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HOOFDSTUK 1. SITUERING EN ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN
HET ONDERZOEK

1.1 AANZET TOT HET ONDERZOEK: DE MAATSCHAPPELIJKE VRAGEN AAN HET

ONDERWIJS

We evolueren in de richting van een maatschappij die meer de nadruk legt op persoonlijke
verantwoordelijkheid en zelfsturing vanwege het individu. De vraag naar vaardigheden en
houdingen in die zin wordt daarom steeds groter. Waar in het verleden de school vooral moest
bijdragen in de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, wordt op het einde van de 20ste eeuw
verwacht dat de school een veel ruimere waaier van menselijke potenties ontwikkelt.

Individuen moeten ook in staat zijn permanent kennis te integreren, ook na hun initiële
opleiding. De werking van een complexe samenleving veronderstelt tevens dat de individuen
competente burgers zijn.

De afgelopen jaren is bovendien de bezorgdheid over het verlies aan maatschappelijke cohesie
toegenomen (Elchardus, 1991; Sandel, 1996). Een aantal auteurs benadrukken dat individuele
burgers die zich niet betrokken voelen bij het functioneren van de samenleving ook afhaken van
politiek en democratie. Zij pleiten daarom voor het opnieuw benadrukken van de waarde van de
gemeenschap en participatie, met daaraan gekoppeld, een grotere waardering voor begrippen
zoals burgerzin, maatschappelijke betrokkenheid en sociale vaardigheden. Deze auteurs zijn
voorstander van een normatief burgerschapsconcept, waarbij de burger niet alleen wordt
beschouwd als een klant die bepaalde diensten van de overheid benut, maar ook als een
zelfbewust verantwoordelijk element binnen de samenleving, dat rechten heeft maar ook
plichten.

Daarnaast wordt de hedendaagse samenleving omwille van de impact die de menselijke
activiteit op de biosfeer kan hebben ook wel eens omschreven als een ‘risico-maatschappij’
(Beck, 1992). Om de risico’s te minimaliseren wordt er van de individuen verwacht dat ze over
vaardigheden en informatie beschikken die op specifieke (“risicovolle”) gebieden, zoals de
eigen gezondheid en het milieu, kunnen worden toegepast. Eén van de belangrijkste
determinanten van de gezondheid blijkt het persoonlijk gedrag te zijn. Tot nu toe bleek de mate
van opleiding samen te hangen met de kennis over risico’s en de toepassing van
risicoverminderend gedrag. Dit geldt eveneens voor wat betreft leervermogen,
communicatievaardigheden, burgerschap, maatschappelijke participatie en milieubewustzijn.

Het herwaarderen van zowel communicatieve vaardigheden, kritische zin, burgerschap,
gezondheids- en milieugedrag en –houdingen, wordt daarom gerekend tot de opdracht van alle
maatschappelijke actoren, ook van het onderwijs. Het onderwijs kan hierbij, als één van de
belangrijkste socialisatieagenten binnen onze samenleving, een bevoorrechte rol spelen
(Elchardus, 1994a). Temeer daar het onderwijs, meer dan andere actoren, kan werken aan de
cognitieve competenties en vaardigheden die de kans op een volwaardige en verantwoordelijke



8         VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

participatie aan het maatschappelijke leven kunnen verhogen.  Bovendien merken we dat van
scholen verwacht wordt dat zij ook een taak opnemen op gebieden, die vroeger werden
beschouwd als de exclusieve verantwoordelijkheid van gezin of religie (morele vorming,
seksuele opvoeding, … ).

1.2 HET ANTWOORD VAN HET VLAAMSE ONDERWIJSBELEID: DE

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

Een belangrijke stap werd intussen gezet door de invoering van de vakoverschrijdende
eindtermen. De opstelling van de vakoverschrijdende eindtermen vertrekt vanuit een aantal
algemene uitgangspunten of principes. Deze uitgangspunten vormen de rode draad doorheen de
verschillende onderwijsstadia en per graad worden deze meer concreet ingevuld aan de hand
van de eindtermen. Deze uitgangspunten kunnen vanuit een drietal invalshoeken worden
beschreven (Dunon & Friebel, 1998). Ten eerste werden de vakoverschrijdende thema’s naast
de vakken opgesteld om een brede en harmonische basisvorming voor alle leerlingen te
garanderen. Om in de huidige samenleving te functioneren is meer nodig dan alleen de vakken,
stelt men. Basisvorming dient ten tweede ook tegemoet te komen aan de verwachtingen van de
samenleving. Zoals boven reeds gesteld, doet de samenleving vandaag ook een beroep op het
onderwijs voor inhouden en vormingscomponenten die niet of slechts gedeeltelijk in de vakken
aanwezig zijn. De overheid wenst daarom een soort ‘vangnet’ te creëren om maatschappelijk
relevante inhouden gestructureerd te behandelen zonder daarvoor een grootschalige
reorganisatie van de curricula te moeten opzetten. Zodoende tracht men tevens de band tussen
onderwijs en samenleving verder te verstevigen. Een derde uitgangspunt heeft te maken met de
klemtoon die de overheid de laatste jaren gelegd heeft op het functioneren van de school als
geheel. Zo wenst men bijvoorbeeld in het kader van de kwaliteitsbewaking de organisatorische
en pedagogische kenmerken van de school als geheel te controleren, eerder dan het controleren
van individuele leerkrachten. Het opleggen van de vakoverschrijdende eindtermen vertrekt van
een zelfde visie. Door de vakoverschrijdende eindtermen wil men scholen stimuleren om als één
organisatie samen te werken over de vakken en klassen heen.

De eindtermen zijn minimumdoelstellingen die op het einde van het lager en het secundair
onderwijs moeten worden nagestreefd en bereikt. Vakoverschrijdende eindtermen zijn
minimumdoelen die niet specifiek behoren tot een vakgebied maar onder meer door middel van
meerdere vakken of onderwijsprojecten kunnen worden gerealiseerd. Hier geldt alleen een
inspanningsverplichting, het bereiken van de doelstellingen zal niet geëvalueerd worden. De
Dienst voor Onderwijsontwikkeling heeft inhoud gegeven aan deze eindtermen, de
concretisering ervan wordt echter volledig vrij gelaten aan de inrichtinde machten en de scholen
zelf. Het behoort tot de vrijheid van het onderwijs dat de inrichtende machten zelf de methodes
bepalen die hun onderwijs vorm geven. Scholen kunnen voor de implementatie van de
eindtermen een beroep doen op de pedagogische diensten van hun koepel. De koepels doen dit
onder meer door ze in te bouwen in hun leerplannen.
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De vakoverschrijdende eindtermen steunen bovendien op de volgende principes:
1. Verticale samenhang: er dient continuïteit te zijn tussen de eindtermen over de verschillende

onderwijsniveaus
2. Horizontale samenhang: er dient een samenhang te zijn met de andere vakken en

vakoverschrijdende thema’s in een bepaald leerjaar

De inspectie is bevoegd om na te gaan of de eindtermen worden bereikt.  De eindtermen worden
geformuleerd als een taak van de school, de inspectie zal dan ook onderzoeken of de school die
opdracht uitvoert,  niet of de individuele leerling deze eindtermen ook effectief bereikt. Wat de
vakoverschrijdende eindtermen betreft krijgt de school de inspanningsverplichting opgelegd met
zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen te bereiken. Er wordt verwacht dat de school een
expliciete visie heeft op de vakoverschrijdende doelen en dat deze visie is neergeschreven.
Daarenboven dienen de leerkrachten vertrouwd te zijn met deze visie en dienen alle
participanten ingelicht te zijn over deze visie. Op basis van deze criteria zullen de
vakoverschrijdende eindtermen worden gecontroleerd.

Bij de aanvang van dit onderzoeksproject waren er voor het secundair onderwijs 5
vakoverschrijdende thema’s geformuleerd: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot
burgerzin, gezondheidseducatie en milieu-educatie. Bij het bepalen van de thema’s liet de
overheid zich leiden door de eigen onderwijsprioriteiten, door internationale ontwikkelingen,
door maatschappelijke verwachtingen en door redzaamheidsaspecten om als burger in een
complexe maatschappij te functioneren (Dunon & Friebel, 1998). Ondertussen is dit lijstje
uitgebreid met muzisch-creatieve vorming, verkeerseducatie en de integratie van de theoretische
rijbewijsopleiding en een technologische component voor het ASO. Vermits deze thema’s zeer
recentelijk werden toegevoegd aan de vakoverschrijdende thema’s voor de tweede en derde
graad werden ze niet bij dit onderzoek betrokken.

1.3 DE ONDERZOEKSVRAGEN

Een moeilijkheid bij de uitwerking van de eindtermen is het bepalen welke competenties,
kennis, inzichten en vaardigheden er precies dienen te worden overgedragen in het kader van
deze vorming. Binnen onze samenleving bestaan bijvoorbeeld verschillende opvattingen over
welke rol de burger dient te spelen in een democratische staatsordening (Elchardus, 1994b).
Over de aard van het gezondheidsbevorderend gedrag bestaat meer eensgezindheid, maar over
de mate waarin dit gedrag van individuen kan worden verwacht, dan weer niet.  De bepaling van
de vakoverschrijdende eindtermen dient daarom rekening te houden met het waardepluralisme
binnen onze samenleving en met de keuzevrijheid van de burgers.

Toch kan men aannemen dat de diversiteit van opvattingen niet eindeloos is. Ondanks de
verschillen hebben de meeste democratische politieke en ideologische stromingen wel degelijk
een verwante opvatting over wat een goede samenleving hoort te zijn, en, ipso facto, over wat
een goede, verantwoordelijke en competente burger is. De “communautaristische” stroming, die
vooral in de Verenigde Staten aan invloed wint, stelt dat er, ondanks alle verschillen, binnen de
samenleving wel degelijk een grote overeenstemming bestaat over normen en waarden. Ook de
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filosoof John Rawls, de toonaangevende auteur op het vlak van de liberale staatsopvatting, stelt
in zijn laatste boek (Rawls, 1993) dat er een overlapping consensus bestaat over de normen en
waarden die in de hedendaagse samenlevingen belangrijk zijn. Het is de bedoeling van dit
onderzoek na te gaan of, ten eerste, zo’n overlapping consensus inderdaad bestaat, en, ten
tweede, als dat het geval is, wat die consensus in Vlaanderen dan inhoudt. Die consensus kan
dan immers gebruikt worden als basis voor de evaluatie en eventuele latere bijsturing van de
eindtermen. Een leefbaar milieu, gehechtheid aan de mensenrechten, aan overleg als
conflictoplossend mechanisme en geloof in de fundamentele gelijkwaardigheid van elke mens,
lijken voor de hand liggende elementen van een dergelijke consensus. De vraag is echter of
onder meer ook elementen als permanente vorming, persoonlijke verantwoordelijkheid voor
gezondheid, politieke kennis, inzicht in democratische procedures of de bereidheid over te gaan
tot actieve participatie, op dezelfde manier in zo’n consensus kunnen worden ingepast.

1.4 BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSMETHODE EN DE ONDERZOEKSFASEN

Als we er van uitgaan dat een overlapping consensus bestaat, komen we tot de heuristische
vraag hoe we te weten kunnen komen waaruit die consensus bestaat. Een bevraging van het
maatschappelijke middenveld –breed gedefinieerd– en van de organisaties die zich met
specifieke deelgebieden bezig houden, lijkt hiervoor de aangewezen piste. Aan de bevraging
van het middenveld ging evenwel een voorbereidende literatuurfase vooraf. Internationale en
nationale teksten en verklaringen werden onderzocht om na te gaan welke inhoud wordt
gegeven aan burgerschap, sociale vaardigheden, leervaardigheden, gezondheids- en
milieuopvoeding.

In een tweede fase werden een aantal vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en andere
organisaties die zich op deze thematieken richten, geselecteerd. Om een zicht te krijgen op de
vraag of er al dan niet een overlapping consensus bestaat, werden de respondenten geïnterviewd
aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst.

Deze  mondelinge bevraging vormde slechts een eerste fase in de bevraging van de experts. Op
basis van de resultaten van de interviews, werd een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. Deze
vragenlijst bevatte gesloten vragen en werd aan de experts (de vertegenwoordigers van de
organisaties) voorgelegd.

De drie onderzoeksfasen worden nu verder toegelicht.

1.4.1 Literatuurstudie

In een eerste luik van het onderzoek wilden we nagaan welke aspecten men belangrijk acht in
het kader van vakoverschrijdende thema’s in binnen- en buitenland. Hiertoe werden
internationale en nationale teksten en verklaringen onderzocht om na te gaan welke inhoud
precies wordt gegeven aan burgerschap, sociale vaardigheden, leervaardigheden, gezondheids-
en milieuopvoeding. In hoofdzaak ging het daarbij om internationale documenten. Het
aanwezige materiaal was, met uitzondering voor een aantal topics, eerder beperkt in



HOOFDSTUK 1. SITUERING EN ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK          11

Vlaanderen. Bovendien draagt de bestaande Vlaamse literatuur niet zozeer inhouden aan voor
de thema’s, maar wordt er in deze literatuur gefocust op enerzijds de discussies rond de
wenselijkheid van vakoverschrijdende thema’s in het secundair onderwijs en anderzijds op de
implementatie van bepaalde onderwerpen zoals bvb. drugspreventie. De eerste vaststelling heeft
uiteraard ook te maken met de huidige situatie in Vlaanderen, waar het vakoverschrijdend leren
op school nog in haar kinderschoenen staat. Wat betreft de implementatie van
vakoverschrijdende onderwerpen, kunnen we een onderscheid maken tussen twee types van
teksten. Enerzijds zijn er de lespakketten of aanzetten tot implementatie van bepaalde
methodieken die door organisaties naar voor worden geschoven. Anderzijds zijn er in
Vlaanderen ook reeds een aantal onderzoeken gebeurd naar de effecten van projecten op het
vlak van de verschillende thema’s. Beiden zijn uiteraard interessant, maar sluiten minder aan bij
de hoofdvragen van dit onderzoek. Maar ook in de internationale literatuur was de aandacht
voor onderwijsmethoden en het in praktijk brengen van vakoverschrijdende thema’s zoals
burgerschap, milieu, enz. opmerkelijk groot. Alles valt of staat bij de methoden die gehanteerd
worden, zo lijkt men in de literatuur te suggereren (o.a. Albala-Bertrand, 1996; Ehman, 1980;
Anderson, 1995; UNESCO/UNEP, 1977). Een aantal auteurs stellen deze methoden zelfs boven
de inhoudelijke invulling van de vakoverschrijdende thema’s. Vandaar dat ook deze methodes
onderdeel werden van onze zoektocht naar een invulling voor de vakoverschrijdende thema’s in
het secundair onderwijs.

In eerste instantie wilden we nagaan welke kenniselementen, vaardigheden, waarden en
attitudes als essentiële componenten van de verschillende vakoverschrijdende thema’s worden
gedefinieerd. Om dit te doen, werd voornamelijk beroep gedaan op een reeks teksten die
ontstonden in het kader van  instellingen zoals de Raad van Europa, de Europese Unie,
UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). We baseerden ons hoofdzakelijk op
teksten en documenten die geproduceerd werden door internationale en supra-nationale
instellingen. De meer didactische en wetenschappelijke literatuur rond deze thema’s zal slechts
in beperkte mate aan bod komen. Deze is voor de vijf thema’s in deze studie bovendien zo
uitgebreid dat het een onmogelijke opdracht zou zijn ze op een degelijke manier te bestuderen in
het kader van dit onderzoek.

De hoofdopzet van deze literatuurstudie was het voorbereiden van de vragenlijst voor het
maatschappelijk middenveld in Vlaanderen om aldaar te peilen naar een maatschappelijke
consensus.

1.4.2 Ronde 1: Mondelinge bevraging

Op basis van de analyse van de internationale teksten en verklaringen en op basis van bestaande
wetenschappelijke literatuur over gezondheidsopvoeding, milieueducatie,
burgerschapsopvoeding, … werd een vragenlijst ontwikkeld. We bespreken hieronder eerst de
selectie van de respondenten en vervolgens de opbouw van de vragenlijst van de tweede ronde,
alsook de verwerking van deze gegevens.
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1. Selectie van de te bevragen respondenten

De respondenten die geselecteerd werden voor de bevraging kunnen worden opgedeeld in twee
groepen: vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en lokale politieke
mandatarissen. De eerste groep maakt de hoofdmoot uit van de respondenten. In eerste instantie
was dit ook de enige groep die zou worden ondervraagd1.

Alvorens over te stappen tot de beschrijving van de selectie van respondenten, is het wellicht
niet overbodig de term ‘maatschappelijk middenveld’ te duiden. Onder het maatschappelijk
middenveld verstaan we het geheel van organisaties, instellingen en bewegingen die een
intermediaire functie vervullen tussen het individu enerzijds, de samenleving en haar
instellingen anderzijds. We wensten hierbij zowel organisaties en verenigingen te bekijken die
een intermediaire functie vervullen tussen individu en politieke overheid als organisaties die een
intermediaire functie vervullen tussen individu en economie.

De term “maatschappelijk middenveld” vertoont dus een grote verwantschap met wat men in
het Engelse taalgebied civil society noemt. Het is in dit middenveld dat de betrokkenheid van de
individuele burger op het maatschappelijk gebeuren concreet gestalte krijgt. Reeds in de 19de
eeuw stelde Alexis de Tocqueville dat het middenveld, het verenigingsleven, fungeert als
inburgeringsmechanisme. Uit empirisch onderzoek blijkt overigens dat er een significante
positieve relatie bestaat tussen lidmaatschap van vrijwillige organisaties, en de steun aan
democratische waarden, geïnformeerdheid en betrokkenheid (Elchardus, Huyse & Hooghe,
2000; Hooghe & Derks, 1997; Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998; Elchardus & Smits,
1998). Het gaat dan onder meer om het beklemtonen van de waarde van verkiezingen, een
gevoel van politieke competentie, het bereid en bekwaam zijn om te helpen bij problemen in de
buurt en de onmiddellijke omgeving, en het volgen van politiek nieuws.

De notie van het middenveld werd breed geïnterpreteerd in dit onderzoek. Zo werd er bij de
selectie een beroep gedaan op onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties,
gezinsbewegingen, vrouwenbewegingen, sociale en culturele bewegingen en verenigingen, de
zogenaamde 'nieuwe sociale bewegingen',  consumentenorganisaties, mutualiteiten en andere
burgerinitiatieven op vlak van burgerschap, milieu en de gezondheidsproblematiek. Wat de
organisaties betreft die zich bezighouden met de specifieke deelgebieden, kan men naast de
organisaties uit het middenveld denken aan semi-officiële- of overheidsinstellingen die zich
bezig houden met burgerschapsopvoeding, milieueducatie of met gezondheidsopvoeding. Ook
deze organisaties werden geselecteerd. In totaal werden zo 45 organisaties betrokken in het
onderzoek. Een van de organisaties wenste evenwel niet deel te nemen aan het mondelinge
gesprek omdat men bij de desbetreffende organisatie vond dat men nog geen algemene visie op
dergelijke thema’s binnen de organisatie had uitgewerkt. Zij stuurden ons wel schriftelijk
documentatie toe. In tabel 1.1 worden de verschillende types of sectoren van organisaties en het
aantal geselecteerde organisaties binnen elk type vermeld.

                                                     
1 De beslissing om ook lokale politieke mandatarissen te bevragen, gebeurde naar aanleiding van de
bespreking van voorlopige resultaten tijdens de eerste vergadering van de stuurgroep die dit onderzoek
begeleidt. De stuurgroep oordeelde dat het aangewezen was om ook deze personen te bevragen.
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Tabel 1.1. Overzichtstabel van de geselecteerde organisaties volgens sector

Vertegenwoordiging van sectoren Aantal
organisaties

1. Gezinsverenigingen 1
2. Vrouwenverenigingen 3
3. Werknemers-, werkgevers- en middenstandsorganisaties 6
4. Consumenten- en verbruikersverenigingen 1
5. Verenigingen  en organisaties die zich richten naar de jeugd 6
6. Sociale en culturele bewegingen en verenigingen 3
7. Mutualiteiten 2
8. Leraarsverenigingen, onderwijsverenigingen 2
9. Overkoepelende oudersverenigingen 2
10. Initiatieven op het vlak van burgerschap 8
11. Milieuverenigingen 4
12. Gezondheidsorganisaties 3
13. Organisaties in het kader van leren leren 1
14. Organisaties in het kader van sociale vaardigheden 2
15. Andere 1

Totaal 45

De bovenstaande tabel vormt een weergave van de organisaties die hun medewerking
verleenden aan het onderzoek. Er waren evenwel ook enkele organisaties die we contacteerden,
maar die te kennen gaven dat ze niet wensten mee te werken. Een aantal organisaties werkte
liever niet mee omdat de thematiek toch te ver verwijderd was van hun werkzaamheden en men
vreesde dat men te zeer persoonlijke prioriteiten zou uitspreken. Andere redenen waren een te
kleine personeelsbezetting en te drukke werkzaamheden.

Tijdens de bevraging van het maatschappelijk middenveld bleek al vrij snel dat voornamelijk de
bovenlaag van onze bevolking, de hoger geschoolden aan het woord waren. We konden ons niet
ontdoen van de indruk, dat het discours dat hierbij gevoerd werd vaak ver af stond van de
zorgen en aandachtspunten die we bij de ‘modale burger’ horen. Daarom werd, in
overeenstemming met de begeleidende stuurgroep, beslist om een tweede groep van
respondenten er bij te betrekken. Gezien de tijdslimiet zou dit evenwel om een kleinere groep
gaan. Er werd geopteerd voor het bevragen van een aantal lokale mandatarissen omdat deze
meer geconfronteerd worden met de dagdagelijkse problemen en vragen van de burger binnen
zijn/haar directe omgeving2. Er werden 5 schepenen geselecteerd. Bij de selectie van deze
personen werd rekening gehouden met hun bevoegdheden. Minstens 2 van hun bevoegdheden
dienden betrekking te hebben op de domeinen milieu, gezondheid of onderwijs. In gans
Vlaanderen waren er welgeteld 3 personen die deze 3 bevoegdheden combineerden. Daarnaast
vonden we nog 58 schepenen die twee van de 3 bevoegdheden combineerden. Tevens wensten

                                                     
2 Een betere oplossing zou bestaan uit het peilen bij een representatieve steekproef van de bevolking, naar
de kennis, vaardigheden en houdingen die belangrijk en/of wenselijk worden geacht.



14         VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

we bij de selectie van deze schepenen tevens een zekere spreiding te hebben over de
verschillende partijen en over het aantal inwoners in de gemeente waar de persoon zijn
schepenambt vervult. Wat betreft de verdeling over de partijen is er evenwel niet veel spreiding
mogelijk als we weten dat 34 van deze 61 schepenen tot de CVP behoren. Bovendien behoorden
er ook nog eens 12 tot kleinere lokale partijen. Omdat we deze partijen moeilijker konden
duiden beslisten we ons tot de grotere partijen te beperken. De selectie resulteerde uiteindelijk
in 5 schepenen waarvan de achtergrondgegevens in tabel 1.2 worden gepresenteerd.

Tabel 1.2. Achtergrondgegevens van de geselecteerde politieke mandatarissen

Bevoegdheden Partij Aantal inwoners in de
betrokken gemeente

Schepen 1 (volks)gezondheid leefmilieu, SP 13.274
Schepen 2 Onderwijs, leefmilieu CVP 62.132
Schepen 3 (volks)gezondheid, leefmilieu Agalev 75.650
Schepen 4 Onderwijs, (volks)gezondheid, leefmilieu CVP 35.574
Schepen 5 Onderwijs, (volks)gezondheid, leefmilieu CVP 18.899

In de rapportering zullen we evenwel steeds spreken over het middenveld in Vlaanderen en
worden de antwoorden van de politieke mandatarissen niet apart beschreven.

2. Het onderzoeksinstrument: een mondelinge vragenlijst

Bij het opstellen van de vragenlijst werd zowel rekening gehouden met elementen die naar voor
kwamen in de documenten van de internationale instellingen als met elementen die in de
wetenschappelijke literatuur werden aangekaart. De vragenlijst werd opgedeeld in 8
hoofdrubrieken. We overlopen deze rubrieken hier kort (de volledige versie van de vragenlijst is
opgenomen in de bijlagen).

Een eerste deel van de vragenlijst was gewijd aan de organisatie zelf en de functie van de
persoon die in naam van de organisatie het gesprek voert. De doelstellingen alsmede het
doelpubliek van de organisatie zullen immers een niet geringe impact hebben op de visie die de
organisatie heeft op vakoverschrijdende thema’s en de invulling ervan. Naar doelstellingen van
de organisatie toe, is het verband duidelijk. Een milieuorganisatie zal bijvoorbeeld meer
gefundeerde inhouden voor milieueducatie formuleren dan een vereniging die tot doel heeft de
belangen van de vrouw te verdedigen. Maar ook vrouwenverenigingen en jongerenverenigingen
zullen andere klemtonen leggen naar kennis, vaardigheden en attitudes toe. De belangen van
jongeren en vrouwen zullen niet over alle lijnen gelijklopend zijn. Tevens zijn vragen
opgenomen over de structuur en het ledenaantal van de organisatie. Verder werd ook gevraagd
of de organisatie beschikt over een studiedienst en of de organisatie contacten heeft met de
onderwijswereld. Tenslotte werd in dit eerste deel gevraagd naar de positie van de respondent
binnen de organisatie: zijn/haar functie binnen de organisatie en sinds wanneer hij/zij bij deze
organisatie werkzaam is, al dan niet in zijn of haar huidige functie. Deze gegevens werden
gebruikt als achtergrondinformatie om de resultaten beter te kunnen duiden.



HOOFDSTUK 1. SITUERING EN ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK          15

In een volgend deel werden een aantal vragen gesteld die peilen naar de respondenten hun
algemene visie op onderwijs: Welke doelstellingen vindt men belangrijk voor het secundair
onderwijs, waarbij zowel naar meer leerstof- of vakgerichte doelstellingen wordt gevraagd (vb.
bevorderen van intellectuele vaardigheden, bevorderen van professionele vaardigheden) als naar
meer persoonsgebonden doelstellingen (vb. moreel bewustzijn ontwikkelen, creativiteit
ontwikkelen, emotionele ontwikkeling). Om na te gaan of de bevraagde organisatie überhaupt
akkoord gaat met de vijf vakoverschrijdende thema’s zoals ze nu zijn vastgelegd voor het
secundair onderwijs, werd hen alvorens in te gaan op deze vijf thema’s de vraag gesteld welke
onderwerpen –en dit los van de vijf vakoverschrijdende thema’s- zij als belangrijk beschouwen.
Deze vraag werd gevolgd door de vraag hoe zij dit het liefst geïmplementeerd zouden zien in
het onderwijs.

Komen we dan tot het belangrijkste deel van de vragenlijst. In de volgende vijf rubrieken werd
dieper ingegaan op de 5 vakoverschrijdende thema’s die op dat ogenblik gespecificeerd waren
voor het secundair onderwijs, met name burgerschapseducatie, milieueducatie,
gezondheidsopvoeding, sociale vaardigheden en leren leren. De thema’s ‘muzisch-creatieve
vorming’, ‘verkeersopvoeding’ en de technologische component voor het ASO waren op dat
moment nog niet opgenomen bij de vakoverschrijdende thema’s.

Dit deel van de vragenlijst werd zo opgesteld, dat er kon worden geopteerd om bepaalde van de
themaspecifieke blokken niet te behandelen binnen bepaalde organisaties. Het heeft immers
weinig zin om dieper in te gaan op een thema, waar er binnen de organisatie geen eenduidig
standpunt over bestaat of waar men zegt over onvoldoende expertise op dat vlak te beschikken.
Dit zou alleen maar leiden tot zeer persoonsgebonden uitspraken van de respondent en zou ons
geenszins de visie van de organisatie opleveren.

De opbouw van deze vijf rubrieken is gelijklopend. Eerst werden een aantal algemene vragen
gesteld over het desbetreffende thema, waarmee we wensten na te gaan hoe men de
verschillende vakoverschrijdende thema’s zelf ziet en definieert, hoe ze in het onderwijs kunnen
geïncorporeerd worden en of dit überhaupt wel een taak van de school is of eerder een taak van
bijvoorbeeld het gezin. Naast deze vrij algemene vragen dienden we toch ook wat dieper in te
gaan op de thema’s. Eén van de hoofddoelstellingen van het onderzoek bestaat immers uit het
zoeken naar een consensus over de inhoudelijke invulling van de vakoverschrijdende thema's
door de verschillende organisaties. Als we willen nagaan welke kennis, vaardigheden en
attitudes in het kader van deze vakoverschrijdende thema's dienen te worden overgedragen bij
de leerlingen, dan volstaan de reeds vermelde vragen niet. Het literatuuronderzoek reikt ons
verschillende invullingen voor de thema's aan. We gebruikten deze als startbasis in de
vragenlijst. Uiteraard blijft de klassering van de verschillende doelstellingen in subthema's
steeds een vrij subjectieve opdeling. In de doorgenomen documenten werden meermaals eigen
klasseringen gebruikt, welke niet altijd 100% overeenstemmen met degene die we presenteerden
aan de respondenten. We hebben subthema's gekozen, die naar onze mening het best herkenbaar
en het duidelijkst zullen zijn voor de respondenten. Classificaties die soms in de
gespecialiseerde literatuur naar voor werden geschoven, werden omwille van deze reden niet
gebruikt. Aan de respondenten werd vervolgens gevraagd de subthema's te beoordelen naar
belangrijkheid. Deze vraag werd gesteld voor de vijf vakoverschrijdende thema's. Er werden
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daarbij 5 antwoordcategorieën onderscheiden, gaande van 1) helemaal niet belangrijk tot 5) heel
belangrijk. Tevens werd hen gevraagd in welke onderwijsniveaus de verschillende subthema's
aan bod zouden kunnen komen. Tenslotte werd bij elk thema gevraagd de vijf belangrijkste
subthema's te selecteren. Uiteraard vroegen we hen hun keuze te motiveren en om hierbij de
passende onderwijsdoelstellingen te formuleren. Daarbij werd gepeild naar de competenties op
het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes die men daarbij wenst over te brengen bij de
jongeren. Wij vroegen de respondenten hier om vijf thema's te selecteren omwille van een
tweetal redenen. Een eerste is louter praktisch van aard. Omdat we meerdere
vakoverschrijdende thema's wilden aankaarten tijdens de interviews, is het een vrij uitgebreide
vragenlijst geworden. Om het interview qua tijdsinvestering voor de respondenten toch
enigszins binnen de perken te houden, was het vrij evident dat we niet op alle subthema's dieper
konden ingaan. Maar daarnaast zijn de subthema's die in de literatuur worden aangeboden zeer
divers en uitgebreid. Het zou een quasi onmogelijke zaak zijn al deze subthema's te behandelen
in het secundair onderwijs. Ten tweede wilden we dus met deze vraag nagaan welke subthema's
het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen de belangrijkste acht.

Een laatste deel peilde naar implementatiemogelijkheden voor de vakoverschrijdende thema’s.
We vroegen de respondenten op welke wijze de vakoverschrijdende thema’s het best
chronologisch worden opgebouwd, met andere woorden hoe men de verschillende subthema's
en doelstellingen het best kan spreiden over de verschillende leerjaren heen. Naast het leggen
van verschillende klemtonen naar verschillende onderwijsniveaus of leeftijdsgroepen toe, zou
men dit eveneens kunnen stellen voor de verschillende onderwijsvormen. Het secundair
onderwijs kenmerkt zich vanaf de tweede graad door een hoeveelheid van onderwijsvormen. In
het gewoon secundair onderwijs kennen we vier onderwijsvormen: algemeen vormend
onderwijs, technisch onderwijs, beroepsvoorbereidend onderwijs en kunstonderwijs. Daarnaast
is er nog het buitengewoon secundair onderwijs, dat op zijn beurt ook is opgedeeld in acht
types. Moet men andere klemtonen leggen in de verschillende onderwijsvormen? En op welke
manier? Mogen de verschillen zich louter situeren in de manier waarop men de thema's
behandelt of moet men in de thema's zelf ook verschillen aanbrengen? Een laatste aspect van
mogelijke implementatie is de plaats van de vakoverschrijdende thema’s. We trachten hierbij
zicht te krijgen op de samenhang met de bestaande traditionele vakken en met de andere
vakoverschrijdende thema's.

De vakoverschrijdende eindtermen beogen zowel doelstellingen op het vlak van kennis als op
het vlak van vaardigheden en attitudes. Omtrent het overbrengen van kenniselementen zijn de
verschillende methodes en technieken gekend. Deze methodes zijn bovendien reeds meermaals
onderzocht. Onderhand weet men wel welke methodes de beste resultaten teweeg brengen.
Anders is het gesteld met het overbrengen van vaardigheden en attitudes. Hier heeft men wel
reeds enige aanwijzingen (zie bvb. Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998), maar misschien
staat het verenigingsleven hier een stap verder dan het onderwijs. We wilden daarom bij deze
bevraging de kans grijpen om hun ervaringen en expertise op dit vlak te inventariseren. Hoe
denken zij dat men het best vaardigheden en attitudes kan aanleren? Met deze laatste blok van
vragen, sloten we het interview af.
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Belangrijk om weten is dat deze vragenlijst als leidraad diende voor het gesprek. Er werd aan de
respondenten meegedeeld dat het niet nodig was deze vragenlijst op voorhand tot in detail in te
vullen. Wel wilden met deze werkwijze bewerkstelligen dat de respondenten zich konden
voorbereiden op het gesprek en wat langer de tijd hadden om na te denken over de topics die
aan bod zouden komen. Deze manier van werken was aangenamer voor de respondenten en
verzekerde ons ook van meer gefundeerde antwoorden.

3. Verwerking

De interviews werden allen volledig uitgetypt. Een zeer omvangrijk en tijdrovend werk. We
wilden deze uitgetypte verslagen dan ook ten volle benutten en hier een maximum aan
informatie uithalen. Deze verslagen analyseren op papier zou haast onbegonnen werk zijn.
Vandaar dat we bij de analyse van deze interviews gebruik gemaakt hebben van het software-
pakket ATLAS-ti. Dit is een programma dat specifiek ontworpen werd voor de kwalitatieve
analyse van grote stukken tekstuele, grafische en auditieve data. Het programma kan beschouwd
worden als een hulpmiddel om op een exploratieve wijze meer complexe en ‘verborgen’
elementen in data terug te vinden. Door middel van het toekennen van codes aan
tekstfragmenten konden we op vrij eenvoudige wijze de fragmenten die op gelijkaardige
aspecten betrekking hadden bij elkaar brengen. Dit maakte dat het verdere analysewerk een stuk
sneller kon gebeuren. Bovendien konden aan een tekstfragment meerdere codes worden
toegekend. Dit was heel interessant voor onderhavig onderzoek vermits bepaalde subthema’s
een duidelijke overlap vertonen en subthema’s ook vaak aan elkaar gerelateerd werden in de
gesprekken.

De verwerking van de gesloten vragen gebeurde aan de hand van een aantal basisstatistieken.
De opzet van het onderzoek was in eerste instantie kwalitatief van aard, vandaar dat we niet
beschikken over een uitgebreid net van respondenten. Op de gegevens van dit beperkt aantal
respondenten kunnen we weinig statistische bewerkingen uitvoeren. De meeste statistische
methodes vereisen immers een grotere steekproefpopulatie wil men tot betrouwbare resultaten
komen. Wel kunnen een aantal beschrijvende maten en spreidingsmaten gepresenteerd worden.

1.4.3 Ronde 2: Schriftelijke bevraging

1. Het onderzoeksinstrument: een schriftelijke vragenlijst

In de mondelinge bevraging werd er per vakoverschrijdend thema op 5 subthema’s, die door de
respondent als het belangrijkst werden aangeduid, dieper ingegaan. Voor elk van de subthema’s
werden door de respondenten doelstellingen en inhouden geformuleerd. Deze doelstellingen
hadden zowel betrekking op cognitieve aspecten als op vaardigheden en attitudes. Dit
resulteerde evenwel in een zeer lange lijst van inzichten, kenniselementen, vaardigheden,
attitudes en gedragingen in het kader van de vakoverschrijdende thema’s. In totaal werden ca.
1300 verschillende doelstellingen geformuleerd.

De bedoeling van de tweede schriftelijke vragenlijst was om al deze doelstellingen opnieuw ter
beoordeling voor te leggen aan de verschillende respondenten uit de mondelinge bevraging. De
respondenten al die doelstellingen ter beoordeling voorleggen, zou echter getuigen van weinig
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menslievendheid. Daarom opteerden we te werken met 4 modules of vragenlijsten (zie ook
bijlagen):
- Module 1: opvoeden tot burgerzin
- Module 2: gezondheidsopvoeding
- Module 3: milieueducatie
- Module 4: sociale vaardigheden en leren leren

Deze modules konden onafhankelijk van elkaar ingevuld worden. De begeleidende brief werd
gericht aan de persoon die in het mondelinge gedeelte werd geïnterviewd. Aan deze persoon
werd gevraagd de vier modules te verdelen onder een aantal personen in de organisatie waar
hij/zij werkzaam was. We veronderstelden daarbij dat deze persoon het best zelf kon beslissen
welke personen voor de onderscheiden thema’s het meest in aanmerking zouden komen. Voor
kleinere organisaties en de ondervraagde schepenen, waar het niet mogelijk zou zijn om
meerdere personen te vinden die de vragenlijst konden invullen, werd gevraagd of de persoon
zelf de module(s) kon invullen waarmee hij/zij zich het meest vertrouwd voelde. In elke
vragenlijst werd op de eerste pagina nog een korte introductie op de vragenlijst gegeven (zie
bijlagen).

De vier modules kenden een gelijkaardige opbouw. Zo werd elke module gestart met het vragen
naar een aantal achtergrondgegevens van de respondent en werd elke module afgesloten met de
vraag de vijf vakoverschrijdende thema’s (opvoeden tot burgerzin, gezondheidsopvoeding,
milieueducatie, leren leren en het aanleren van sociale vaardigheden) te ordenen naar
belangrijkheid. Daartussen konden een drietal delen onderscheiden worden:

 Beoordeling van nieuwe subthema’s

Tijdens de mondelinge bevraging konden de respondenten de lijst met subthema’s die we
hen presenteerden nog aanvullen met nieuwe topics. Het gaat om topics waarvan de
respondenten uit de eerste ronde vonden dat ze nog ontbraken in de lijst die we hen destijds
voorlegden. Deze ‘nieuwe’ subthema’s werden in de tweede ronde aan de respondenten
voorgelegd ter beoordeling. De beoordeling van deze nieuwe subthema’s gebeurde op
dezelfde wijze als de beoordeling van de subthema’s in de eerste ronde. Ook hier werden 5
antwoordcategorieën onderscheiden, gaande van 1) helemaal niet belangrijk, tot 5) heel
belangrijk.

 Beoordeling van doelstellingen voor de verschillende subthema’s

Het gaat hierbij om doelstellingen op vlak van kennis/inzichten, vaardigheden en
attitudes/gedragingen in het kader van de vijf thema’s. We legden deze doelstellingen ter
beoordeling voor en we vroegen de respondenten of ze vonden dat deze doelen moesten
bereikt worden in het secundair onderwijs. Er werden voor deze beoordeling de volgende 5
antwoordmogelijkheden gegeven:

1: dit is totaal overbodig en in het secundair onderwijs moet men aan deze doelstelling
zeker geen aandacht besteden
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2: ik ben er eerder voor dat aan deze doelstelling geen aandacht wordt besteed in het
secundair onderwijs
3: ik twijfel of deze doelstelling dient te worden nagestreefd in het secundair onderwijs
4: ik sta er achter dat deze doelstelling zou nagestreefd worden, het is eerder positief dat
deze doelstelling aandacht krijgt in het secundair onderwijs
5: dit MOET zeker behandeld worden in het secundair onderwijs, in het secundair
onderwijs moet men deze doelstelling zeker nastreven

 Beoordeling van stellingen in het kader van de vakoverschrijdende thema’s (alleen voor
burgerschapseducatie en milieueducatie)

Voor de modules ‘burgerschapseducatie’ en ‘milieueducatie’ werden daarnaast ook een
aantal stellingen opgenomen.  Het zijn stellingen die resulteren uit de mondelinge bevraging.
Bij deze stellingen zijn telkens vijf antwoordmogelijkheden voorzien, gaande van helemaal
niet akkoord tot helemaal akkoord.

2. Respons

We streefden er uiteraard naar dat alle organisaties die in de eerste ronde meewerkten opnieuw
hun medewerking zouden verlenen voor de tweede schriftelijke ronde. Dit bleek evenwel een
niet zo makkelijke klus. De respondenten die niet tijdelijk de vragenlijsten instuurden kregen 2
telefonische oproepen om alsnog hun vragenlijst in te sturen. Een drietal respondenten hebben
we ondanks herhaalde pogingen telefonisch niet kunnen bereiken. Daarnaast kunnen we een
drietal vormen of motivaties van uitval onderscheiden:
1. Personeelswissel. In een aantal organisaties was de oorspronkelijke respondent niet meer

werkzaam. De nieuwe personeelsleden vonden het moeilijk de vragenlijst in te vullen omdat
ze niet voldoende op de hoogte waren van de eerste fase.

2. Tijdsgebrek

3. Een aantal organisaties stelden tot tweemaal toe dat ze de vragenlijst zeker zouden invullen
en opsturen,  maar tot op heden ontvingen we deze vragenlijsten niet
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Tabel 1.3. Respons tweede ronde

Vertegenwoordiging van sectoren Aantal
organisaties

1e ronde

Aantal
organisaties

2e ronde

Aantal
respondenten

2e ronde

1. Gezinsverenigingen 1 0 0
2. Vrouwenverenigingen 3 3 9
3. Werknemers-, werkgevers- en

middenstandsorganisaties
6 4 9

4. Consumenten- en verbruikersverenigingen 1 0 0
5. Verenigingen  en organisaties die zich richten

naar de jeugd
6 5 10

6. Sociale en culturele bewegingen en verenigingen 3 3 4
7. Mutualiteiten 2 2 6
8. Leraarsverenigingen, onderwijsverenigingen 2 2 4
9. Overkoepelende oudersverenigingen 2 2 4
10. Initiatieven op vlak van burgerschap 8 6 9
11. Milieuverenigingen 4 1 1
12. Gezondheidsorganisaties 3 2 4
13. Organisaties in het kader van leren leren 1 1 1
14. Organisaties in het kader van sociale

vaardigheden
2 2 3

15. Andere 1 1 1
16. Schepenen 5 4 4
TOTAAL 50 38 69

In totaal kregen we van 38 organisaties of schepenen een of meerdere modules van de
vragenlijsten terug. Het totaal aantal respondenten bedraagt 69. Twee sectoren zijn niet meer
vertegenwoordigd in de tweede ronde, met name de gezinsverenigingen en de
verbruikersbewegingen. Deze waren in de eerste ronde echter ook beiden slechts door 1
organisatie vertegenwoordigd. Bij de meeste sectoren is de uitval niet dramatisch omdat er een
minderheid van de organisaties afhaakte. Dit geldt niet voor de milieuorganisaties. In de
oorspronkelijke bevraging werden 4 milieuorganisaties bevraagd, in de tweede ronde rest er nog
1. We zullen hier bij de interpretatie van de gegevens terdege rekening mee dienen te houden.

Elk vakoverschrijdend thema werd door minstens 23 personen beoordeeld, waarbij de module
voor milieueducatie het minst werd ingevuld en deze van burgerschapseducatie het meest. De
precieze verdeling vindt u in tabel 1.4.
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Tabel 1.4. Aantal ingevulde vragenlijsten per vakoverschrijdend thema

Thema Aantal ingevulde vragenlijsten

Opvoeden tot burgerzin 29
Gezondheidseducatie 25
Milieueducatie 23
Aanleren van sociale vaardigheden 26
Leren leren 25

1.5 RAPPORTERING

De drie fasen die we zonet beschreven, kunnen in het onderzoeksproces onderscheiden worden.
Naar rapportering toe, zullen we het onderscheid tussen deze drie onderzoeksfasen niet geheel
behouden. De komende hoofdstukken zullen op basis van inhoudelijke gronden van elkaar
gescheiden worden. In elk hoofdstuk telkens zowel de literatuurstudie als de gegevens van
bevragingen besproken. Op voorhand willen we ook reeds meegeven dat we niet expliciet elk
onderdeel van de vragenlijst zullen bespreken. We vertrekken in dit rapport van de
hoofddoelstellingen van dit onderzoek, met name het zoeken naar een maatschappelijke
consensus aangaande de inhouden voor de vakoverschrijdende thema’s. Waar het nodig blijkt,
zal expliciet op de andere aspecten ingegaan worden.

In hoofdstuk 2 wordt gestart met een meer algemene benadering van de vakoverschrijdende
thema’s. Op basis van de literatuurstudie zal beschreven worden hoe de veranderende
samenleving ook nieuwe taken voor het onderwijs formuleert. Nadien zal op basis van de
mondelinge bevraging worden gekeken hoe het middenveld in Vlaanderen de taken van het
secundair onderwijs omschrijft: welke taken vinden zij belangrijk voor het secundair onderwijs?
Welke aspecten of thema’s komen volgens het middenveld nog onvoldoende aan bod in de
huidige lespakketten? Hoe zouden ze deze nieuwe aspecten willen integreren in het secundair
onderwijs?

In hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 7 zullen vervolgens de 5 vakoverschrijdende thema’s
behandeld worden. Deze 5 hoofdstukken hebben allemaal een gelijkaardige opbouw. Elk
hoofdstuk vangt aan met het rapporteren van de belangrijkste bevindingen uit de
literatuurstudie. Vervolgens worden de onderzoeksgegevens van de mondelinge en schriftelijke
vragenronde besproken. Daarbij zal in de paragrafen geen strikt onderscheid gemaakt worden
tussen de eerste -mondelinge- ronde van de bevraging en de tweede -schriftelijke- ronde van de
bevraging. Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt steeds gestart met de
omschrijving die de respondenten gaven aan het desbetreffende vakoverschrijdend thema en wat
ze algemeen als belangrijk beschouwden om in het kader van een dergelijk thema de leerlingen
aan te leren. Bij het thema burgerschapseducatie wordt dus eerst beschreven wat de
respondenten verstaan onder de begrippen ‘burgerschap’ en ‘burgerzin’ en wat men belangrijk
acht binnen het aanleren van burgerzin, en dit los van de subthema’s die we hun even later in de
vragenlijst voorlegden.



22         VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Deze subthema’s en het belang dat men er aan hecht, worden vervolgens beschreven. Daarbij
zullen telkens een drietal tabellen worden gepresenteerd. Een eerste tabel geeft de beschrijvende
maten en spreidingsmaten weer voor de subthema’s die aan de respondenten in de eerste ronde
ter beoordeling werden voorgelegd. Een tweede tabel geeft dezelfde maten weer maar dan voor
de subthema’s die in de eerste ronde werden toegevoegd aan de lijst met subthema’s en die dan
in de tweede ronde werden beoordeeld. We presenteren deze twee tabellen apart, omdat de
beoordeling in de twee rondes niet steeds door dezelfde personen gebeurde. Tenslotte wordt in
deze paragraaf een tabel opgenomen met het aantal keer dat een topic of subthema werd
geselecteerd als een van de vijf belangrijkste subthema’s om te behandelen in het secundair
onderwijs.

Op basis van deze drie tabellen zullen dan in een volgende paragraaf de belangrijkste
subthema’s wat verder toegelicht worden. Het aantal subthema’s dat belicht zal worden is
afhankelijk van de resultaten uit de vorige paragraaf. Als er drie subthema’s zich duidelijk
onderscheiden van de rest en duidelijk prioritair worden geacht, dan zullen drie subthema’s
besproken worden. Is er pas na 5 subthema’s een duidelijke kloof merkbaar, dan zullen er vijf
subthema’s besproken worden. Op basis van de eerste ronde zal ten eerste in kaart gebracht
worden waarom men precies het desbetreffende topic selecteerde als zijnde een belangrijk
subthema. Nadien zal ingegaan worden op de doelstellingen die men belangrijk vindt in het
kader van dit subthema. Daarbij zullen zowel de cognitieve doelstellingen als de doelstellingen
op het vlak van vaardigheden en attitudes gepresenteerd worden. Het gaat telkens om
doelstellingen die in de eerste ronde voorgesteld werden door de respondenten en die in de
tweede ronde beoordeeld werden. In de tabellen worden telkens de volgende gegevens
gepresenteerd:

 Kolom 1: omschrijving van de doelstellingen 

 Kolom 2: het aantal respondenten dat de doelstelling beoordeeld heeft

 Kolom 3 en 4: de minimum- en maximumscore die werd toegekend aan de doelstelling

 Kolom 5: gemiddelde score

 Kolom 6: de standaardafwijking: dit is een spreidingsmaat die de afwijking van het
gemiddelde weergeeft

Alle doelstellingen die hier vermeld worden, zijn gebaseerd op de interviews uit de eerste ronde.
Dus echt onbelangrijke doelstellingen zullen hierin niet opgenomen zijn. De doelstellingen zijn
geordend volgens hun gemiddelde score. We zullen hierbij de volgende afbakening hanteren:

- een score groter of gelijk aan 4,5: een doelstelling waarover er consensus bestaat dat
ze moet worden nagestreefd in het secundair onderwijs

- een score groter of gelijk aan 4, maar kleiner dan 4,5: een doelstelling
waarover er een grote mate eensgezindheid bestaat dat ze moet worden
nagestreefd in het secundair onderwijs
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We vatten de structuur van de hoofdstukken 3 tot en met 7 nog even samen:

Opbouw hoofdstukken 3 – 7

 Omschrijving van het vakoverschrijdend thema

 Bepaling van de belangrijkste inhouden of subthema’s voor het vakoverschrijdend thema,
op basis van

- gemiddelde scores van subthema’s in de eerste en tweede ronde

- selectie van de 5 belangrijkste subthema’s

 Verdere uitwerking van de belangrijkste subthema’s

- Reden van selectie en omschrijving van het belang

- Presentatie van de doelstellingen voor elk van de subthema’s, rekening houdend
met de 2 cesuurpunten:

 4,5 tot en met 5: consensus

 groter of gelijk aan 4, maar kleiner dan 4,5: grote mate van eensgezindheid

 Een korte omschrijving van de motivatie voor de andere subthema’s

 Presentatie van de doelstellingen voor het vakoverschrijdend thema, los van de subthema’s,
en dit aan de hand van twee tabellen:

- een tabel met de doelstellingen waarover er consensus bestaat

- een tabel met de doelstellingen waarover een grote mate van eensgezindheid bestaat

In de drie laatste hoofdstukken, verlaten we de opdeling in vijf vakoverschrijdende thema’s. In
hoofdstuk 8 zal gekeken worden welke nu de belangrijkste doelstellingen zijn over de vijf
thema’s heen en zal gekeken worden aan welke van de vijf thema’s het meeste belang wordt
toegeschreven en  naar de methodes die men belangrijk acht om deze inhouden over te brengen.
Tot slot zal in hoofdstuk 9 een terugkoppeling gemaakt worden naar de vakoverschrijdende
eindtermen en zullen er enkele beleidsaanbevelingen worden geformuleerd.
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HOOFDSTUK 2. EEN NIEUWE TAAKOMSCHRIJVING VOOR HET
ONDERWIJS ?

Veranderingen in de samenleving brengen ook nieuwe vragen mee voor een schoolcurriculum.
De inhouden die de respondenten bijgevolg aan de vijf vakoverschrijdende thema’s zullen
geven, zullen voor een groot deel resulteren uit de percepties die men heeft van de huidige
samenleving en de verwachtingen die men koestert ten aanzien van de toekomstige evolutie van
deze samenleving. Deze ontwikkelingen worden in de eerste paragraaf besproken. Vervolgens
gaan we na welke taken de middenveldsorganisaties in Vlaanderen toeschrijven aan het
secundair onderwijs en hoe deze zich dan vertalen in nieuwe inhouden of thema’s voor het
onderwijs. Tenslotte gaan we na hoe men deze nieuwe opdrachten wenst te implementeren in
het secundair onderwijs. Kunnen we met andere woorden in de internationale literatuur en bij de
Vlaamse middenveldsorganisaties steun vinden voor het vakoverschrijdend werken?

2.1 DE HUIDIGE SAMENLEVING: COMPLEX EN DIVERS

Het is steeds zo geweest dat de wereld en de samenlevingen waarin mensen leven,
veranderingen en transities doormaken. Willen individuen in deze samenlevingen kunnen
'overleven' dan dienen ze te kunnen omgaan met de veranderingen die zich stellen en de
consequenties van deze veranderingen. Een van de belangrijkste opdrachten die worden
toegeschreven aan het onderwijs bestaat erin aan individuen de competenties mee te geven voor
de eigen ontwikkeling. Deze competenties maken het mogelijk dat ieder zijn eigen toekomst kan
bepalen en dat men kan bijdragen aan de samenleving waarin men leeft. Het is derhalve voor de
hand liggend dat recente en hedendaagse ontwikkelingen in onze samenleving een grote stempel
drukken op de leerplannen. De ontwikkelingen waaraan in onderwijsliteratuur een grote rol
wordt toegeschreven zijn onder meer de technologische ontwikkelingen, de overgang naar een
kennissamenleving, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de overgang naar een multiculturele
samenleving en de toenemende individualisering in onze samenleving. Uiteraard staan deze
ontwikkelingen in nauw verband met elkaar. We willen even stil staan bij een aantal van deze
belangrijk geachte maatschappijveranderingen.

2.1.1 De exponentiële groei van technologie

De technologische ontwikkelingen zijn niet meer te houden, in een razendsnel tempo volgen zij
elkaar op. Van belang voor het onderwijs zijn hier vooral de ontwikkelingen op vlak van
informatie- en communicatietechnologie. Waren computers enkele decennia geleden nog
futurologische droombeelden in sciencefiction cultuur, vandaag de dag spelen zelfs jonge
kinderen er mee. En het einde is nog niet in zicht. Jaarlijks komen nog nieuwere toestellen met
grotere snelheden en meer uitgebreide mogelijkheden op de markt. Het terrein van de
informatietechnologie is nog in volle expansie. Naast ontwikkelingen op het terrein van
computertechnologie mogen ook de ontwikkelingen in het medialandschap niet over het hoofd
gekeken worden. Het aanbod van TV-zenders en -programma's bijvoorbeeld, is heel sterk
toegenomen de laatste jaren. Ook steeds meer gespecialiseerde zenders doen hun intrede
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(sportzenders, nieuwszenders, …). Daarnaast is tevens de geschreven pers, mede onder invloed
van de intrede en de ontwikkelingen van CD en CD-rom, grondig veranderd.

De impact van informatietechnologieën, en dit op de gehele samenleving, is enorm. Dit maakt
ook dat de betekenis van deze technologieën voor het onderwijs van velerlei aard zijn. Enerzijds
bieden zij tal van mogelijkheden voor onderwijs en opleiding. Naar het verwerven van kennis
toe, schept het een ruimere beschikbaarheid van kennis en vergroot het derhalve ook de
mogelijkheid om een breder gamma van kenniselementen te verzamelen. Daarnaast heeft deze
technologie de snelheid waarmee we die kennis kunnen verwerven enorm opgedreven. De
opkomst van internet en e-mail draagt er verder toe bij dat men in contact kan komen met zowat
de ganse wereld. De toegang tot andere culturen en andere leefwerelden wordt daardoor een
stuk makkelijker gemaakt. Ook in het kader van permanente vorming en niet-formeel onderwijs
blijken deze ontwikkelingen ongekende mogelijkheden te scheppen. Het gaat hier evenwel om
mogelijkheden, het is daarom van enorm belang dat de mensen wordt aangeleerd met deze
middelen om te gaan (voor een verdere uitwerking van de impact van communicatie- en
informatiecultuur op onderwijs, zie o.a. European Commission, 1996a; Van der Lans, 1997).
Wanneer niet op een gedegen manier wordt omgegaan met deze technologieën dan dreigen
fenomenen als het overstroomd worden door informatie, het ontstaan van nieuwe kenniskloven
of verregaande vormen van individualisering. Bovendien dagen deze nieuwe technologieën het
onderwijs voortdurend uit. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel en onstuimig op, zodat het
onderwijs verplicht wordt zich voortdurend bij te schaven. Het onderwijs kan niet om deze
ontwikkelingen heen. Op economisch en industrieel vlak, bijvoorbeeld, is onder impact van
deze technologische evolutie de arbeidsorganisatie en productie radicaal veranderd. Daardoor
volstaat het in het onderwijs niet meer dat de opleiding  van jongeren in het beroepsonderwijs
beperkt wordt tot het aanleren van vaardigheden gericht op uitvoerende taken en handenarbeid.
Deze jongeren dienen in het latere beroepsleven te kunnen omgaan met vaak
hoogtechnologische apparatuur die bovendien constant in ontwikkeling is.

Verscheidene ontwikkelingen die hieronder beschreven worden hebben allen rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken met deze ontwikkelingen op het vlak van technologie en communicatie.

2.1.2 De kennissamenleving

We kennen de laatste jaren een enorme toename van wetenschappelijke kennis. Er wordt gesteld
dat 90% van de wetenschappelijke kennis de afgelopen 30 jaar werd verworven (Elchardus,
1994a). Uiteraard hebben bovenvermelde ontwikkelingen op het vlak van informatie- en
communicatietechnologieën, hier een niet onaardige rol in gespeeld. Deze maakten het mogelijk
dat nieuwe kennis veel sneller verspreid werd en door meerdere personen gedeeld werd.
Internationale samenwerking op vlak van kennisontwikkeling werd hierdoor een stuk evidenter.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat door dergelijke communicatiemogelijkheden de
ontwikkeling van nieuwe kennis eenvoudiger werd. Bovendien werd door de ontwikkeling van
een aantal technische producten de mogelijkheid gecreëerd om andere dimensies te ontdekken
(vb. ruimtevaart, microscopie, …).
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Niet alleen nam de hoeveelheid kennis toe, ook de bereikbaarheid van of de toegankelijkheid tot
die kennis voor het 'gewone volk' verbeterde aanzienlijk. Vroeger werd de overdracht van
kennis beschouwd als de opdracht bij uitstek van het onderwijs. Alsmaar meer middelen staan
nu echter ter beschikking voor het vergaren van kennis. De formele kennisoverdracht via
onderwijs is slechts een van de vele kennisbronnen. Daarnaast is kennis beschikbaar via media
en pers en via nieuwe informatiekanalen. Allen presenteren zij voorstellingen van de
wetenschappelijke, humane of sociale realiteit (European Commission, 1996b: 61). Het is
derhalve niet alleen belangrijk dat men kennis verzamelt, ook de manier waarop dit gebeurt
wordt alsmaar belangrijker: het proces van selecteren en kritisch beschouwen van informatie.

Meteen wordt hier ook een link gelegd met het belang dat in onze contreien wordt
toegeschreven aan kennis. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt illustreren dit maar al te
duidelijk.

2.1.3 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Meer dan twee derde van de bevolking werkt momenteel in de dienstverlenende sector.
Daarenboven merken we hier een dubbele beweging. Enerzijds is er de verschuiving van de
tewerkstelling naar de dienstensector. Anderzijds vindt er ook een omvorming van delen van de
dienstensector plaats en dit opnieuw ten gevolge van de technologische vernieuwingen en
automatisering (Delors, 1996; Smith, 1992; Van der Lans, 1997).

Daarnaast is ook de industriële arbeid drastisch veranderd. Van der Lans spreekt van een
overgang van manufactering naar mentofactering. De arbeidsomgeving is de laatste decennia
zeer kennisintensief geworden. Dit is te wijten aan twee factoren. Ten eerste heeft er een
ontwikkeling plaats gevonden waarbij arbeidsintensieve en routinematige handelingen
geautomatiseerd werden (Van der Lans, 1997; European Commission, 1996a). Daardoor wordt
ook in industriële arbeid meer beroep gedaan op intelligente taken die van de werknemer meer
initiatief en aanpassingsvermogen vragen. De zoektocht naar flexibiliteit, de ontwikkeling van
samenwerking tussen netwerken, het stijgend gebruik van ondercontractering en de
ontwikkeling van teamwerk zijn enkele van de gevolgen van de stijgende informatisering in
industrie (European Commission, 1996a). Daarnaast trekt de industrie ook nieuwe toepassingen
en kennisvelden naar zich toe. Het volstaat daarom lang niet meer dat het onderwijs zich louter
op arbeidsvaardigheden en vakkennis toespitst.

Zowel in de dienstensector als in de industriële sector wordt vandaag een hoge mate van
flexibiliteit vereist. Men eist dat werknemers breed opgeleid en op meerdere plaatsen inzetbaar
zijn. Werknemers moeten in staat zijn om zich om te schakelen en om zich intellectueel aan te
passen aan snel veranderende situaties. De arbeidsmarkt vraagt daarom naar nieuwe
vaardigheden, zoals zelfsturing, communicatievaardigheid, reflexiviteit, innovatiebereidheid,
verantwoordelijkheidszin, vaardigheden voor het werken in team, kunnen omgaan met
complexiteit, … (Elchardus, 1994a; European Commission, 1996a; European Commission,
1996b). Het onderwijs moet verder mindere functiespecifiek worden opgesteld en een brede
basis voorzien (Van der Lans, 1997; European Commission, 1996). Hierbij dient tevens de
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nodige aandacht besteed te worden aan vaardigheden voor levenslang leren, opdat men zich
permanent kan bijscholen.

2.1.4 Naar een multiculturele samenleving

Een andere transitie is de overgang naar meer heterogene samenlevingen. De overgang naar een
multiculturele samenleving wordt bewerkstelligd door een aantal factoren (Van der Lans, 1997;
European Commission, 1996). Ten eerste is er de gestage groei van het aantal allochtonen. Maar
los daarvan zien we tevens een toenemende verscheidenheid in culturele leefstijlen, in deelname
aan culturele uitingen, in vrijetijdsgebruiken, in consumptiepatronen, enz. Deze overgang zou
kunnen leiden tot heel wat spanningen en conflicten, maar kan anderzijds ook een meerwaarde
bieden aan ons leven. Het is daarom van essentieel belang dat jongeren en volwassenen leren
omgaan met deze verschillen.  Het leren omgaan met verschillen behoort niet alleen tot de
opdracht van burgerschapseducatie, ook tal van sociale vaardigheden dienen hiertoe ontwikkeld
te worden.

2.1.5 De individualisering van onze samenleving

De individualisering van de samenleving is reeds door tal van sociologen beschreven, zowel
naar zijn negatieve als naar zijn positieve consequenties. Ook in de onderwijsliteratuur vindt
men enerzijds auteurs terug die de individualiseringstendens beschrijven als een dreigend
fenomeen met tal van negatieve effecten zoals het negeren van de noden van anderen (Cartledge
& Milburn, 1980, European Commission, 1996b). Anderzijds vindt men ook de auteurs die
hierin positieve ontwikkelingen terugvinden en nieuwe kansen voor het onderwijs. We zijn
onszelf minder gaan beschouwen als onderdeel van vaststaande collectiviteiten en meer als een
op zich zelf staand mondig en zelfbewust individu met zelf gekozen sociale relaties en
netwerken (Van der Lans, 1997). Tegelijk heeft er een verschuiving plaats gevonden van een
eerder materialistische cultuur naar wat wij noemen postmaterialistische cultuur, van collectieve
volgzaamheid naar persoonlijke ontwikkeling, van kwantiteit naar kwaliteit.

Het is overduidelijk dat deze ontwikkelingen niet kunnen buiten beschouwing worden gelaten
bij het opstellen van een leerplan voor het onderwijs. Bij het overlopen van de invullingen van
de domeinen 'leren leren' en sociale vaardigheden, dienen we deze ontwikkelingen dan ook
steeds in ons achterhoofd te houden. In eerste instantie kijken we hierbij naar de
leervaardigheden en -attitudes.

In het nu volgende deel willen we nagaan welke doelstellingen en inhouden de Vlaamse
middenveldsorganisaties belangrijk vinden voor het Vlaamse onderwijs en hoe ze deze binnen
het Vlaamse onderwijs het best geïmplementeerd zien.
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2.2 DE NIEUWE DOELSTELLINGEN VOOR HET ONDERWIJS

Tijdens de eerste mondelinge bevraging van de respondenten werden hen een aantal mogelijke
onderwijsdoelstellingen gepresenteerd. Er werd de respondenten gevraagd in welke mate zij de
verwezenlijking van deze doelstellingen belangrijk achten voor het secundair onderwijs.

De traditionele taken die het onderwijs worden toegeschreven, met name het ontwikkelen van
intellectuele, technische en professionele vaardigheden blijven daarbij nog steeds belangrijk.
Wanneer echter de opsplitsing gemaakt wordt tussen doelstellingen die ‘gewoon’ belangrijk zijn
en zij die uitermate belangrijk zijn, dan blijkt de ontwikkeling van het sociaal bewustzijn en de
sociale vaardigheden toch met kop en schouders uit te steken boven de rest. Maar liefst 76% van
de ondervraagden vond dit een uiterst belangrijke doelstelling voor het secundair onderwijs.

Geen enkel van de vermelde doelstellingen werd door een meerderheid als onbelangrijk
beschouwd. Wel merken we dat het warm maken van jongeren voor kunst en cultuur, de
bevordering van de fysieke ontwikkeling en de levensbeschouwelijke ontwikkeling van
jongeren als minder prioritair worden beschouwd.

Tabel 2.1. Belangrijkheid van doelstellingen voor het secundair onderwijs (in
percentages)

Het secundair onderwijs moet … On-
belangrijk

Tamelijk
belangrijk

Belangrijk Uiterst
belangrijk

- Het sociaal bewustzijn en de sociale
vaardigheden van jongeren ontwikkelen

0.0 0.0 24.4 75.6

- Het moreel bewustzijn van jongeren
bevorderen

0.0 4.4 46.7 48.9

- De technische en professionele vaardigheden
van jongeren bevorderen

0.0 11.6 41.9 46.5

- De intellectuele vaardigheden van jongeren
ontwikkelen

0.0 4.5 50.0 45.5

- De creativiteit van jongeren ontwikkelen 0.0 11.1 46.7 42.2
- De emotionele ontwikkeling van jongeren

bevorderen
0.0 8.9 57.8 33.3

- De ontvankelijkheid van jongeren voor kunst
en cultuur bevorderen

0.0 29.5 45.5 25.0

- De fysieke ontwikkeling van jongeren
bevorderen

2.3 46.5 30.2 20.9

- De religieuze/levensbeschouwelijke
ontwikkeling van jongeren bevorderen

14.3 38.1 47.6 0.0

Het gaat hier om vrij algemeen geformuleerde doelstellingen. Een aantal van deze
doelstellingen komen ongetwijfeld ook reeds voldoende aan bod in het traditionele
vakkenpakket. We wilden van de ondervraagden evenwel ook weten welke aspecten zij
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onderbelicht vinden in het huidige onderwijs met haar traditionele vakkenstructuur. Tijdens de
mondelinge bevraging werd hiernaar gepeild met behulp van de volgende vraag:

Zowel nationaal als internationaal wordt de laatste jaren vaak de vraag gesteld om
in het onderwijs naast de bestaande traditionele vakken (talen, wiskunde,
wetenschappen,…) ook thema's aan bod te laten komen die hetzij een
maatschappelijke invalshoek hebben (gezondheidsopvoeding,
burgerschapseducatie, milieueducatie, sociale vaardigheden, inzichten in het
economische en industriële leven, vredeseducatie, …), hetzij een psychologische
invalshoek hebben (persoonlijke ontwikkeling, zelfbeeld,  emotionaliteit …), hetzij
betrekking hebben op de huidige studies (leervaardigheden en –attitudes,
studiekeuzes, …) hetzij jongeren voorbereiden op hun latere arbeidsloopbaan of
verdere studies. Welke thema's vindt u belangrijk om aan bod te laten komen in het
onderwijs?

Hoewel aan de respondenten de vrijheid werd gegeven, gelijk welk thema aan te brengen,
blijken weinige respondenten hier nog thema’s aan toe te voegen. Veel respondenten houden het
ook vrij algemeen en achten het belangrijk dat thema’s met een maatschappelijke invalshoek
aan bod komen in het secundair onderwijs. In tabel 2.2 worden al de thema’s opgenomen die
vermeld werden op deze vraag. We maakten in de vermelde aspecten zelf de opsplitsing tussen
overkoepelende invalshoeken, thema’s en subthema’s. De achterliggende redenering is dat een
overkoepelende invalshoek, meerdere thema’s kan omvatten en dat een thema op zijn beurt dan
weer meerdere subthema’s kan omvatten. Een voorbeeld: vredeseducatie en ook sociale en
politieke ontwikkeling kunnen als subthema’s binnen burgerschapseducatie gezien worden;
burgerschapseducatie kan op zijn beurt, net als bvb. milieueducatie, gezien worden als een
thema waarbij men vertrekt vanuit een maatschappelijke invalshoek. Betreffende de
overkoepelende invalshoeken merken we dat de klemtoon het sterkst gelegd wordt op de meer
maatschappelijke inhouden. In 39 van de 49 interviews werd dit als een belangrijke invalshoek
naar voor geschoven. Naar de thema’s toe, zien we voornamelijk de reeds bestaande
vakoverschrijdende thema’s opduiken. Daarnaast wordt ook een tiental keer expliciet verwezen
naar het belang van persoonsvorming en persoonlijke ontwikkeling in het secundair onderwijs.
Zoals later nog gezien zal worden kunnen we dit aspect ook wel als een deel beschouwen van
het ‘aanleren van sociale vaardigheden’, tenminste als we dit thema niet te eng interpreteren.
Daarnaast vermelden we hier nog twee thema’s die eigenlijk nauw samenhangen. Het gaat om
‘techniek en technologie’ en ‘inzichten in het economisch en industrieel leven’. Beide aspecten
zouden voor een deel eventueel onder burgerschapseducatie en leren leren geplaatst kunnen
worden, maar ze vallen er niet helemaal onder. Zoals volgend citaat illustreert, worden ze
immers vooral vermeld in het kader van het heropwaarderen van technische en
beroepsrichtingen.

Ik heb drie thema’s genoteerd. Het belangrijkste hiervan is ‘techniek en
technologie’. Dit thema zie ik als een oplossing voor het watervalsysteem. Men
komt vaak in het beroeps of in een technische richting door het watervalsysteem.
Leerlingen hebben te weinig positieve ervaringen met techniek en technologie. Ik
zie techniek en technologie het liefst geïntegreerd in de andere vakken. En het moet
voor iedereen aan bod komen en ruimer aan bod komen dan nu het geval is. Het
moet voor iedereen aan bod komen om een goede keuze te kunnen maken. Het is
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tevens belangrijk voor iedere participant aan de maatschappij. Iedereen wordt
geconfronteerd met technologie.

Wat betreft het lijstje met subthema’s merken we dat ‘vredeseducatie’ en ‘emotionaliteit’
meermaals genoemd worden. Beide elementen werden evenwel in de vraagstelling opgenomen
en het is dus weinig verbazend dat deze op de eerste plaats hier vermeld worden. Om deze vraag
wat duidelijker te stellen gaven we de respondenten enkele voorbeelden. Dit heeft de vraag
wellicht verduidelijkt, maar heeft er tevens toe geleid dat weinig nieuwe aspecten naar boven
kwamen. Tabel 2.2 geeft ons weliswaar weinig nieuwe interessepunten voor het secundair
onderwijs, maar geeft wel een duidelijk beeld van de prioriteiten die men legt in de thema’s en
invalshoeken.

Tabel 2.2. Invalshoeken, thema’s en subthema’s die belangrijk geacht worden voor het
secundair onderwijs

Aantal keer
dat het werd

vermeld
Overkoepelende invalshoek Thema’s met een maatschappelijke invalshoek 39

Thema’s die betrekking hebben op de studies of
op het latere beroep

21

Thema’s met een psychologische invalshoek 20
Thema’s Sociale vaardigheden 18

Burgerschapseducatie 16
Leervaardigheden en –attitudes, leren leren 13
Milieueducatie 13
Persoonlijke ontwikkeling, persoonsvorming 10
Gezondheidsopvoeding 8
Inzichten in het economische en industriële leven 2
Techniek en technologie 2

Subthema’s Vredeseducatie 6
Emotionaliteit 4
Begeleiden van studiekeuzes 3
Sociale en politieke ontwikkeling 3
Mondiale vorming, global education 3
Mensenrechteneducatie 2
Relationele en seksuele vorming 2
Zelfbeeld 2
Een gevarieerde en algemene basiskennis 2
Werking van het sociale systeem, sociale
zekerheid

1

Groepsdynamica 1
Pesten op school 1
Actualiteit 1
Ontwikkelingseducatie 1
Intercultureel onderwijs 1
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Informatieverwerking 1
Ondernemerschap 1
Levensbeschouwingen 1

2.3 VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN?

We weten nu welke thema’s dezer dagen belangrijk geacht worden voor het secundair
onderwijs. Maar de implementatie ervan kan op verscheidene manieren gebeuren.

Neem nu bijvoorbeeld burgerschapseducatie. Men kan zich de vraag stellen hoe
burgerschapseducatie het best dient te worden ingebouwd in het gehele schoolcurriculum.
Burgerschapseducatie kan aangebracht worden als een afzonderlijk en op zichzelf staand vak,
als deel van een ander vak (vb. geschiedenis), als een interdisciplinair onderwerp of men kan er
voor opteren het als een onderwijsprincipe te hanteren waarin onder meer leerlingenparticipatie
en een democratisch leerklimaat wordt gepromoot (Steiner-Khamsi, 1997: 16). De organisatie
van boodschappen rond cross-curriculaire thema’s of concepten die alle curriculumgebieden
kunnen doordringen, zou volgens sommigen de meest geschikte methode zijn (zie o.a. Albala-
Bertrand, 1996). Burgerschapseducatie mag geen nieuwe en partiële vorm van onderwijs zijn
die op zichzelf moet worden ontwikkeld in isolement van een algemene onderwijskundige
praktijk. Het vormt een noodzakelijke dimensie van het onderwijsproces als een geheel, en moet
daarom gereflecteerd worden in het onderwezen curriculum – in alle onderwerpen van sociale
studies en humane vakken die een dragerpotentieel hebben (Albala-Bertrand, 1996). Toch lijkt
niet iedereen met deze stelling akkoord te gaan (Steiner-Khamsi, 1997). Landen hebben hier
ook verschillende ervaringen en tradities in. In Vlaanderen en Groot-Brittannië bijvoorbeeld
opteert men nu duidelijk voor het invoeren van burgerschapseducatie als vakoverschrijdend
thema. In andere landen bestaat er evenwel reeds langer een traditie van burgerschapseducatie
als vak op zich. Als voorbeeld kan hier het vak ‘éducation civique’ in Frankrijk worden
genomen. In Frankrijk vormt dit vak een verplicht onderdeel van het curriculum  voor leerlingen
vanaf 6-jarige leeftijd en dit tot op het einde van hun leerplicht. In de werkgroep ‘Education for
democratic citizenship’ werd dan ook gesteld dat men op deze vraag geen “juist” antwoord kan
geven. Elk land heeft zijn eigen manier om burgerschapseducatie in het curriculum te integreren
(Bîrzea, 1996). Omdat burgerzin zowel betrekking heeft op kennis, vaardigheden als attitudes
en waarden verwacht men wel dat in de toekomst meer geopteerd zal worden voor gemengde
formules (Bîrzea, 1996). Een dergelijke evolutie is nu reeds merkbaar in het Sloveense
curriculum, waar burgerzin onderwerp is van een apart vak (“ethiek en samenleving") en waar
daarnaast projecten rond burgerzin worden opgezet. En ook in Frankrijk worden leerkrachten
aangemoedigd om naast het officiële vak interdisciplinaire projecten op te starten rond
burgerschap. Meer consensus bestaat er over het onderbrengen van burgerschapseducatie in een
ander vak zoals geschiedenis. Een dergelijke aanpak wordt in de literatuur duidelijk als te
beperkt ervaren. Jongeren opvoeden tot ‘goede burgers’ moet vanuit verschillende invalshoeken
en disciplines gebeuren, stelt men.
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Hetzelfde geldt voor de andere vakoverschrijdende thema’s. Hoewel gezondheidseducatie
bijvoorbeeld, in scholen op verschillende wijzen wordt geïmplementeerd, erkennen velen dat
een globale strategie noodzakelijk is in zowel lager als secundair onderwijs. Leerervaringen
aangaande verschillende gezondheidsaspecten dienen elkaar aan te vullen en te versterken
(Anderson, 1995; Aldinger & Jones, 1998). Deze banden kunnen ook worden verstevigd door
co-teaching of vakoverschrijdend te werken, stellen Aldinger en Jones.

Men lijkt in de literatuur dus veeleer voor een vakoverschrijdende benadering te opteren. Ook in
internationale samenwerkingsverbanden streeft men ernaar bepaalde thema’s vakoverschrijdend
te gaan behandelen. Binnen het CIDREE (Consortium of Institutions for Development and
Research in Education in Europe) heeft men zo een samenwerkingsverband opgezet met als
doel het vakgeoriënteerd leren aan te vullen met het werken met vakoverschrijdende thema’s.
Zij achten het werken met vakoverschrijdende thema’s noodzakelijk omdat de structuur en de
inhoud van de traditionele onderwijsprogramma’s, welke gekenmerkt worden door strikte
vakdefinities, inadequaat zijn om tegemoet te komen aan de noden van vele jongeren en aan de
wijzigende veranderingen in onze samenleving (CIDREE, 1998). Zij stellen verder dat
vakoverschrijdende thema’s de mogelijkheid bieden om het curriculum te wijzigen zonder dat er
grootschalige reorganisaties dienen plaats te vinden.

Het CIDREE onderscheidt verder vier vormen van vakoverschrijdend werken. Deze vier
vormen kunnen gemengd aangeboden worden. Het gaat dus niet om exclusieve structuren die
elkaar uitsluiten. We overlopen de types even:

1. Type A (integratie) wordt gevonden binnen een singulier bestaand vak zoals
wetenschappen, dat zelf samengesteld is uit verschillende thematische elementen. Het
voordeel van dit type is dat een nieuwe onderwijsinhoud kan toegevoegd worden aan een
vak binnen een bestaande curriculum organisatie. Aan de andere kant kan het
vakoverschrijdend karakter van het thema in gevaar gebracht worden door aan het thema
een geïsoleerde en misschien beperkte positie te geven binnen een vak. Dit werd hoger ook
reeds aangegeven.

2. Type B (multidisciplinair werken) vertrekt van verschillende aspecten van een aantal vakken
om een particuliere studie te maken. Het thema wordt ingevoerd in een aantal vakken. Dit
vraagt wat coördinatie op schoolniveau maar garandeert de behandeling van het thema
vanuit verschillende contexten.

Vak

Vak Vak

VOT

VOT
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3. Type C (interdisciplinair werken) wordt geïntegreerd in een aantal vakken maar heeft een
afzonderlijk kernelement dat niet door een van de bestaande vakken wordt gedekt. Het
startpunt is het thema en niet het vak. Dit vraagt om een grondigere coördinatie.

4. In type D (transdisciplinair werken) verschijnt een vakoverschrijdend thema over de school
in verschillende vakken. Het thema is geïntegreerd in alle vakken en in verschillende
aspecten van het schoolleven. Dit type vraagt nog meer om effectieve
communicatiesystemen, samenwerking en planning. Er bestaat een gedeelde
verantwoordelijkheid.

Geen van deze types is ideaal voor elke leersituatie en men opteert hier niet voor de totale afstap
van vakstructuren. Afhankelijk van de doelstellingen, de onderwijsvisie, de organisatie van de
school,… kan geopteerd worden voor een welbepaalde benadering, stelt het CIDREE (1998).

In de bevraging van de middenveldsorganisaties werd uiteraard niet zo gedetailleerd ingegaan
op het vakoverschrijdend werken. Maar we wilden toch wel te weten komen hoe de
middenveldsorganisaties de nieuw aangedragen thema’s het liefst geïmplementeerd zagen in het
secundair onderwijs. Staan zij achter de vakoverschrijdende benadering van de thema’s zoals in
de eindtermen voor het Nederlandstalig onderwijs of prefereren ze een andere aanpak ?

Uit de mondelinge interviews komt evenwel duidelijk naar voor dat een meer geïntegreerde en
vakoverschrijdende aanpak wordt verkozen boven het opstellen van nieuwe vakken. Niet alleen
wanneer we hen specifiek de vraag stelden naar de manier van implementatie maar ook in het
verdere verloop van de interviews, merken we dat het gros van de organisaties een vakgebonden
aanpak eerder afwijst. Men is van mening dat het onderwijs zelfs veel meer naar
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vakoverschrijdend werken dient over te stappen. De huidige vakkenstructuur komt voor
sommigen zelfs bevreemdend over. Er wordt gesteld dat in het huidige onderwijs alles te veel in
vakjes opgedeeld wordt, waardoor leerlingen de samenhang uit het oog verliezen en waardoor
een verkeerd beeld over de werkelijkheid gecreëerd wordt. Er wordt hier duidelijk met de vinger
gewezen naar de volgens de organisaties te strakke structuur van het onderwijs. Men neemt de
eigen manier van werken in het verenigingsleven, waar men een veel lossere structuur kent, hier
als voorbeeld.

Als ze afzonderlijke vakken voorgeschoteld krijgen zonder dat de band gelegd
wordt naar andere terreinen of naar de werkelijkheid waar de dingen van
toepassing zijn, dan is dit geen kennis die beschikbaar is om dingen te doen, dan is
dat dodenkennis die geleerd wordt voor het examen zonder meer.

Er wordt teveel opgesplitst. Het leven is geen opsplitsing. Het moet geïntegreerd
zijn. Je moet die aspecten integreren op het moment dat je ze nodig hebt, zij het in
religieuze vakken of in wiskunde. Nu is alles veel te kunstmatig opgedeeld.
Kinderen zien zo de samenhang niet meer.

Vakoverschrijdend werken geniet duidelijk de voorkeur. Naar praktische haalbaarheid en
daadwerkelijke verwezenlijking hebben sommige respondenten nog wel hun twijfels bij een
vakoverschrijdende aanpak :

Met een vak apart bereik je de meeste leerlingen, want vakoverschrijdend werken
is enorm vrij. De leerkracht die de eindterm negeert, daar heeft men geen
controlemogelijkheden over. Maar als je daar een apart vak van maakt, is het zo
dat je er controle op hebt, ook op de inhoud. Langs de andere kant is het zo dat je
daar tijd voor moet kunnen maken en dat is niet zo evident. Ik denk wel, dat indien
het vakoverschrijdend zou zijn en de leerkrachten er zich aan houden, dat die een
grotere impact zal hebben omdat je met verschillende standpunten over eenzelfde
problematiek geconfronteerd wordt.

Op basis van deze gesprekken zouden we aldus kunnen besluiten dat het middenveld in
Vlaanderen overwegend voorstander is voor een vakoverschrijdende en geïntegreerde
benadering, maar dat er toch terdege dient nagedacht te worden over controlemogelijkheden.
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HOOFDSTUK 3. BURGERSCHAPSEDUCATIE

A LITERATUURSTUDIE

3.1 INLEIDING

De betekenis die men aan burgerschap geeft, is in sterke mate bepalend voor de inhoud van de
burgerschapsopvoeding. Om tot een kader voor burgerschapseducatie te komen, dient dan ook
gestart met een afbakening van het concept burgerschap. Niet echt een makkelijke opgave, zo
blijkt uit de literatuur. Veldhuis (1997) stelt terecht dat de definitie van burgerschap nog steeds
"onder constructie" is. Het is een begrip, waarvan de criteria die haar definitie bepalen, constant
in vraag worden gesteld. Dit betekent evenwel niet dat zomaar alles aan dit begrip in vraag kan
worden gesteld, zo stellen Carr en Hartnett (Demaine & Entwistle, 1996: 66). Er is steeds, zelfs
in de meest betwiste concepten, een gemeenschappelijke kern aanwezig die een beeld geeft over
de algemene ideeën. Op zoek dus naar die gemeenschappelijke kern.

Eén van de meest toonaangevende definities komt nog altijd uit de lezing die T.H. Marshall
zowat 50 jaar geleden - in 1949 - hield (Marshall, 1950: 28-29, 40-41):

Citizenship is a status bestowed on those who are full members of a community.
All who possess the status are equal with respect to the rights and duties with
which the status is endowed. There are no universal principles to determine what
those rights and duties shall be, but societies in which citizenship is a developing
institution create an image of an ideal citizenship against which achievement can
be measured and towards which aspiration can be directed. The urge forward along
the path thus plotted is an urge towards a fuller measure of equality, an enrichment
of the stuff of which the status is made and an increase in the number of those to
whom the status is bestowed…

Citizenship requires a direct sense of community membership based on loyalty to a
civilisation which is a common possession. It is a loyalty of free men endowed
with rights and protected by a common law. Its growth is stimulated by the struggle
to win those rights and by their enjoyment when won.

Deze definitie van burgerschap heeft, ondanks dat –zo zal dadelijk blijken- er zich ook een
aantal problemen stellen, de jaren doorstaan en lijkt bovendien nog steeds toonaangevend. In
meerdere hedendaagse pogingen tot afbakening van het concept burgerschap, vinden we sporen
terug van de definitie van Marshall (zie o.a. Demaine, 1996; Van Steenbergen, 1994; Van
Gunsteren & Den Hoed, 1992; Heater, 1990). Het werk van Marshall kan dan ook terecht
worden beschouwd als één van de basisteksten over burgerschap. Tot de kern van burgerschap
behoort zeker de stelling dat het gaat om een status waaraan rechten en plichten zijn verbonden
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en dat deze rechten en plichten gelijk zijn voor ieder die deze status bezit. Deze elementen
bleven in latere begripsomschrijvingen behouden. Nochtans lopen de meningen uiteen over het
belang ervan. Dit debat wordt verder besproken in paragraaf 3.2.

Daarnaast stellen er zich een aantal problemen wanneer men deze begripsbepaling in de
hedendaagse context hanteert. Een eerste problematisch punt is de stelling dat burgerschap een
status is die wordt toegekend aan personen met een volledig of, beter gesteld volwaardig
lidmaatschap van een gemeenschap en dat aan dit lidmaatschap gelijke rechten en plichten
verbonden worden. Dit volwaardig lidmaatschap is in zekere zin problematisch wanneer
gekeken wordt naar de positie die allochtonen bekleden (zie onder meer Tomlinson, 1996;
Choenni, 1992; Osler, 1997b). Weliswaar hadden de grote migratiestromen in Europa nog niet
plaatsgevonden in de periode dat Marshall zijn definitie ontwikkelde. Bovendien was de
hoofdopzet van zijn lezing burgerschap te duiden tegenover de bestaande sociale
klassenverdeling en vanuit deze optiek heeft hij zijn definitie opgebouwd. Zijn definitie van
burgerschap is dus vooral een definitie waarin burgerschap wordt geplaatst tegenover het
fenomeen sociale klassen. Maar vandaag stellen we vast dat allochtonen niet kunnen rekenen op
dezelfde rechten (en plichten) als autochtonen. Bepaalde individuele rechten worden wel
verzekerd in bijvoorbeeld de Europese Conventie van de Mensenrechten of in de nationale
wetgeving, maar bepaalde kernrechten worden ontnomen. De positie van migranten, zowel op
politiek als op cultureel en sociaal vlak maakt het momenteel dus onmogelijk te kunnen spreken
over een gelijkwaardig burgerschap. Dit probleem is evenwel sterk verbonden met de
'ondeelbaarheid' van burgerschap: men is burger of men is het niet. Momenteel koppelt men
rechten en plichten aan het lidmaatschap van een gemeenschap. Migranten worden dan
beschouwd als zijnde geen lid van onze gemeenschap. Eén van de basisrechten van het ‘burger’
zijn is bijvoorbeeld het stemrecht. Gezien men dit recht uitsluitend verleent aan de leden van
onze gemeenschap ontberen migranten dit recht. Stemrecht maakt het nochtans juist mogelijk
om op een volwaardige manier te participeren. Er is bijgevolg een debat gaande of deze
burgerschapsstatus niet dient opgedeeld te worden in verschillende lagen, waardoor ook niet-
leden op bepaalde belangrijke rechten aanspraak kunnen maken. Marshall stelt verder dat
burgerschap ‘a direct sense of community membership based on loyalty to a civilisation which is
a common possession’ vereist. Als we onder dit laatste een gevoel van betrokkenheid verstaan,
wordt bovenstaande vaststelling nog problematischer. Want precies dit betrokkenheidsgevoel is
reeds bij vele 'niet-Belgen' aanwezig, zeker wanneer we de tweede of derde generatie van
migranten bekijken.

Naar culturele achtergrond of erfgoed toe, stelt men tevens dat totale assimilatie en
verloochening van de eigen achtergrond niet wenselijk is. Er moet worden gestreefd naar een
integratie zonder een te sterk identiteitsverlies. De manier waarop deze integratie precies dient
te gebeuren blijft tot vandaag nog steeds een open vraag. De pogingen van minderheidsgroepen
om volwaardig burgerschap te verkrijgen en een afzonderlijke culturele, religieuze, raciale of
linguïstische identiteit te behouden heeft evenwel vaak af te rekenen met achterdocht en wrevel
(Tomlinson, 1992). Ook het debat betreffende de rechten en plichten van allochtonen is nog
steeds niet beslecht. In eerste instantie stelt het probleem zich bij het stemrecht voor migranten.
Dient men stemrecht voor migranten onmiddellijk en onvoorwaardelijk toe te kennen en dit op
alle besluitvormingsniveaus of moeten migranten gaandeweg stemrecht krijgen op de
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verschillende niveaus? Men kan hierbij van de migranten eisen dat zij zich bepaalde normen en
waarden eigen maken om te participeren in de samenleving, langs overheidszijde dienen
anderzijds de mogelijkheden worden gecreëerd om volwaardig lidmaatschap uit te bouwen. Ook
onderwijs kan hierin een belangrijke bijdrage leveren door jongeren te helpen de etnische en
culturele minderheidsgroepen te accepteren als gelijke burgers (Tomlinson, 1992).

Een ander discussiepunt in de definitie van Marshall vormt de stelling dat er geen universele
principes bestaan, waarop men kan steunen voor het bepalen van rechten en plichten. De
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens fungeert vandaag nochtans voor velen als
de bundeling van universele basisprincipes wat betreft burgerschap. Dezen waren evenwel
slechts een aantal maanden oud toen Marshall zijn lezing hield in februari 1949, en bevonden
zich toen nog in de aanloopfase. Toch maken ook nu deze universele principes deel uit van
discussies. Zo kan er enerzijds de vraag worden gesteld of deze Rechten van de Mens inderdaad
universeel worden aanvaard en door iedereen worden onderschreven. Hierbij kunnen onder
meer de discussies rond vrijheid van meningsuiting en persvrijheid worden geplaatst.
Individueel is er veel steun voor deze rechten en vrijheden, men wil immers zijn eigen rechten
en vrijheden vrijwaren en deze van de eigen gemeenschap. De definiëring of afbakening van de
eigen gemeenschap zorgt evenwel voor meer problemen. Een lastige vraag is dan ook wie men
opneemt in de eigen gemeenschap. Je merkt dit bijvoorbeeld in discussies die bij de mensen
leven rond de gelijkheid van rechten. Voor sommigen gaat die gelijkheid van rechten immers
slechts op voor bepaalde groepen. En dan komen we weer terug op bovenstaande
migrantenproblematiek. Extreem rechts maakt hier dan ook gretig gebruik van. En ook al is
racisme strafbaar en dienen we ongeacht ras, huidskleur of sekse op dezelfde individuele
rechten te kunnen rekenen, feit is dat de bewijsvoering van dergelijke delicten nog steeds
uitermate moeilijk is. Marshall zou dus wel eens gelijk kunnen gehad hebben dat tijdsloze
universele principes niet bestaan, maar dat men steeds handelt in het kader van een tijd- en
plaatsgebonden ideaalbeeld. Aan de andere kant kan men zich de vraag stellen of er aangaande
plichten ook geen nood bestaat aan een dergelijke universele verklaring. Burgerplichten zijn
doorgaans nationaal bepaald en vormen tengevolge daarvan vaak de aanleiding tot
internationale conflicten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens richt zich
uitsluitend op de rechten. Plichten of verantwoordelijkheden worden slechts in zoverre
opgenomen dat de rechten van anderen worden gevrijwaard. Internationaal is de discussie
hierover gaande.

Er werden hier reeds een aantal discussiepunten aangehaald. We zijn hier dan ook niet ver
verwijderd van de grote filosofische disputen rond burgerschap. Deze geschillen zullen in de nu
volgende paragraaf worden besproken.

3.2 GROTE DISPUTEN ROND BURGERSCHAP

In de filosofisch-theoretische literatuur met betrekking tot burgerschap, kunnen een aantal grote
stromingen worden onderscheiden waarrond discussies verweven zijn (zie o.a. Albala-Bertrand:
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1996; Frazer & Emler: 1997). In wezen gaat het om verschillende opvattingen over mens,
samenleving en burger.

Een van de disputen is dat van de liberale opvatting van burgerschap versus de meer normatieve
opvattingen.

In de ‘liberale traditie’ wordt de focus gelegd op de vrijheden en rechten van het individu. De
centrale gedachte hierbij is dat alle individuen drager zijn van onvervreemdbare rechten die niet
kunnen worden herroepen door sociale instellingen of door de Staat. Deze visie veronderstelt
dat burgers hun eigenbelang trachten te maximaliseren. Het gaat hier om een minimalistische
visie op de staat, waarbij het volstaat dat iedereen handelt volgens de eigen rechten en met
respect voor de rechten van anderen (Van Gunsteren, 1994). Eén van de rechten van burgers is
het recht politiek actief te zijn: burgers beslissen zelf hoe ze willen participeren en of ze actief
willen participeren (Oldfield, 1990:2, geciteerd door Gilbert, 1996:44). In deze liberaal-
individualistische visie worden geen aspecten van het ‘goede leven’ gepostuleerd. Men
beschrijft enkel de procedures, regels en het institutioneel kader die individuen moeten toelaten
hun eigen visie van het goede leven na te streven. Dit houdt in dat een aantal voorzieningen
dienen aanwezig te zijn voor een minimumniveau van welzijn en voor degenen die niet
beschikken over de middelen om te participeren (Gilbert, 1996:44). Er is hier geen sprake van
substantieve rechten of gemeenschappelijke waarden die burgers leiden in het nemen van
beslissingen (Gilbert, 1996:45).

Tegenover deze liberale traditie kunnen een aantal meer sociaal getinte en normatieve
burgerschapsnoties geplaatst worden. De normatieve burgerschapsnotie ontkent niet dat mensen
uit eigenbelang handelen. Zij stelt wel dat die belangenbehartiging steeds gekaderd is in
opvattingen over rechtvaardigheid, juistheid, goedheid, solidariteit, …. (Elchardus, 1993). Of
om het in een term te vatten: het is ingebed in waarden. Van individuele voorkeuren,
persoonlijke belangen en waarden wordt verder aangenomen dat zijn niet spontaan ontstaan,
maar gevormd worden. Zij kunnen een gevolg zijn van de opvoeding, van het cultureel erfgoed
van een volk, van levensbeschouwingen of ideologieën, het beroep dat men uitoefent,….
Mensen zijn met andere woorden nooit geïsoleerde individuen maar verbonden door families;
vriendenkringen, buurten, sociale klassen, geloofsgemeenschappen, volkeren, … De liberale
opvatting stelt dat burgers de staat vormen, de normatieve stelt dat een instelling als de staat
nodig is om van burgers te kunnen spreken.

Op dit normatief burgerschap bestaan er varianten. De meest gekende is ongetwijfeld de sociaal-
democratische of de 'communautaire' visie (zie o.a. Etzioni, 1993). Het ligt in dezelfde lijn als
het 'normatief burgerschap' en plaatst zich eveneens tegenover het utilitair burgerschapsconcept,
maar legt sterk de nadruk op het belang van de gemeinschaft. Het normatief burgerschap legt
niet de nadruk op de gemeenschap. Etzioni en andere communitaristen benadrukken dat ‘burger
zijn’ betekent dat men behoort tot een historisch ontwikkelde gemeenschap. Communitaristen
zijn dan ook fel gekant tegen de liberale idealen zoals individualisme, negatieve vrijheid van
individuen tegenover sociale beperkingen en belemmeringen van de staat, formele gelijkheid
tussen individuen in de ogen van staat en samenleving, en competitieve rechten. Hiertegenover
stellen zij concepties van verankerde individuen in een reeds bestaande context van sociale
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relaties en instellingen, autonomie als een sociale verwezenlijking, en het netwerk van
verplichtingen en privileges die voortkomen uit sociale banden. In tegenstelling tot de utilitair-
liberalistische visie wordt de klemtoon hier niet gelegd op de rechten van het individu maar op
het belang van een normatief element, het 'common good'. Een verwijt dat de sociaal-
democratische benadering dan ook vaak naar het hoofd wordt geslingerd is een te sterk
patriottisme (Gilbert, 1996: 48). De communitaristen benadrukken nochtans de verankering in
verscheidene ‘gemeenschappen’. Een andere objectie is dat het bewustzijn van de nuttigheid of
noodzaak van een gemeenschap niet voldoende is voor het behoud van deze gemeenschap of
voor het ertoe behoren. In de ogen van de liberalen gaat het dan ook om een utopische visie op
de samenleving, een visie die ver van de realiteit verwijderd is (Van Gunsteren, 1994:42).

Daarnaast is er de notie van ‘republikeins burgerschap’, welke eveneens als opponent van de
liberale traditie wordt gerekend. Deze republikeinse visie kan worden beschouwd als een
specifieke variant op de sociaal-democratische visie (Van Gunsteren, 1994). Het accent wordt
hier gelegd op één bepaalde gemeenschap, met name de publieke gemeenschap. Individuen
worden gekenmerkt als lid van een politieke samenleving en dit in relatie tot een aantal
hoofdprincipes: het gevoel te behoren tot een politieke gemeenschap, waarbij burgerschap
verschijnt als het delen van een gemeenschappelijk erfgoed; loyaliteit naar het vaderland; en de
predominantie van burgerlijke plichten over individuele belangen. Van de burger wordt
verwacht dat hij zich ten dienste stelt van deze gemeenschap en alleen op deze manier zal hij
voldoening krijgen. De republikeinen wordt wel eens verweten onvoldoende aandacht te
besteden aan enerzijds economie en handel en anderzijds aan voldoeningen in het privé-leven
van burgers.

Voor een deel loopt de discussie over rechten en plichten binnen burgerschap hier parallel mee.
De liberaal-individualistische benadering legt de klemtoon op de rechten van individuen binnen
de samenleving, op het vrijwaren van deze rechten en op hun bescherming tegen het arbitraire
gebruik van macht. Communitaristen en republikeinen, daarentegen, accentueren meer de
plichten en verantwoordelijkheden die burgers dragen ten aanzien van de samenleving. In
praktijk lijken de meeste van de burgerschapsdefinities geconstrueerd te zijn op de combinatie
van deze grote drijfkrachten. Men ontkent niet het belang van rechten en vrijheden van burgers,
maar men voegt er aan toe dat lidmaatschap van een samenleving daarnaast tevens een
normatief element dient in te houden en gepaard gaat met plichten en verantwoordelijkheden ten
aanzien van die samenleving.

3.3 BURGERSCHAP VERSUS BURGERZIN

Tot nog toe hebben we in feite steeds gesproken over de notie burgerschap. De nadruk in dit
onderzoek ligt evenwel op de notie ‘burgerzin’ en het opvoeden van jongeren tot 'goede
burgers'. Het onderscheid tussen beide termen is ook lang niet altijd even duidelijk. Het
Nederlandse taalgebied beschikt over deze twee termen. In andere talen, zoals het Engels en het
Frans is er evenwel slechts één term voor beide begrippen beschikbaar. Citizenship en
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citoyenneté verwijzen zowel naar burgerschap als naar burgerzin. Waarom dan toch dit
onderscheid hanteren?

Laten we beginnen met de notie ‘burgerschap’. Burgerschap heeft betrekking op de kansen en
mogelijkheden waarover een individu beschikt om actief deel te nemen aan het maatschappelijk
leven en zich te integreren in de maatschappij. Burgerschap is een status die men verwerft. Een
status waaraan verwachtingen en verplichtingen worden gekoppeld, zoals Marshall het stelde
(1950, zie definitie p. 31). De definitie van burgerschap kan eigenlijk worden beschouwd als
een definitie van systemen, een definitie van wat de aard van burgerschap en lidmaatschap van
een samenleving inhoudt. Het gaat hier voornamelijk om de rechten en plichten waarover men
beschikt en waaraan lidmaatschap van een democratische gemeenschap en de participatie in
deze gemeenschap wordt verbonden. Of zoals men stelde op de startvergadering van de
projectgroep ‘Education for Democratic Citizenship’ binnen de Raad van Europa (Veldhuis,
1997):

(…) Citizenship is a historical contract between the individual and the State (…),
and in the strict sense, citizenship concerns the integration of the individual in the
political framework and the participation of citizens in the institutions of law, and
(…) citizenship (…) is expressed in the continuing participation of individuals in
the comanagement of public affairs.

Burgerschap zegt evenwel nauwelijks iets over hoe burgers zich daarbij moeten gedragen, over
hun houdingen of wat er van hen verwacht wordt. In wezen gaat het om respect voor de wet en
het specificeert een aantal condities voor volwaardig lidmaatschap van een maatschappij en
waarin mensen kunnen worden geïntegreerd. Tot die condities behoren onder meer gelijkheid
van kansen, gelijkheid van toegang en deelname aan de publieke samenleving, politieke
participatie, democratie, de mogelijkheid tot intellectuele ontwikkeling en ontplooiing van het
individu,… . Lang niet alle 'burgers' gaan in deze integratie even goed slagen en dit omwille van
bepaalde kenmerken die men al dan niet bezit. Onder deze kenmerken verstaan we de kennis,
attitudes en vaardigheden die men dient te bezitten wil men op een volwaardige manier
participeren in de samenleving. Deze karakteristieken bepalen iemands burgerzin. In zekere zin
kan men burgerzin dan ook beschouwen als één van de condities van burgerschap. Burgerschap
kan bijgevolg gezien worden als een status. Maar niet iedereen beschikt over evenveel
mogelijkheden of kansen om deze status te verwerven. Burgerzin kan dan beschouwd worden
als de morele component, als een voorwaarde tot het opnemen of het bereiken van die status.
Burgerzin wordt bepaald door de kennis, vaardigheden en houdingen waarover men beschikt.
Sommigen bestempelen het als een meer actieve vorm van burgerschap, active citizenship. Dit
veronderstelt een actieve participatie in de samenleving en de uitoefening van rechten door
participerende activiteiten en structuren. Deze actieve participatie veronderstelt op zijn beurt een
aantal competenties. Dit leidde tot een aantal  opvattingen over de vereiste competenties voor
burgerzin en bepalingen van wat een ‘burger’ (een goede burger) zijn dan wel dient te
betekenen (Osler, 1997b; Heater, 1990). Derek Heater gebruikte in zijn publicatie de volgende
definitie (Heater, 1990):
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A citizen is a person furnished with knowledge of public affairs, instilled with
attitudes of civic virtue and equipped with skills to participate in the political arena.

Het onderscheid tussen burgerschap en burgerzin kunnen we tevens terugvinden in de taken in
het schema dat Osler hanteert voor burgerschapseducatie. In haar schema maakt zij het
onderscheid tussen een structureel/politiek element en een affectief of cultureel/persoonlijk
element in burgerschap (Osler, 1997a en 1997b, zie onderstaande figuur). Deze tweedeling
komt in zekere zin overeen met het daarnet gemaakte onderscheid tussen burgerschap en
burgerzin. De structurele en politieke aspecten corresponderen met de notie van burgerschap,
terwijl we in de cultureel/persoonlijke elementen de notie van burgerzin herkennen.  We geven
in onderstaand schema tevens de opdeling weer die zij maakt tussen de minimale en maximale
vereisten van citizenship, maar deze zijn hier van minder belang.

Figuur 3.1. Citizenship schematisch weergegeven volgens Osler
Structureel/politieke

Burgerschap
Culturele/persoonlijke

Burgerzin
Minimaal  Rechten

 Kennis van rechten
 Democratie
 Afwezigheid van discriminatie
 Civil society, vb. NGO's

 Identiteiten
 Het behoren tot een bepaalde

gemeenschap en de specifieke
eigenheid van de gemeenschap t.o.v.
andere gemeenschappen kennen

 Het behoren tot meerdere
gemeenschappen

Maximaal  Insluiting
 Basisinkomen
 Zekerheid: fysisch, sociaal en

psychologisch
 Actieve participatie

 Competentie
 Politieke kennis
 Vaardigheden om veranderingen te

beïnvloeden, vb. taal, mobilisatie,
verdediging

Keren we terug naar de vakoverschrijdende eindtermen die werden opgesteld voor het Vlaams
onderwijs, dan merken we dat deze ook voornamelijk dit laatste tot doel hebben: het opvoeden
tot burgerzin. Dit opvoeden tot burgerzin wordt door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling als
volgt gedefinieerd:

Jongeren helpen actieve burgers te worden die op een constructieve en tegelijk
kritische wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Via opvoeden tot burgerzin moet jongeren de nodige kennis, inzichten en vaardigheden worden
bijgebracht om de verschillende maatschappelijke velden (sociaal, economisch, juridisch,
politiek) waarmee zij in contact komen, te confronteren. Niettegenstaande de meer correctere
term ‘opvoeden tot burgerzin’ –deze wordt ook in de eindtermen gehanteerd- zal in het vervolg
van deze tekst toch de term burgerschapseducatie gebruikt worden. We doen dit louter uit
praktische overwegingen, nl. om de tekst leesbaarder te maken en de zinsconstructies niet
nodeloos te verzwaren.
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3.4 WELKE BEKWAAMHEDEN?

Burgerschapseducatie richt zich dus op het verhogen van de kansen opdat mensen kunnen
voldoen aan de verwachtingen die door de gemeenschap worden bepaald.

De definities voor burgerschapseducatie stoelen op de in de vorige paragraaf aangehaalde
begripsbepalingen van burgerschap en burgerzin. Dit blijkt onder meer uit de volgende definitie:

Education for citizenship embraces both responsibilities and rights in the present
and preparation for citizenship in adult life. It helps pupils by supporting them as
they develop from dependent children into independent young people.

En

Education for citizenship develops the knowledge, skills and attitudes necessary for
exploring, making informed decisions and exercising responsibilities and rights in
a democratic society. (NCC, Curriculum Guidance: education for citizenship,
1990)

Een definitie voor educatie voor democratisch burgerschap die werd geïntroduceerd op de
startbijeenkomst van de werkgroep 'Education for Democratic Citizenship' van de Raad van
Europa is de volgende (Bîrzea, 1996):

The set of practices and activities aimed at making young people and adults better
equipped to participate actively in democratic life by assuming and exercising their
rights and responsibilities in society.

Binnen deze werkgroep wordt met burgerschapseducatie niet alleen het formeel onderwijs, of de
opvoeding van jongeren tot burgers bedoeld, maar wordt tevens verwezen naar educatie van
volwassenen. Naast deze algemene definitie voor burgerschapseducatie, werd tijdens deze
bijeenkomst dan ook volgende definitie gehanteerd voor formeel burgerschapseducatie,  hetgeen
zij civics education noemen:

Civics Education:

The transmission/acquisition in a formal educational framework of the knowledge,
skills and values which govern the functioning of democratic society at all levels.

Onderwijs voor democratisch burgerschap is het permanente systeem van onderwijs, bedoeld
om alle burgers te leren hun rechten en plichten op te nemen. ‘Civics education’ betreft de
formele en institutionele organisatie van dit werk, dus bijvoorbeeld binnen schoolcurricula.
Daarnaast werd ook een bijzondere taak weggelegd voor mensenrechten-educatie, dat de basis
voor zowel burgerschapseducatie als ‘civics education’ vormt. Zij stelden hiervoor tevens een
werkdefinitie op:

Education in human rights:
1. The transmission of the content and values contained in national and

international documents on human rights; learning about the functioning of



HOOFDSTUK 3. BURGERSCHAPSEDUCATIE          45

national and international instruments of protection (education about human
rights).

2. The acquisition of the skills necessary to defend human rights (education for
human rights)

3. Creation of a climate in the school (or other learning environments) where the
principles of human rights are respected and applied (education within human
rights).

This is an integrating concept which belongs to and constitutes a fundamental basis
of education for democratic citizenship in the broadest sense and civics education.

De bekwaamheden die vereist zijn om aan de verwachtingen voor burgerschap te voldoen
kunnen doorgaans worden opgedeeld in een drietal aspecten. Het gaat om de aspecten die ook
terug te vinden zijn in bovenstaande definiëring van formele vormen van burgerschapseducatie,
met name:
1. Kennis en bewustzijn
2. Waarden, attitudes en houdingen
3. Vaardigheden

In het onderwijs wordt, ook vandaag nog, het accent gelegd op kennisoverdracht. Directies
hameren sterk op het belang van vaardigheden en waarden, maar in de realiteit staan vele
scholen nog niet zo ver. Misschien dat de introductie van de eindtermen hier wel enige
verandering in brengt. In de verschillende documenten komt sterk naar voor dat
burgerschapseducatie niet beperkt mag blijven tot het louter overbrengen van kennis (zie o.a.
Veldhuis, 1997; Ostini, 1998; Grindal, 1997; Albala-Bertrand, 1996). Bovendien opteert men
eerder voor de term bewustzijn in plaats van kennis. Men acht het bijvoorbeeld niet zo
belangrijk dat jongeren de anatomie van het politiek bestel in hun land kennen. Belangrijker is
dat adolescenten zich bewust worden van een aantal processen en kenmerken van democratische
besluitvorming en inzicht krijgen in de werking van democratie. Hier stelt zich tevens het
probleem van wat relevante kennis is (zie ook Entwistle, 1996:194). Wat moeten jongeren
weten om als volwaardige burgers te kunnen deelnemen in de samenleving? Het is niet zo
evident deze vraag te beantwoorden, gezien de complexiteit van de samenleving waarin we ons
bevinden. De mate van kennis neemt door allerlei technologische ontwikkelingen bovendien
exponentieel toe. Niemi en Junn stellen dat het belangrijker is dat jongeren kennis hebben over
de fundamentele aspecten van het politiek systeem, zoals bijvoorbeeld regeringsstructuren of -
processen en principes van democratie dan dat zij kennis bezitten over hedendaagse politieke
activiteiten (Niemi & Junn, 1998). Deze aspecten vormen immers een vereiste om ook de
hedendaagse politiek te begrijpen. Op basis van een aantal internationale documenten, zal in
paragraaf 3.6 evenwel toch een poging ondernomen worden om op de vraag wat jongeren
dienen te weten om volwaardig te kunnen participeren, een antwoord te geven. Dezelfde vraag
geldt eigenlijk ook voor de twee andere componenten, waarden en vaardigheden. Welke
waarden, attitudes en vaardigheden worden relevant en noodzakelijk geacht voor participatie in
de hedendaagse maatschappij?

Wat de vaardigheden voor burgerschap betreft, kunnen er een aantal vormen geïdentificeerd
worden. Ten eerste zijn er de cognitieve vaardigheden, nodig om op een kritische manier keuzen
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te kunnen maken. Daarnaast is het nodig dat men beschikt over een aantal communicatieve  en
sociale vaardigheden om met anderen te kunnen omgaan en samen te werken. Tenslotte vinden
we ook participatieve vaardigheden terug, die toelaten op een efficiënte manier te participeren
aan de samenleving en in het bijzonder aan het politieke leven.

Vast staat evenwel dat het ideale programma voor burgerschapseducatie de drie componenten
combineert. Albala-Bertrand (1997) verwoordt de algemeen gedeelde visie wanneer hij  stelt dat
men in het onderwijs moet opteren voor geïntegreerde en holistische benaderingen van
burgerschapsopvoeding. Dit veronderstelt enerzijds dat burgerschapseducatie bezig is met de
geïntegreerde vorming van waarden, kennis en vaardigheden die vereist zijn voor vrede, de
promotie van mensenrechten, democratie, enz. De axiologische aspecten die worden
gereflecteerd in de vorming van waarden en attitudes hebben evenveel belang als het voorzien
van intellectuele instrumenten, in de vorm van conceptuele of praktische kennis. Anderzijds,
mag burgerschapseducatie ook niet de eenheid en complexiteit van de sociale realiteit van een
burger in analytische segmenten van opvoeding voor vrede, mensenrechten of democratie
opdelen. Een holistisch perspectief, met alle dimensies inbegrepen, en benaderd vanuit
verschillende invalshoeken lijkt aangewezen, stelt hij.

3.5 DE GELAAGDHEID VAN BURGERSCHAP

Enerzijds wordt onze samenleving gekenmerkt door het toekennen van meer bevoegdheden aan
regionale en lokale beslissingsniveaus, anderzijds wordt er steeds meer de nadruk gelegd op
transnationale samenwerking. Bij dit laatste denken we in eerste instantie aan de Europese
verdragen en samenwerkingsverbanden die de laatste jaren werden opgesteld. Daarnaast is er de
toenemende aandacht voor de creatie van een 'Europese identiteit'. Meer en meer wordt de
klemtoon dan ook gelegd op ‘Europees burgerschap’. In de verschillende documenten vinden
we deze promotie van een Europese identiteit duidelijk terug (zie bijvoorbeeld Morell, 1996;
European Commission, 1996a; Osler, 1997b). Doorheen de eeuwen werd er door tal van
gebeurtenissen– het Romeins recht, het humanisme en individualisme tijdens de Renaissance,
rationalisme en wetenschap uit de Verlichting, artistiek classicisme en romanticisme en bovenal
de tradities van burgerlijke  rechten en democratie - een gemeenschappelijk Europees cultureel
erfgoed geschapen en een unieke cultuur die de nationale grenzen overschrijdt, zo wordt gesteld
(Morell, 1996).

Niet alleen Europees burgerschap lijkt aan belang te winnen. Ook mondiaal burgerschap wordt
meer dan ooit in de kijker geplaatst. Bovendien worden individuen met verschillende
gemeenschappen geconfronteerd en maken zij zelf deel uit van verscheidene gemeenschappen.
Naast het toebehoren tot een bepaalde gemeente, zijn we bijvoorbeeld tegelijkertijd ook
Vlaming, Belg, Europeaan en Wereldburger. Voor migranten is er bovendien nog de
verbondenheid met hun land of streek van herkomst. Een individu kan bijgevolg verschillende
identiteiten bezitten en zich loyaal voelen tegenover verschillende samenlevingen of
verschillende niveaus binnen samenlevingen (Heater, 1990).
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De verdeling van macht en autoriteit over verschillende niveaus kan positieve effecten hebben.
Politieke macht en autoriteit kunnen tegelijk bestaan op de verschillende niveaus en het individu
kan zich simultaan identificeren met allen. Een dergelijke multi-gelaagde identiteit en de
hieraan gerelateerde gevoelens leiden normalerwijze niet tot onoverkomelijke problemen, stelt
Heater (1990). Hij doet hiervoor beroep op de volgende 3 argumenten:
1. Psychologisch: de burger zal zich identificeren met zijn lokaliteit, regio, staat of wereld

afhankelijk van de omstandigheden
2. Pragmatisch: loyaliteit en identiteit wordt het meest ervaren wanneer het object van iemands

loyaliteit onder druk staat (vb. bij oorlog)
3. Moraliteit en morele argumenten (cf. Durkheim): een persoon die niet over een variëteit van

identiteiten en loyaliteiten beschikt is moreel onvolwassen

Het is dan ook evident dat burgerschapseducatie een multilevel perspectief eist met aandacht
voor de verschillende niveaus: lokaal, nationaal, regionaal en op wereldvlak (Albala-Bertrand,
1996). Problemen die ontstaan op lokaal niveau hebben vaak regionale en zelfs universele
repercussies: schending van mensenrechten en politieke onderdrukking in een specifieke plaats,
bijvoorbeeld, vragen voor internationale humanitaire bijstand. Maar anderzijds is het binnen de
lokale context dat individuen problemen kunnen hebben om hun rechten te claimen en dat ze
hun plichten moeten in praktijk brengen (Osler, 1997b). De aspecten die in het kader van
Europees en wereldburgerschap de jongeren moeten worden aangereikt situeren zich dan
voornamelijk op het theoretisch niveau en het kennisniveau, stelt Osler. De vaardigheden,
waarden en attitudes die noodzakelijk geacht worden voor burgerschap -hetzij op regionaal,
nationaal, Europees of wereldniveau- moeten op een aangepaste manier geleerd en ervaren
worden binnen de lokale gemeenschap (Osler, 1997b).

Bovenstaand multilevel perspectief is echter een te eenzijdige voorstelling van onze
samenleving. Ook andere gelaagdheden doen zich voor, de geografische gelaagdheid is er
slechts één. Zo zien we dat ook rond beroepsgroepen, rond vertooggemeenschappen of
ideologische groepen verschillende banden ontstaan. De kennis over de geografische niveaus is
dan ook niet van primordiaal belang. Daarentegen de kennis over de aard van de
identiteitsopvatting(en) wel. Verder moeten jongeren de vaardigheden aangeleerd worden om
deze verschillende identiteiten te kunnen hebben, kunnen combineren en er mee kunnen om te
gaan. Tenslotte moeten jongeren een besef van deze multipliciteit hebben en mag men niet
identiteitsloos zijn. Individuen moeten zich verbonden kunnen voelen. Ook aan deze houding
kan in het onderwijs gewerkt worden.

Ook in de eindtermen wil men burgerschap in een ruimer kader benaderen. In de subthema’s
van de tweede graad is meer dan in de eerste graad, naast het lokale niveau ook aandacht
besteed aan het Vlaamse, Belgische, Europese en mondiale niveau. In de basistekst stelt de
Dienst voor Onderwijsontwikkeling “niet alleen de lokale, regionale of nationale realiteit is
bepalend voor het functioneren van het individu; steeds meer wordt het leven van de individuele
burger mee bepaald door supra-nationale structuren en mechanismen’.
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3.6 BURGERSCHAPSEDUCATIE: TER WILLE VAN WAT?

Het doel van burgerschapseducatie vormt dus het bereiken van de burgerschapsstatus en de
integratie en het functioneren in de samenleving. Hierin kunnen we evenwel verschillende
aspecten of dimensies onderscheiden. Deze dimensies correleren met de subsystemen die te
herkennen zijn in onze samenleving en welke essentieel zijn voor haar bestaan.

Een eerste dimensie, die volgens Marshall voorafgaat aan alle andere domeinen van
burgerschap, is de juridische dimensie. Deze dimensie omvat de rechten die noodzakelijk zijn
voor individuele vrijheid (Marshall, 1950). Vrijheden en rechten die in dit kader belangrijk zijn,
zijn onder meer de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, recht op eigendom, enz.

Vaak in één adem genoemd met het vorige aspect is de integratie in de politieke samenleving of
de politieke dimensie van burgerschap. Het gaat hier over de politieke rechten die burgers
hebben en meer in het bijzonder het recht te participeren in de uitoefening van de politieke
macht. Daarnaast zijn er evenwel de politieke plichten die individuen hebben ten overstaan van
het politiek systeem (Veldhuis, 1997; Heater, 1990; European Commission, 1996; Marshall,
1950).

Een derde dimensie is de sociale dimensie, welke verwijst naar de relaties tussen individuen in
een samenleving, de sociale rechten en verantwoordelijkheden van individuen en de vereiste
loyaliteit en solidariteit (Veldhuis, 1997; Heater, 1990; European Commission, 1996, Marshall,
1950). Kortom, de hele resem sociale rechten en plichten die het mogelijk maken het leven te
leiden van een geciviliseerd persoon, volgens de op dat moment geldende standaarden in de
maatschappij. Marshall beschouwde sociaal burgerschap als het eindstadium (Marshall, 1950).
Hij identificeerde destijds drie aspecten van burgerschap: het civiele, het politieke en het
sociale. Volgens meerdere auteurs volstaan deze drie dimensies vandaag niet meer (zie onder
meer Van Steenbergen, 1994). De sociale en culturele transformaties die onze samenleving
tekenen, zorgden ervoor dat nieuwe types van burgerschap werden geformuleerd.

Eén van die nieuwe aspecten is zeker en vast het cultureel burgerschap. De culturele dimensie
van burgerschap heeft betrekking op het bewustzijn van een gemeenschappelijke culturele
erfenis en de identiteit die hieraan wordt verbonden (Veldhuis, 1997; Heater, 1990). Hieronder
rekent men aspecten zoals het dragen van een collectieve identiteit en gelijkheid en respect voor
de andere culturen. In de tekst ‘Accomplishing Europe through Education and Training’
(European Commission, 1996) heeft men het over egalitair burgerschap met een nadruk op de
waarde van gelijkheid en het verwerpen van discriminatie en vooroordelen. Eigenlijk gaat het
hier om een specifieke invulling van de culturele dimensie. In die zin wordt ook wel van
democratisch burgerschap gesproken. Hetzelfde geldt voor wat in deze tekst wordt geduid als
intercultureel burgerschap, waar zij de klemtoon leggen op de waarde van verscheidenheid en
openheid voor een pluralistische wereld, multiculturalisme, enz.

Verder is er sprake van een economische dimensie of de relatie van een individu tegenover de
arbeids- en consumentenmarkt. Dit aspect impliceert onder andere het recht op werk en op een
minimum van een bestaansniveau (Veldhuis, 1997; Heater, 1990).
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Een aspect dat steeds meer in de belangstelling komt is het ecologisch burgerschap waarin het
behoud van het ecosysteem centraal staat (European Commission, 1996; Van Steenbergen,
1994; Gilbert, 1996). Deze belangstelling voor het ecologische aspect is er onder meer gekomen
naar aanleiding van het 'Our Common Future' - rapport van de Brundtland commissie (WCED,
1987), waarin werd gewezen op de sterke band tussen samenleving en aandacht voor milieu.
Veldhuis beschouwt dit ecologische aspect eerder als een onderdeel van economisch
burgerschap (Veldhuis, 1997). Nochtans zien we dat in andere curricula voor
burgerschapseducatie het ecologisch aspect een belangrijke positie inneemt. Een voorbeeld
hiervan is het Franse vak ‘éducation civique’ waar milieu een onderdeel vormt van het
programma.

Tenslotte worden – zij het wel in mindere mate- nog een aantal andere dimensies van
burgerschap onderscheiden. Heater  (1990) heeft het over de dimensie van de ‘good citizen’,
waaronder ze loyaliteit en verantwoordelijkheidszin als de belangrijkste deugden plaatst. Verder
duiken termen op als race-neutral en gender-neutral burgerschap (Van Steenbergen, 1996). We
menen echter dat het hier gaat om speciale accenten die men vanuit bepaalde hoeken wenst te
leggen op burgerschap en welke ondergebracht kunnen worden in de andere dimensies.

Al deze aspecten in overweging genomen, lijkt het dat burgerschap sterk op weg is een
containerbegrip te verworden, waarin alles dat ook maar op enige wijze te maken heeft met onze
samenleving gestopt kan worden. Nu is het wel zo dat  al deze aspecten van burgerschap niet in
gelijke mate aan bod komen in de literatuur. Zo wordt in de meeste teksten sterk de nadruk
gelegd op de politieke en juridische aspecten van burgerschap. Ook sociaal en cultureel
(egalitair en intercultureel) burgerschap worden vaak aangehaald. De economische en
ecologische aspecten zijn duidelijk de minder frequent besproken aspecten van burgerschap.

Enige beperking dringt zich op. Zeker wanneer we beginnen te praten over
burgerschapseducatie. Bij het invoeren van deze beperkingen kunnen we ons laten leiden door
een aantal argumenten. Ten eerste kan er gewezen worden op de rol van een aantal andere
actoren in het socialisatieproces van jongeren. De status van burgerschap en burgerzin moeten
verworven worden via verschillende socialisatieprocessen, stelt Veldhuis (Veldhuis, 1997):
georganiseerde zoals binnen de school en het gezin, niet georganiseerde en onbedoelde via de
massamedia, de omgeving en de peer groups. Ook de projectgroep ‘Education for Democratic
Citizenship’ gaat akkoord met het feit dat onderwijs, binnen en buiten de school, maar één van
de vele socialisatie-agenten is. Andere socialiserende instanties zijn volgens de projectgroep de
media, het gezin, de kerk, de werkplaats en de peer-groups. De rol van het onderwijs in het
proces van burgerschapsopvoeding mag dan ook niet worden overschat. Die rol wordt beperkt
en is afhankelijk van een aantal aspecten zoals het aantal beschikbare uren, de kwaliteit van
leerkrachten, de opbouw van het curriculum, enz.

Daarnaast is het zo dat een aantal aspecten die in de literatuur naar boven kwamen als dimensies
van burgerschapseducatie, reeds voldoende aan bod komen in het algemene schoolcurriculum.
Meer in het bijzonder denken we hier aan economisch burgerschap. Kansen op economische
integratie staan reeds centraal in het ganse curriculum. Onderwijs heeft als één van zijn
belangrijkste doelstellingen het verwezenlijken van economische participatie van de jongeren.
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Bovendien wordt aan dit aspect reeds de nodige aandacht besteed bij de constructie van de
onderwijs- en beroepsprofielen. Een gelijkaardige redenering kunnen we opbouwen wat  betreft
ecologisch burgerschap. Ook ecologisch burgerschap, komt reeds aan bod in andere delen van
het formele curriculum. Bovendien heeft men in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen
het vakoverschrijdend thema milieu geïntroduceerd, wat het overbodig maakt dit onderwerp nog
eens te behandelen binnen burgerschapseducatie.

En ten derde (zoals hierboven reeds aangehaald) dient men er op toe te zien dat
burgerschapseducatie geen container wordt, waarin alles wat nog niet of niet voldoende aan bod
komt in het lessenpakket van de leerlingen wordt gestopt. We moeten daarom terug gaan naar
de essentie en de basisdefinitie van burgerschap en ons afvragen wat we verwachten van
mensen om op een volwaardige manier te kunnen participeren in de samenleving.

Ook in de wetenschappelijke literatuur wordt er geopteerd voor een beperking van doeleinden
voor burgerschapseducatie. Veldhuis prefereert een beperking tot politieke
burgerschapseducatie (Veldhuis, 1997). Hierbij dient wel gesteld te worden dat deze mening
niet door iedereen wordt gedeeld. Het project Education for Democratic Citizenship volgt
bijvoorbeeld wel het basisidee van Veldhuis en neemt deze inhoudelijke dimensies over, maar
neemt eerder een middenpositie in op de schaal van een minimum tot een maximum visie op
burgerschapsvorming. Politieke burgerschapseducatie vormt een goede basis, maar is te beperkt
(Ostini,  1998). Het is dan ook in de meer theoretische literatuur dat men burgerschapseducatie
vaak beperkt tot zijn politiek-juridische dimensies, in teksten opgesteld rond
burgerschapseducatie hanteert men liever een wat ruimer concept van burgerschap.

In Vlaanderen lijkt men inzake burgerschapseducatie eveneens de klemtoon te leggen op de
politieke vorming van jongeren. De Dienst voor Onderwijsontwikkeling heeft zich in de
ontwikkeling van de eindtermen ‘opvoeden tot burgerzin’ in eerste instantie gericht op
opvoeding tot politiek en democratisch burgerschap.

We zijn geneigd hier deze piste te volgen. Burgerschapseducatie dient in eerste instantie te
vertrekken vanuit het politieke aspect: mensen een politieke burgerschapsstatus geven, zodat zij
op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan het politiek leven en politiek actief kunnen
participeren. Dit impliceert dat jongeren respect opbrengen voor de wet, politieke actie en een
democratische samenleving. Anderzijds impliceert democratisch burgerschap een aantal
substantieve waarden die verder reiken dan het louter politieke domein, met andere woorden
waarden die de algemene visie op een goede samenleving symboliseren. De specifieke invulling
van deze aspecten wordt nu verder besproken.

3.7 BURGERSCHAPSEDUCATIE INHOUDELIJK BEKEKEN: INHOUD EN SPECIFICATIE

Als we nu de inhoud voor burgerschapseducatie in detail bekijken, belanden we terug bij het
debat van wat de kern van burgerzin en burgerschap inhoudt. Er zijn hier twee mogelijkheden;
ofwel richten we ons op de wetenschappelijke literatuur ofwel op de meer praktische literatuur.
In de wetenschappelijke literatuur worden meestal de conflictlijnen of spanningslijnen
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beschreven die zich voordoen rond burgerschap, burgerzin en burgerschapseducatie. De
praktische literatuur is eerder toepassingsgericht en biedt het voordeel dat het meer direct op
maat van scholen en onderwijs geschreven is. We mogen de wetenschappelijke literatuur
evenwel niet overboord gooien en beschouwen als een kluwen van totaal uiteenlopende ideeën.
Ook in deze literatuur vinden we over de discussiepunten heen een aantal gemeenschappelijke
elementen terug:
- individuele bekwaamheid om vrijheden te dragen en rechten te vrijwaren
- gevoel van gemeenschap, verbondenheid, solidariteit
- kennis van het ondersteunend cultureel erfgoed
- plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel

Ondanks de verschillende klemtonen die men legt in de verschillende wetenschappelijke
tradities, kunnen we er dus toch reeds een kern van overkoepelende consensuspunten uithalen.
Hoewel bijvoorbeeld de individuele bekwaamheid om vrijheden en rechten te vrijwaren
voornamelijk een streefdoel van de liberale traditie is, wordt het belang ervan niet ontkend door
communautairen of voorstanders van een normatief burgerschap. En  hoewel de volgende drie
punten sterker zullen beklemtoond worden in geschriften van communautairen, republikeinen
en zij die een normatief burgerschap promoten, zullen ook deze elementen doorgaans niet
ontkend worden door de meer liberale strekkingen. Voor een curriculum voor
burgerschapseducatie is het bijgevolg belangrijk dat deze dingen worden benaderd. Het is
belangrijk al deze elementen te beklemtonen en niet de nadruk op een ervan te leggen. Ook in
de meer praktijk- of toepassingsgerichte literatuur vinden we deze elementen terug. Dit zal
blijken uit het vervolg van deze paragraaf.

Hieronder volgt een overzicht van de kennis, vaardigheden en attitudes die in een aantal van
deze meer praktisch gerichte bronnen worden aangestipt. In dit overzicht beperken we ons tot
vier documenten, omdat deze 4 het meest gedetailleerd ingaan op een mogelijk curriculum voor
opvoeding tot burgerzin. De  hoofdthema's die hier worden aangehaald, duiken evenwel in
verscheidene andere documenten terug op. De documenten die hier werden geraadpleegd zijn:
1. Veldhuis, R. (1997), Education for democratic citizenship: dimensions of citizenship, core

competences, variables and international activities, document prepared for the Council of
Europe, Strasbourg.

2. Consultation-meeting werkgroep 'Education for Democratic Citizenship', 24-25 juni 1996
3. Ostini, M. (red.) (1998), 'Education for Democratic Citizenship', Seminar on basic concepts

and core competences'11-12  december 1997
4. European Commission - Study group on education and training (1996), Accomplishing

Europe through education and training

In de tabellen verwijzen de cijfers tussen de haakjes naar de documenten waarin deze
inhoudelijke elementen zijn terug te vinden. De thema's worden hier letterlijk weergegeven
zoals ze in de documenten werden aangehaald. Het gaat dan ook vaak om slechts
nuanceverschillen of andere verwoordingen. Om toch enige lijn aan te brengen in deze
hoeveelheid van gegevens, werden de thema's ondergebracht in een aantal hoofdthema's.
Uiteraard is ook hier discussie mogelijk. Het is plausibel dat bepaalde thema’s onder meerdere
hoofdingen kunnen worden geplaatst. Hoewel we in de vorige paragraaf beperkingen hebben
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ingesteld naar de inhoud van een burgerschapscurriculum, worden  voor de volledigheid in de
onderstaande schema's toch ook de elementen van economisch burgerschap en ecologisch
burgerschap opgenomen.

Naar kennis toe, blijkt duidelijk het grote belang dat men hecht aan het politieke blok:
democratie, politieke instellingen en besluitvorming. Daarnaast moet volgens de verschillende
documenten het juridisch aspect met een bijzondere aandacht voor de rechten en de plichten van
burgers zeker ook deel uitmaken van een curriculum voor burgerschapseducatie. Volgens twee
documenten dient hiernaast ook kennis over sociale gelijkheden en begrippen van solidariteit te
worden doorgegeven, evenals kennis over het culturele erfgoed en de geschiedenis van een
gemeenschap. Veldhuis vermeldt in zijn uitgebreid curriculum tenslotte ook elementen over
media en economisch burgerschap. In de 3 andere documenten worden deze niet ter sprake
gebracht. Wel schrijft ook Veldhuis hier een minder belangrijke rol aan toe dan aan de andere
elementen.

Tabel 3.1. Overzicht van kenniselementen voor burgerschapseducatie volgens
internationale teksten

Kennis

Democratie en democratische besluitvorming
- Concepten van democratie (1)
- Concepten van democratisch burgerschap (1)
- Politieke structuren en besluitvormingsprocessen op nationaal en internationaal of Europees

niveau, stemsystemen, politieke partijen en drukkingsgroepen (1)
- Functioneren van democratie (incl. civil society) (1)
- De manier waarop democratie en democratische instellingen werken (2)
- Kennis van democratische politieke instellingen (4)
- Kennis over meerderheden en minderheden in een democratische regering (4)
- Politieke, juridische en financiële processen (2)
- Invloed van samenleving op individuen (1)
- De context van democratisch burgerschap in de gemeenschap en in de samenleving waarin

burgers leven (2)
- De Europese en internationale context van democratisch burgerschap (2)
- De geschiedenis en de basis van 'civil society', democratische waarden, mensenrechten in

Europa, enz. (1)

Politieke systemen en politieke participatie
- Politieke besluitvorming en wetgeving (1)
- Kennis van verschillende politieke systemen (3)
- Bewustzijn dat er verschillende belangen en verschillende posities zijn (3)
- Rol van politieke partijen en drukkingsgroepen (1)
- Opties voor participatie in besluitvorming (1)
- Hoe beleidsvorming beïnvloeden (1)
- Hedendaagse politieke problemen (1)
- Bewust zijn van politieke issues met inbegrip van Europese integratie en internationale
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politiek (1)

Juridische aspecten, rechten en plichten van burgers
- Rechten en plichten van burgers (1, 3)
- Bewustzijn van de eigen rechten (3)
- Kennen en toepassen van mensenrechten in reële situaties (3)
- Rechten, vrijheden en verantwoordelijkheden van burgers, zoals gedefinieerd in nationale en

internationale teksten over mensenrechten (2)
- Internationale relaties, internationale organisaties en wetgeving (1)
- Het juridische systeem (1)

Solidariteit en sociale gelijkheid
- Het overheidsbudget (1)
- Het begrijpen van de waarde van gelijkheid (4)
- De sociale consequenties van de informatiesamenleving (1)
- Verschillen in sociale zekerheid, welzijn, alfabetisme, gezondheid op een globaal niveau (1)

Cultureel erfgoed
- Algemene opvoeding over geschiedenis en culturen (3)
- Interculturele ervaring / ervaring van verschillende culturen (1)
- De nationale culturele erfenis en de gemeenschappelijke Europese culturele erfenis (1)
- De predominantie van bepaalde normen en waarden (1)
- Nationale geschiedenis (1)

Media
- De rol van de media (1)
- De rol van de informatietechnologie en de massamedia (1)

Economisch burgerschap
- Aspecten van de markteconomie (1)
- De uitdagingen van Europese en algemene economische samenwerking (1)
- Verbeteren van beroepskwalificaties (1)
- Integreren van minderheidsgroepen in het economisch proces (positieve discriminatie) (1)
- Bestrijden van de uitdagingen van globalisatie met vernieuwende methoden en strategieën (1)
- Verschillende Europese werksituaties (1)
- Aspecten van tewerkstelling en werkloosheid (1)
- Principes van arbeidswetgeving (1)
- Mechanismen van de Europese markt (1)
- Ecologische aspecten van de globale economie (1)
- Sociale consequenties van veranderingen in de wereldeconomie (1)
- Rechten van consumenten (1)

Andere
- Nationale en internationale veiligheid (1)
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Naar vaardigheden toe werd de opdeling gemaakt tussen cognitieve vaardigheden, sociale
vaardigheden en tenslotte participatieve vaardigheden. In document 4 wordt niet expliciet
ingegaan op vaardigheden. Uit de overige drie documenten blijkt dat aan de 3 onderscheiden
vaardigheden een evenwaardige rol wordt toegeschreven. Een curriculum voor
burgerschapseducatie dient bijgevolg zeker deze drie componenten op te nemen.

Tabel 3.2. Overzicht van vaardigheden voor burgerschapseducatie volgens internationale
teksten

Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden
- Verzamelen en opvangen van politieke informatie via verschillende media (1)
- Kritische benadering van informatie, beleid en visies (1)
- Beschrijven van processen, instituties, functies, doelen, enz. (1)
- In staat zijn de argumenten van anderen te interpreteren (2)
- Weten hoe verschillen te herkennen en te accepteren (2)
- Het ontwikkelen van een kritische geest en modellen van waarheden kunnen vergelijken (2)
- Voorstellen kunnen onderzoeken en formuleren om de levenskwaliteit van de gemeenschap te

verbeteren, alternatieve voorstellen kunnen evalueren (beter een waaier van voorstellen dan 1) (3)
- Een kritische geest hebben (3)
- Pragmatisch zijn (3)
- Vaardigheden om te organiseren (3)

Sociale vaardigheden
- Niet gewelddadige conflictoplossing (1, 2)
- Vaardigheden om om te gaan met conflicten (3)
- Opnemen van verantwoordelijkheid  (1, 3)
- Vaardigheden om te oordelen (1)
- Keuzes kunnen maken, posities kunnen innemen (1)
- Keuzen kunnen maken, alternatieven groeperen en hen onderwerpen aan een ethische analyse (2)
- Kunnen kiezen en aanzetten tot verandering (3)
- Keuzes kunnen verantwoorden (3)
- Zoeken en gebruiken van informatie om keuzes te kunnen maken, informatie doorgeven (3)
- Kunnen gedeelde verantwoordelijkheden op zich nemen (2)
- Kunnen verwezenlijken van constructieve en niet-oppressieve relaties met anderen (2)
- Weten hoe men zijn eigen mening moet beargumenteren en verdedigen (2)
- Vaardigheden om zichzelf te uiten, zowel mondeling als schriftelijk (3)
- Vaardigheden om naar anderen te luisteren en in dialoog te treden (3)

Participatieve vaardigheden
- Beïnvloeden van beleid en beslissingen (petities, lobbying) (1)
- Coalities opbouwen en samenwerken met  partner-organisaties (1)
- Deelnemen aan politieke discussies (1)
- Participatie in sociale en politieke processen (lidmaatschap van politieke partij, belangengroepen,

stemmen, schrijven van brieven, demonstreren, ..) (1)
- Participeren met vertrouwen (3)
- Participeren in collectieve activiteiten (3)
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Komen we dan tenslotte tot de misschien wel meest controversiële component: de attitudes,
waarden en opinies die men wenst mee te geven aan de leerlingen. Hoewel men het er roerend
over eens is dat attitudes een zeer belangrijke component, zoniet de belangrijkste, vormen van
burgerschapseducatie, lijken de meningen over wat die waarden dan precies moeten inhouden
toch uiteen te lopen. Toch vinden we ook hier een aantal aspecten in de verschillende
documenten terug. Attitudes waar veel belang aan wordt gehecht zijn: gemeenschapsgevoelens,
solidariteit, tolerantie en respect voor rechten en vrijheden die in de mensenrechten verwoord
zijn. Houdingen naar politiek en democratie, komen hier duidelijk -in tegenstelling tot bij de
kennisaspecten- op een secundaire plaats.

Tabel 3.3. Overzicht van attitudes voor burgerschapseducatie volgens internationale
teksten

Attitudes en opinies

Democratische houding
- Attitudes met betrekking tot democratie (1)
- Attitudes naar democratisch burgerschap (1)

Politieke attitudes
- Interesse in sociale en politieke zaken (1)
- Politiek vertrouwen (1)
- Vertrouwen in politiek, instellingen, toekomst en medeburgers (3)
- Politieke efficiëntie (1)

Gemeenschapsgevoelens
- Nationale identiteit (1)
- Loyaliteit (1)
- Gemeenschapsgevoel versterken (3, 4)
- Een identiteitsgevoel combineren met de erkenning van andere culturen (3)
- Waarde van Europees burgerschap (1)
- Waarden waarop Europa is gebaseerd (democratie, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten)

(1)
- Het respecteren en het werken voor een gemeenschappelijk welzijn (3)
- Europees en globaal 'good neigboorliness' (4)

Solidariteit en sociale gelijkheid
- Solidariteit (2, 3, 4)
- Sociale cohesie (4)
- De strijd tegen sociale uitsluiting en marginalisatie (4)
- De gelijkwaardigheid van elk menselijk wezen (2)
- Bestrijden van sociale isolatie en sociale uitsluiting (1)
- Sensibiliteit voor sociale issues, bvb. de situatie van sociale en etnische groepen (1)
- Gelijkheid van kansen (4)
- Werken voor de gelijkheid van man en vrouw (1)
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Non-discriminatie en tolerantie
- Tolerantie en herkenning van eigen vooroordelen (1)
- Etnische, raciale, politieke, culturele en religieuze tolerantie (2)
- Tolerantie (3, 4)
- Respect voor anderen (1, 3)
- Respect voor zichzelf en anderen (2)
- Verwerping van discriminatie en vooroordelen, gebaseerd op geslacht en etniciteit (4)
- Bestrijden van racisme en discriminatie (1)
- Samenbrengen van verschillende groepen in de samenleving (bvb. nationale minderheden en

etnische groepen) (1)
- De waarde van diversiteit en openheid voor een plurale samenleving (4)
- Europese identiteit en multiculturalisme (4)
- Integreren van minderheidsgroepen in het economisch proces (positieve discriminatie) (1)
- Respect voor verschillende culturen en de uitdrukking van collectieve rechten (4)
- Actieve zoektocht naar de  rijkheid van verschillen (4)

Rechten en vrijheden
- Toepassen van de mensenrechten (3)
- Respect voor rechtsregels (3)
- Respect voor procedures om verschillen te regelen (3)
- Bewaken van de mensenrechten (in het algemeen) (1)
- Vrijheid (2)

Milieu
- Behouden van de omgeving (1)
- Behoud van het ecosysteem (4)
- Toenadering tussen mens en natuur (4)
- Bewustzijn van milieu-waarden (4)

Algemene attitudes en waarden
- Zelfdiscipline (1)
- Verstandhouding, begrip (2)
- ‘civic courage’ (2)
- Bereidheid om conflicten vredevol op te lossen (3)
- Werken aan toekomstgeoriënteerde sociale modellen (1)
- Bestrijden van de uitdagingen van globalisatie met vernieuwende methoden en strategieën (1)

We hebben nu wel de grote polen van burgerschap en burgerzin uiteengezet maar inhoudelijk
hebben we nog steeds geen curriculum voor burgerschapseducatie vastgelegd. Ook na
raadpleging van literatuur blijft dit aspect nog onduidelijk. Zelfs binnen de afbakening die we in
de vorige paragraaf maakten, blijven er te veel en te verscheiden topics om een coherent
curriculum voor burgerschapseducatie op te stellen. Om tot een dergelijk curriculum te komen
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mogen we ons bijgevolg niet beperken tot literatuuronderzoek, hoewel dit ons een sterke
startpositie verleent.

B ONDERZOEKSRESULTATEN

3.8 OMSCHRIJVING BURGERSCHAP EN  BURGERSCHAPSEDUCATIE

Uit het literatuuronderzoek filterden we een aantal basiselementen van burgerschap en
burgerschapseducatie waarover over de theoretische discussies heen consensus bleek te
bestaan(zie paragraaf 7 van dit hoofdstuk). Het zijn precies deze punten die ook de basis lijken
te vormen in de omschrijvingen van de respondenten over de begrippen burgerschap en
burgerzin. Bij de mondelinge gesprekken bleek wel zeer duidelijk dat burgerschap en bijgevolg
ook burgerschapseducatie verder dient te gaan dan het vrijwaren van rechten en vrijheden.
Uiteraard dienen jongeren ook hun plaats te vinden in de maatschappij. Maar wanneer
burgerschapseducatie zich enkel tot dit zou beperken op school, dan zou het volgens het
middenveld in Vlaanderen haar doel missen. Burgerschap vereist daarnaast immers een zeker
engagement ten opzichte van de samenleving.

Mensen zijn sociale wezens en leven in een samenleving. Burgerzin hebben is
inzicht hebben in de manier waarop een samenleving werkt, daarvoor openstaan,
de bereidheid om in die samenleving je verantwoordelijkheid op te nemen en je
deel bij te dragen.

En wanneer het Vlaamse middenveld spreekt over participeren aan de maatschappij is het ook
duidelijk dat dit op een bewuste en onderbouwde manier moet gebeuren. In het kader van
burgerschapseducatie dient men bijgevolg jongeren te vormen tot mondige en kritische
deelnemers aan de maatschappij. Op de vraag wat zij verstonden onder burgerschap en/of
burgerzin, kregen we onder meer de volgende antwoorden die dit standpunt illustreren:

…bewust zijn van het feit dat je lid bent van een samenleving waarin bepaalde
regels en normen gelden die op een democratische wijze tot stand komen en kennis
hebben van die democratische besluitvorming en bewust zijn van het feit dat je
daar een deel van bent en dat je je verantwoordelijkheid moet opnemen, dat je niet
kunt wegvluchten uit de samenleving.

Onder burgerzin versta ik verantwoordelijkheidszin, dat je niet alleen leeft om te
eten en te werken en dat je klaagt over hoe slecht het is, maar dat je er zelf iets mee
doet. (…). Iedereen moet dat kunnen, op zijn niveau en op zijn manier. Burgerzin
moet ook verder kijken dan de eigen persoon. Ik heb mijn vrijheid, maar die reikt
maar zover tot een ander zich daar ook nog goed bij voelt.

Dit neemt dus niet weg dat men op de hoogte moet zijn van zijn/haar rechten. Eén van de
respondenten wees er hierbij op dat dit vooral belangrijk is voor de meest kwetsbaren, omdat zij
vaak hun rechten niet kennen of er weinig of geen aandacht aan besteden.
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Samenvattend, konden de volgende elementen meermaals teruggevonden worden in de
omschrijvingen van burgerschap:
- Het kennen van rechten en plichten
- Bekwaamheid om vrijheden te dragen en rechten te vrijwaren
- Gevoel van gemeenschap, verbondenheid en solidariteit
- Plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel
- Participatie aan de samenleving, bereidheid je te engageren
- Zichzelf een plaats vinden in de samenleving
- Bewust zijn dat men deel uitmaakt van een samenleving
- Het vormen van mondige en kritische burgers
- Een democratische ingesteldheid 

In de literatuur bleek het onderscheid tussen burgerschap en burgerzin niet altijd even duidelijk.
Zo ook bij de respondenten. De meeste respondenten maakten niet echt een onderscheid tussen
burgerschap en burgerzin. Zij die het wel deden, zagen burgerschap meestal als eerder iets
passiefs, een positie die je meekrijgt en burgerzin als het actief element. Op dezelfde lijn kunnen
ook de respondenten geplaatst worden die burgerschap zagen als het geheel van
kenniselementen en burgerzin als de attitudes en gedragswijzen die er aan verbonden kunnen
worden. Enkele illustraties:

Burgerschap is het lid zijn van een politieke entiteit, eerder passief. Burgerzin is
het actief lid zijn.

Burgerzin lijkt mij eerder een attitude. En burgerschap dat steunt op kennis en
vaardigheden. Je hebt kennis nodig van instellingen, van democratische rechten,
enz. en je moet die kunnen toepassen. Dan geef je inhoud aan het begrip
burgerschap. En burgerzin dat is dan dat je er ook echt voor opkomt, dat je dat
belangrijk vindt.

Het omgekeerde gold echter evenzeer:

Burgerschap is actiever dan burgerzin. De manier waarop dat mensen in de
samenleving staan. Er enerzijds in staan en er actief aan deelnemen. Burgerzin zal
dan meer op het geestelijke van de zaak slaan. Voor mij is burgerzin ook: eigenlijk
weet ik hoe de maatschappij in elkaar zit, wat er eigenlijk verwacht wordt en hoe
dat ik mij min of meer moet gedragen om te zorgen dat ik in die maatschappij kan
meedraaien. Maar dat is nog iets anders dan actief burgerschap. Actief
burgerschap is: ik denk mee. Burgerzin is zo eerder van ik weet eigenlijk wel wat ik
moet doen om niet over de schreef te gaan …, maar ik ga niet actief wegen naar
verandering zoeken.

Als er één aspect duidelijk blijkt uit bovenstaande beschrijvingen dan is het wel dat de
respondenten niet tevreden zouden zijn, wanneer burgerschapseducatie zich zou beperken tot
het aanleren van kennis en inzichten. De definities sluiten een dergelijk enge invulling van
burgerschapseducatie uit. Om tot volwaardige participanten van de samenleving te komen,
zullen jongeren zich ook een aantal vaardigheden en attitudes moeten eigen maken. Dit neemt
niet weg dat jongeren kennis moeten hebben over of inzicht moeten hebben in een aantal
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aspecten die deel uitmaken van onze samenleving. Iedereen heeft een zekere basiskennis nodig
om tot de gepaste vaardigheden en attitudes te komen. We merken evenwel dat die basiskennis
eerder wordt aangeduid als een middel tot. Het wordt minder als einddoel beschouwd. Dit blijkt
tevens uit de volgende citaten:

Om actief te participeren als burger in een maatschappij heb je kennis nodig. Je
moet weten hoe die maatschappij in elkaar zit, je moet weten waar je terecht kunt
en voor wat, waar dat je kunt participeren. Om te kunnen participeren heb je
informatie nodig. Het begin van alle inspraak is informatie.

Ik denk dat er daar op drie niveaus aan gewerkt moet worden. Finaal vind ik de
attitude het belangrijkst, maar uiteraard zijn daarvoor inzichten nodig en moet er
ook rond vaardigheden gewerkt worden. Het gaat dan bvb. om participatie van
leerlingen op school. Je kan maar pas effectief participeren op school als je dat
ook leert, als je leert hoe een orgaan functioneert, als je een standpunt kan
voorbereiden, onderhandelen. Dergelijke thema’s moet je een stuk praktijkgericht
invullen zodanig dat je effectief naar attitudes en vaardigheden een resultaat
overhoudt.

Het belang van participatie komt nog sterker tot uiting in de tweede schriftelijke vragenlijst
waar we de respondenten een aantal stellingen voorlegden. Het staat buiten kijf dat de
ondervraagden het unaniem eens zijn over de vraag of burgerschapsvorming verder moet rijken
dan kennisoverdracht. Bijna alle respondenten beamen dat een burgerschapseducatie die zich
beperkt tot het kennisniveau zijn doel mist. Wil men jongeren burgerzin aanleren dan moet men
het kennisniveau overstijgen. Men dient burgerzin dan ook toe te passen op de school. De
stelling dat je leerlingen alleen burgerzin kan aanleren door hen zelf de mogelijkheid te geven te
participeren op school vindt dus eveneens steun bij meer dan 90% van de respondenten. De
groep die helemaal akkoord gaat is hier wel iets kleiner dan bij de vorige stelling. De  mening
dat scholierenparlementen of leerlingenraden als een ideaal middel worden beschouwd voor het
opvoeden tot burgerzin, wordt gedeeld door het Vlaamse middenveld. Geen enkele respondent
verwerpt de stelling dat het hebben van een leerlingenraad een vereiste is wil men aan
burgerschapseducatie doen. Wel is er, tegenover de twee vorige stellingen, een verschuiving
merkbaar naar de middencategorie van antwoorden. Wellicht zijn hier een aantal respondenten
gestruikeld over het woord ‘vereiste’ en moeten we leerlingenraden eerder als een ‘gewenst’
middel beschouwen. De gegevens laten echter niet toe deze indruk hard te maken.

Tabel 3.4. Frequentieverdelingen over stellingen m.b.t. actieve vormen
burgerschapseducatie (in percentages)

Helemaal
niet

akkoord

Niet
akkoord

Tussen
beide

Akkoord Helemaal
akkoord

1. Als burgerschapseducatie zich beperkt tot het
kennisniveau dan mist het zijn doel.

0.0 0.0 3.4 24.1 72.4

2. Je kan leerlingen alleen burgerzin aanleren,
door hen zelf ook de mogelijkheid te geven te
participeren op school

0.0 3.4 3.4 37.9 55.2

3. In het kader van burgerschapseducatie is het
hebben van een leerlingenraad op school een
vereiste

0.0 0.0 17.2 44.8 37.9
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3.9 INHOUDEN VOOR BURGERSCHAPSEDUCATIE

Een stap verder gaat het bepalen van de inhouden van burgerschapseducatie. Uit bovenstaande
paragraaf weten we tot wat burgerschapsvorming moet leiden en uiteraard zal dit ook
samenhangen met de voorkeuren die de respondenten uitspreken voor bepaalde thema’s. Maar
de voorkeur voor thema’s of inhouden wordt allicht ook bepaald door andere factoren, zoals
antwoorden op de vragen wat is actueel, wat is geschikt voor het secundair onderwijs, welke
ervaringen hebben wij als organisatie met jongeren en welke ‘gebreken’ merken we bij hen, enz.

In eerste instantie vroegen we de respondenten een aantal topics te beoordelen naar
belangrijkheid. Dit gebeurde reeds in de eerste, mondelinge ronde van de bevraging. Wij stelden
hen de vraag in welke mate ze de verschillende topics belangrijk achten in een curriculum
(leerplan) voor burgerschapseducatie voor het secundair onderwijs. Er werden vijf
antwoordcategorieën vooropgesteld, met name: 1) helemaal niet belangrijk, 2) niet belangrijk,
3) tussen beide, 4) belangrijk en 5) heel belangrijk. Er werd de respondenten tevens de
mogelijkheid gegeven nieuwe topics aan dit lijstje toe te voegen. Deze nieuwe topics konden we
uiteraard niet meer voorleggen aan de andere respondenten in de eerste ronde, maar ze werden
wel in de schriftelijke vragenlijst van de tweede ronde opgenomen en daar ter beoordeling
voorgelegd. De nieuwe topcis werden niet altijd door dezelfde respondenten als in de eerste
ronde beoordeeld. Daarom presenteren we ze hier in aparte tabellen. In tabel 3.5 wordt de
beoordeling, gebaseerd op de mondelinge interviews opgenomen en in tabel 3.6 de beoordeling
van de aanvullende subthema’s welke gebaseerd is op de schriftelijke bevraging.
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Tabel 3.5. Belangrijkheid van topics voor burgerschapseducatie: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van eerste ronde)

N Min.
Score

Max.
Score

Gem. Std.
Afwijking

Solidariteit, sociale gelijkheid, gelijkheid van kansen 46 3 5 4,65 0,53
Mensenrechten 46 3 5 4,39 0,71
Democratie en democratische instellingen 44 1 5 4,32 0,93
Bestrijding van racisme en intolerantie 46 2 5 4,30 0,79
Vrede en verwerping van geweld 44 2 5 4,18 0,76
De lokale gemeenschap waarin men leeft 45 2 5 4,11 0,78
Behoud van het ecosysteem 44 2 5 4,07 0,85
Politieke systemen en het proces van besluitvorming 42 3 5 4,05 0,76
Maatschappelijke dienstverlening 44 2 5 3,84 0,86
Juridische aspecten, rechten en plichten van burgers 44 2 5 3,82 0,79
De media 45 2 5 3,76 0,80
Arbeid en economie 44 2 5 3,75 0,75
Participatie aan het politieke leven 43 2 5 3,56 0,91
Gezin, samenlevingsvormen 47 1 5 3,55 0,95
Kennis en beleving van het culturele erfgoed 44 2 5 3,50 0,88
Veiligheid en bestrijding van criminaliteit 44 1 5 3,30 0,79

Op basis van de literatuurstudie omschreven we een aantal dimensies van burgerschap, met
name de juridische, de politieke, de sociale, de culturele, de economische en meer recentelijk
een ecologische dimensie. De eerste drie dimensies vormden daarvan reeds de basis van
Marshalls begripsbepaling. En het zijn precies ook deze drie basisdimensies die de voorkeur
genieten van het Vlaamse middenveld.

In de mondelinge bevraging werd duidelijk het subthema ‘solidariteit, sociale gelijkheid en
gelijkheid van kansen’ als het belangrijkst topic beschouwd. Bij de volgende drie topics liggen
de gemiddelde scores zeer sterk in elkaars buurt. Het gaat om de topics ‘mensenrechten’,
‘democratie en democratische instellingen’ en ‘bestrijding van racisme en intolerantie’.

Wat betreft de nieuwe topics die uit de eerste ronde resulteerden, merken we dat de gemiddelde
score van één topic net als bij de vier bovenvermelde topics boven de 4,3 uitstijgt. Het topic
‘interpersoonlijke communicatie’ wordt ook in het kader van burgerschapseducatie belangrijk
geacht. We zullen hier echter niet dieper ingaan op dit topic omdat het aspect communicatie, en
ook interpersoonlijke communicatie, reeds onder het luik sociale vaardigheden behandeld zal
worden. Bovendien beschikken we over de nieuwe subthema’s noch over een uitgebreide
inhoudsbeschrijving noch over motieven voor hun belangrijkheid.
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Tabel 3.6.  Belangrijkheid van nieuwe topics voor burgerschapseducatie: beschrijvende
maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

N Min.
score

Max.
score

Gem. Std.
afwijking

Interpersoonlijke communicatie 28 3 5 4,36 0,73
Interculturele vorming 28 2 5 4,14 0,93
Sociale dilemma’s in de samenleving 28 2 5 3,93 0,94
Noord-Zuid verhoudingen 28 2 5 3,86 0,89
Wereldbeschouwingen 28 2 5 3,82 0,90
Gender-aspecten en vrouwenemancipatie 28 2 5 3,75 0,80
Het verenigingsleven 28 2 5 3,61 0,88
Afweging van maatschappelijke thema’s tegenover elkaar 28 2 5 3,54 1,04

Daarnaast werd in de mondelinge interviews aan de respondenten gevraagd de 5 belangrijkste
topics voor burgerschapseducatie in het secundair onderwijs te selecteren. Ze konden dit doen
aan de hand van de lijst die hen ter beoordeling werd voorgelegd en de nieuwe topics die ze zelf
inbrachten. Indien een nieuw thema vermeld werd, was het meestal zo dat dit nieuwe thema tot
de selectie behoorde.  Dit is uiteraard weinig verwonderlijk. Op deze vijf topics werd tijdens het
gesprek dieper ingegaan.  In tabel 3.7 geven we de verschillende topics weer en het aantal keer
dat ze geselecteerd werden, met een maximum van 44. Het blok burgerschapseducatie werd
immers met 44 respondenten besproken. Deze lijst komt bijzonder goed overeen met hetgeen
we in tabel 3.5 zagen. We zien opnieuw de topics ‘solidariteit, sociale gelijkheid en gelijke
kansen’, ‘democratie en democratische instellingen’, ‘mensenrechten’ en ‘bestrijding van
racisme en intolerantie’ aan de top van de lijst verschijnen. Het topic solidariteit werd door een
ruime meerderheid van de respondenten geselecteerd als zijnde een van de vijf belangrijkste
topics. We merken wel dat de twee volgende subthema’s, nl. democratie en mensenrechten
plaatsen geruild hebben. Bij de selectie van de subthema’s werd democratie meer geselecteerd
dan mensenrechten, ondanks het feit dat ‘mensenrechten’ als topic een iets hogere gemiddelde
score meekreeg. Dit heeft vooral te maken met het feit dat een aantal respondenten vonden dat
een thema als mensenrechten perfect behandeld kon worden binnen het kader van ‘democratie’
en dat daardoor ‘mensenrechten’ niet apart diende opgenomen te worden in de selectie.



HOOFDSTUK 3. BURGERSCHAPSEDUCATIE          63

Tabel 3.7. Selectie van topics voor burgerschapseducatie (als een van de 5 belangrijkste
aangeduid)

Subthema’s # keer in selectie
(max. 44)

% respondenten
die topic

selecteerden

Solidariteit, sociale gelijkheid, gelijkheid van kansen 36 81,8%
Democratie en democratische instellingen 29 65,9%
Mensenrechten 20 45,5%
Bestrijding van racisme en intolerantie 20 45,5%
De lokale gemeenschap waarin men leeft 16 36,4%
Politieke systemen, proces van besluitvorming 14 31,8%
Vrede en verwerping van geweld 12 27,3%
Behoud ecosysteem 11 25,0%
Juridische aspecten, rechten en plichten 10 22,7%
Arbeid en economie 9 20,5%
Participatie aan het politieke leven 9 20,5%
Media 7 15,9%
Kennis en beleving van het culturele erfgoed 6 13,6%
Maatschappelijke dienstverlening 6 13,6%
Gezin, gezinsvormen 5 11,4%
Veiligheid, bestrijding van criminaliteit 2 4,5%
Nieuwe topics
Sociale dilemma’s 1 /
Afweging maatschappelijke thema’s tegenover elkaar 1 /
Gender 1 /
Interculturele vorming 1 /
Interpersoonlijke communicatie 1 /
Vrouwenemancipatie 1 /
Het verenigingsleven 1 /
Noord-zuid verhoudingen 1 /
Wereldbeschouwingen 1 /

Zoals reeds gesteld, werd in het mondelinge interview dieper ingegaan op de vijf geselecteerde
subthema's die elke respondent selecteerde. Bij de selectie van de vijf thema’s stonden twee
doelstellingen centraal. Ten eerste wilden we nagaan waarom ze deze topics zo belangrijk
achtten. Ten tweede wilden we hierbij zoeken naar meer concrete doelstellingen voor deze
topics. Deze concrete doelstellingen of inhouden werden dan in de tweede fase van de
bevraging schriftelijk voorgelegd aan de verschillende organisaties. Opnieuw met de bedoeling
dat de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties hier hun oordeel over zouden
vellen. We bespreken in de volgende paragraaf enkel de belangrijkste topics. In bijlagen vindt u
wel een volledige lijst waarin alle doelstellingen en inhouden en hun maten van belangrijkheid
zijn opgenomen. In paragraaf 3.11 vindt u tevens een overzichtstabel waarin de minder
geselecteerde topics vermeld worden en de redenen waarom zij toch door bepaalde personen en
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organisaties belangrijk worden geacht. Van deze topics zullen echter geen citaten opgenomen
worden.

3.10 DE BELANGRIJKSTE SUBTHEMA’S NADER BESCHOUWD

3.10.1 Solidariteit, sociale gelijkheid en gelijkheid van kansen

Niet alleen werd dit thema het meest geselecteerd als een van de vijf belangrijkste topics, vaak
bekleedde ‘solidariteit’ daarbij ook de eerste plaats. Verschillende respondenten zijn immers
van oordeel dat solidariteit, sociale gelijkheid en gelijkheid van kansen basisvoorwaarden zijn
voor een democratisch samenlevingsmodel. Meer nog, solidariteit vormt het cement van de
samenleving en zonder solidariteit is er sowieso geen samenleving, zo stelt een respondent.
Volgende citaten illustreren dit standpunt. Het gaat om antwoorden op de vraag waarom men dit
thema belangrijk acht.

Omdat in een maatschappij waarin wij leven, zoals de vrijemarkteconomie, het
maar via een publiek solidariteitssysteem is, dat door de meerderheid van die
bevolking mee wordt ondersteund, dat je er voor kan zorgen dat elke burger, ook
zij die uit het marktsysteem vallen, een menswaardige burger kan zijn. (…) Als je
wenst dat iedereen aan politiek doet, de maatschappij mee een richting geeft, dan
moet je de mensen in staat stellen om dat volwaardig te doen.

Omdat ik vind dat dit thema al de rest kan omvatten of er toegang tot kan geven.
Het is zo een beetje als de behoefteschaal van Maslow: dit moet eerst, je moet de
noodzakelijke info hebben om te kunnen handelen en dan moet je een attitude
hebben om te kunnen open staan voor de rest, zoals omgaan met
onverdraagzaamheid, maatschappelijk engagement nemen.

Daarnaast vormt het begrip solidariteit voor meerdere organisaties één van hun basispeilers.
Men zou hierbij de bedenking kunnen maken dat misschien dan wel het verenigingsleven de
ideale actor is om jongeren het begrip en de houding solidariteit te introduceren en niet de
school. Toch menen de respondenten dat voor de school hier een belangrijke taak is weggelegd.
Ten eerste omdat solidariteit en het verwezenlijken van sociale gelijkheid en gelijkheid van
kansen lang niet zo evident is. Solidariteit en sociale gelijkheid zijn nog steeds niet overal
gerealiseerd. En bovendien merken we dat onze samenleving zeer sterk geëvolueerd is naar een
meer individualistische maatschappij, zo stellen de respondenten. Daarbij wordt door enkele
respondenten op haast idyllische wijze teruggeblikt naar het verleden. Ten tweede is de school
hierin belangrijk omdat men voldoende geïnformeerd moet worden over dit topic en dat je dat
ook genoeg moet ervaren.  Dit is nodig, zo stelt een respondent, omdat het de mens niet
aangeboren is. Naar informatieoverdracht blijft de school nog steeds het middel bij uitstek en
ook naar het opdoen van ervaringen kan de school zeker meetellen als je even nadenkt over de
tijd die jongeren  in deze setting doorbrengen. Maar als de school deze taak serieus wil nemen
en een solidaire houding aan jongeren wil aanleren, dan zal ze ook in haar eigen boezem moeten
kijken. Een respondent formuleert het als volgt:
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Het onderwijs vertrekt sowieso heel concurrentieel en is heel hard naar het
individu gericht. Je moet als individu, als leerling, presteren. En je moet zelf zien
dat je je punten haalt en liefst meer dan de rest. Heel die competitiestrijd die wordt
al ontzettend hard aangekweekt in het onderwijs en dat heeft zijn gevolgen als je in
de samenleving staat. Je gaat je eigen ik vergelijken ten opzichte van anderen,
waardoor we natuurlijk zo een beetje verglijden in heel die individualistische
samenleving waar we nu in zitten.

Uit de motivaties blijkt reeds dat solidariteit vooral een belangrijk na te streven houding of
attitude is. Dit blijkt ook uit tabel 3.8, waarin we ons baseerden op gegevens uit de tweede
ronde. Alvorens de tabel verder te bespreken, overlopen we nog terug even de belangrijkste
elementen in de tabel. In de eerste kolom worden de doelstellingen geciteerd zoals ze werden
geformuleerd door de respondenten. Deze doelstellingen zullen lang niet altijd even concreet
zijn als de eindtermen. We opteerden er immers voor om zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke bewoordingen van de respondenten te blijven. De code die voor de doelstelling
staat verwijst naar de plaats in de vragenlijst. In de tweede kolom wordt het aantal respondenten
die de desbetreffende  doelstelling beoordeeld hebben, weergegeven. In de derde en vierde
kolom, worden respectievelijk de minimum- en de maximumscore die werden toegekend aan de
doelstelling weergegeven. Deze scores zijn gebaseerd op de vraag in welke mate men het
belangrijk vindt dat de school deze doelstelling nastreeft en tracht te verwezenlijken. De
antwoordcategorieën werden als volgt geformuleerd:
1. dit is totaal overbodig en in het secundair onderwijs moet men aan deze doelstelling zeker

geen aandacht besteden
2. ik ben er eerder voor dat aan deze doelstelling geen aandacht wordt besteed in het secundair

onderwijs
3. ik twijfel of deze doelstelling dient te worden nagestreefd in het secundair onderwijs
4. ik sta er achter dat deze doelstelling zou nagestreefd worden, het is eerder positief dat deze

doelstelling aandacht krijgt in het secundair onderwijs
5. dit MOET zeker behandeld worden in het secundair onderwijs, in het secundair onderwijs

moet men deze doelstelling zeker nastreven

Kolom 5 geeft de gemiddelde score weer. De doelstellingen zijn in de tabel tevens geordend
volgens hun gemiddelde score. Zoals reeds in het vorig hoofdstuk gesteld, hanteren we twee
cesuurmaten:

- een score groter of gelijk aan 4,5 : een doelstelling waarover er consensus bestaat dat ze
moet worden nagestreefd in het secundair onderwijs

- een score groter of gelijk aan 4, maar kleiner dan 4,5 : een doelstelling waarover er een
grote mate van eensgezindheid bestaat dat ze moet worden nagestreefd in het secundair
onderwijs

De zesde kolom tenslotte geeft de standaardafwijking weer. Dit is een spreidingsmaat die de
afwijking van het gemiddelde weergeeft.
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Als we de doelstellingen die vermeld werden door de respondenten in het kader van het topic
‘solidariteit’ bekijken, dan vinden we slechts drie doelstellingen terug waarover er algemene
consensus bestaat. Het gaat om drie basishoudingen voor solidariteit. Jongeren moeten eerbied
en respect hebben voor anderen en voor de verscheidenheid in mensen en tevens kunnen
samenwerken met die anderen. Doorheen de verhalen van de geïnterviewden vinden we ze ook
terug als de basisvereisten om tot een solidaire samenleving te komen. Ook in de daarop
volgende lijst met doelstellingen waarover er een grote eensgezindheid bestaat, spelen attitudes,
houdingen en vaardigheden een grote rol. We kunnen hier een drietal vormen onderscheiden.
Ten eerste vinden we een aantal houdingen en vaardigheden terug die niet zozeer de basis
vormen van solidariteit, maar wel kunnen bijdragen in het uitwerken van solidariteit of een
sociale houding, bvb. durven opkomen voor iets, zich kunnen inleven in situaties van anderen,
kunnen evalueren hoe men met elkaar omgaat in groep, … . Ook het relativeren van de zaken
kan hieronder geplaatst worden. Een meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat
jongeren ook beseffen dat ze niet alles kunnen veranderen en dat ze op een realistische manier
de wereld trachten te veranderen. Een tweede blok vormen de doelstellingen waarbij solidariteit
in meer specifieke situaties wordt nagestreefd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het nastreven van
solidariteit op verschillende niveaus, tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid of tussen
verschillende culturen. Ten derde vinden we hier een aantal deelaspecten terug van die solidaire
houding, m.n. het nastreven van gelijkwaardigheid, opkomen voor de kwetsbaren,
verbondenheid, doorprikken van vooroordelen en algemeen belang boven individueel belang
stellen.

Tabel 3.8. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘solidariteit, sociale gelijkheid
en gelijkheid van kansen’: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis
van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

B3.214   Eerbied hebben voor anderen 27 4 5 4,63 0,49
B3.197   Kunnen samenwerken 27 4 5 4,63 0,49
B3.210   Respect hebben voor verscheidenheid 27 3 5 4,56 0,58
B3.212   Durven opkomen voor iets 27 4 5 4,44 0,51
B3.199   Zichzelf kunnen sturen 27 3 5 4,44 0,58
B3.211   Zich inleven in situaties van anderen 27 3 5 4,41 0,57
B3.201   Kunnen evalueren hoe men met elkaar omgaat in groep 27 3 5 4,37 0,63
B3.205   Gelijkwaardigheid nastreven, iedereen als zijn gelijke
beschouwen

27 3 5 4,37 0,56

B3.163   Het concept gelijkwaardigheid kunnen duiden 27 3 5 4,37 0,63
B3.213   Niet onmiddellijk een oordeel vellen 27 3 5 4,37 0,63
B3.208   Bereid zijn om op te komen voor anderen en in het bijzonder
voor kwetsbaren

27 3 5 4,37 0,69

B3.173   Het concept solidariteit en vormen van solidariteit kennen 26 3 5 4,35 0,63
B3.209   Verbondenheid, betrokkenheid tonen 27 3 5 4,33 0,55
B3.202   Solidariteit kunnen toepassen op verschillende niveaus (klas,
lokaal niveau,…)

26 3 5 4,31 0,55

B3.204   Algemeen belang boven individueel belang stellen 27 1 5 4,26 0,90
B3.185 De basisbehoeften kennen van de mens en inzien dat deze
universeel zijn

27 3 5 4,26 0,66

B3.207   Een solidaire houding aannemen tegenover andere culturen,
gehandicapten, …

27 3 5 4,26 0,71

B3.184   Problemen van uitsluiting in de samenleving kennen 27 3 5 4,22 0,70
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B3.217   Vooroordelen trachten te doorprikken 27 3 5 4,22 0,64
B3.206   Solidariteit tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid nastreven 27 2 5 4,22 0,85
B3.165   Het concept sociale gelijkvaardigheid kunnen duiden 27 3 5 4,19 0,68
B3.167   Oorzaken van ongelijkheid kennen 28 3 5 4,18 0,67
B3.166   Het concept welvaartsstaat kunnen duiden 27 3 5 4,15 0,72
B3.172   Inzicht hebben in herverdelingsmechanismen, mechanismen van
de welvaartsstaat

27 3 5 4,15 0,72

B3.203   Kunnen omgaan met de grenzen van realiteit: je kan niet alles
veranderen

27 3 5 4,15 0,77

B3.200   Solidariteit kunnen toetsen in de leefwereld 27 3 5 4,15 0,82
B3.181   Inzicht hebben in gelijkheid van kansen voor
minderheidsgroepen

27 2 5 4,15 0,86

B3.216   De wereld op een realistische manier willen veranderen 27 2 5 4,11 0,80
B3.170   Het begrip generatie-armoede kunnen duiden 28 2 5 4,11 0,83
B3.168   Inzicht hebben in armoedeproblemen 28 3 5 4,11 0,63
B3.169   Het begrip kansarmoede kunnen duiden 28 2 5 4,11 0,74
B3.174   Inzicht hebben in de sociale zekerheid: basisprincipes, werking,
morele onderbouw

27 2 5 4,07 0,78

B3.190   Kennis hebben over de gelijkheid van kansen voor autochtonen
en allochtonen: situatieschets en historische kadering

27 1 5 4,07 1,00

B3.182   Inzicht hebben in ontwikkelingsproblematieken en mogelijke
oplossingen ervoor

27 1 5 4,04 0,98

B3.164   Het concept onderlinge afhankelijkheid kunnen duiden 27 3 5 4,00 0,68
B3.178   Weten waar sociale gelijkheid/ongelijkheid is 27 2 5 4,00 0,73
B3.180   Inzicht hebben in sociale gelijkheid op onderwijsvlak 26 2 5 4,00 0,80
B3.196   Hun weg kunnen vinden in de sociale zekerheid als
opvangsysteem

27 1 5 4,00 0,83

B3.189   Kennis hebben over de gelijkheid van kansen voor mannen en
vrouwen: situatieschets en historische kadering

27 1 5 3,96 0,94

B3.215   Optreden tegen dominante personen in groepswerk 27 3 5 3,96 0,59
B3.198   Kunnen leiding geven en nemen 27 2 5 3,96 0,90
B3.179   Inzicht hebben in sociale gelijkheid op economisch vlak 26 2 5 3,96 0,87
B3.175   De relatie begrijpen tussen sociale zekerheid en belastingen 27 1 5 3,93 0,92
B3.191   Kennis hebben over de gelijkheid van kansen voor
mindervaliden: situatieschets en historische kadering

27 1 5 3,85 0,91

B3.176   Inzicht hebben in structuren en weten hoe structureel onrecht
kan ontstaan

27 1 5 3,85 0,95

B3.183   De noord-zuid verhouding kennen: historiek en huidige situatie 27 2 5 3,85 0,99
B3.195   Het belang van het verenigingsleven kunnen schetsen 27 2 5 3,81 0,83
B3.192   Inzicht hebben in ontwikkelingshulp, schuldenlast 27 1 5 3,78 1,01
B3.177   Organisaties rond sociale acties kennen 27 1 5 3,74 1,06
B3.193   Inzicht hebben in het sociaal systeem van werknemersschap 27 1 5 3,67 0,92
B3.194   Inzicht hebben in geo-politiek, geo-politieke beslissingen 27 1 5 3,59 1,05
B3.171   De geschiedenis kennen van de organisatie en de strijd tegen
sociale ongelijkheid

28 1 5 3,54 0,88

B3.187   Kennis hebben over kolonisatie 27 1 5 3,48 1,05
B3.188   Inzicht hebben in mechanismen van sociale promotie 26 2 5 3,46 0,76
B3.186   Kennis hebben over slavenhandel 27 1 5 3,22 1,01

Kennis en inzichten behoren niet meteen tot de consensuspunten, maar toch bestaat er over een
aantal punten een grote eensgezindheid. Op de eerste plaats moeten jongeren een aantal
basisconcepten kennen van solidariteit. Deze kennis is noodzakelijk, zo stelt men, om tot de
nodige vaardigheden en attitudes te komen. Concepten die belangrijk geacht worden om te
kennen zijn: uiteraard solidariteit en de verschillende vormen die solidariteit kan aannemen,
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gelijkwaardigheid, sociale gelijkvaardigheid, kansarmoede en onderlinge afhankelijkheid. Reeds
in de mondelinge interviews werd het begrip gelijkwaardigheid sterk beklemtoond. Men vindt
dat nu nog teveel en verkeerdelijk wordt gesproken over gelijkheid. Volgend citaat illustreert dit
schitterend:

“gelijkheid voor iedereen”: dat klopt dus niet. Het is gelijkwaardigheid, er zijn
enorme verschillen. Ik ben nog nooit twee dezelfde mensen tegen gekomen. Het
gaat om gelijkwaardigheid en gelijke kansen ondanks die verscheidenheid.

Op het kennisniveau dienen jongeren daarnaast ook inzichten te hebben in bestaande
problemen, want zoals we allemaal weten en ook een aantal respondenten beklemtonen, merken
we in onze samenleving nog heel wat gebreken op vlak van solidariteit, sociale gelijkheid en
gelijkheid van kansen. Daarom wordt het belangrijk geacht dat jongeren problemen van
uitsluiting en oorzaken van ongelijkheid kunnen benoemen en weten waar het zich voordoet.
Meer specifiek dienen zij inzicht te hebben in armoedeproblemen, ontwikkelingsproblematieken
en (on)gelijkheid van kansen voor autochtonen en allochtonen. Inzicht hebben in sociale
gelijkheid op onderwijsvlak haalt nog net een gemiddelde score van 4. Nochtans was dit een
punt dat herhaaldelijk aan bod kwam tijdens de mondelinge interviews. Het ging hierbij dan
voornamelijk over de gelijkheid van kansen tussen de verschillende onderwijsvormen en de
sterke determinatie van deze onderwijsvormen.

Naast het inzicht in een aantal basisconcepten en problematieken op het vlak van solidariteit,
wordt het relevant geacht dat jongeren kennis hebben over bestaande instrumenten of hefbomen
om precies die solidariteitswaarde te realiseren. Men is het daarom in grote mate eens dat
jongeren inzicht hebben en hun weg vinden in herverdelingsmechanismen en specifiek in de
sociale zekerheid. Ook de betekenis van de welvaartsstaat dient duidelijk gemaakt te worden
aan leerlingen. Bij de mondelinge bevraging werd hierbij meermaals gesuggereerd niet terug te
schrikken om hier tevens op het eigenbelang en de eigen interessen te wijzen.

Als we tabel 3.8 bekijken, resten er weinig doelstellingen die de selectienorm niet bereiken.
Men dient hier natuurlijk wel rekening te houden met het feit dat de doelstellingen die ter
beoordeling werden voorgelegd al in de eerste ronde gedefinieerd werden als belangrijke
doelstellingen. Het gaat hier om een verdere selectie van belangrijke doelstellingen voor het
secundair onderwijs. Toch is het opvallend dat vooral de zeer specifieke uitwerkingen op
cognitief vlak (vb. sociale gelijkheid op economisch vlak, schuldenlast,…) en de historische
omkaderingen minder belangrijk worden geacht.

3.10.2 Democratie en  democratische instellingen

Een tweede belangrijk subthema is ‘democratie en democratische instellingen’. Een misschien
wat te simplistische, maar misschien wel terechte, motivatie om dit subthema te selecteren was:
omdat we nu eenmaal in een democratie leven, moeten we het ook leren kennen en ons er in
leren bewegen. Maar daarnaast vormt democratie ook de fundamenten voor een rechtvaardige
maatschappij. Een aantal respondenten formuleerde democratie als één van de enige
mogelijkheden om tegen de wet van de sterkste in te gaan. Omdat ze het de belangrijkste
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methodiek vonden om een samenleving leefbaar te houden, selecteerden ze het als een subthema
voor burgerschapseducatie. Volgende citaten illustreren dit:

Uitgaande van gelijkwaardigheid, kom je tot de vraag: hoe organiseren we best
onze maatschappij en hoe organiseren we in die zin ook de besluitvorming binnen
die maatschappij? En daar komt democratie het best overeen met
gelijkwaardigheid.

Democratie is het belangrijkst omdat het de bouwsteen is voor een rechtvaardige
maatschappij. Als iedereen gelijke inspraak krijgt, kan niemand zich achtergesteld
voelen ten opzichte van iemand anders en voelt die hem ook niet benadeeld.

Voor ons is het één van de enige mogelijkheden om tegen de wet van de sterkste in
te gaan.

Daarnaast vormt de alomtegenwoordigheid van politieke machteloosheid ook een aanzet om dit
topic te selecteren. Ook organisaties worden geconfronteerd met deze gevoelens van
machteloosheid of cynisme. Om het gevoel van politieke machteloosheid tegen te gaan vinden
de middenveldsorganisaties het daarom belangrijk dat aan dit topic aandacht wordt besteed in
het secundair onderwijs. Mensen, zo stelt men, hebben immers het gevoel er niets aan te kunnen
doen omdat ze eigenlijk niet weten hoe het werkt. En precies de school kan hier een belangrijke
socialiserende rol vervullen:

Mensen zeggen heel snel: ik kan er toch niets aan doen. Als je vraagt waarom ze er
niets kunnen aan doen, krijg je heel dikwijls het antwoord dat ze eigenlijk niet
weten hoe het werkt.

Ik vind het een gevaar hoe mensen daar soms mee omgaan. Ik denk soms dat ze
zich niet realiseren welke waarden een democratie heeft en ik denk dat dit
bijgebracht moeten worden. Daar vind ik de school ook heel belangrijk in, omdat
ouders een zeer a-politieke houding aannemen (…). Ik denk dat op vlak van de
waarden van een democratie voor een stuk de school een tegengewicht moet
vormen.(…). Omdat de politieke apathie die vaak ook schuilt bij de ouders wordt
overgedragen bij de kinderen.

Net als bij het vorige topic vinden we hier vooral consensus aangaande een aantal algemene
grondhoudingen: rekening houden met anderen, gelijkwaardigheid nastreven, kritisch ingesteld
zijn en uiteraard een democratische ingesteldheid op zich. Algemene consensus bestaat er hier
ook over een aantal basisinzichten. Jongeren dienen kennis te hebben over de basisprincipes en
de achterliggende waarden van democratie opdat zij ook het belang van democratie zouden
erkennen. In de formulering van de doelstelling werd reeds verwezen naar een aantal van die
basisprincipes zoals recht op stemmen, recht op inspraak en gelijkheid van kansen.

Geen consensus, maar toch grote eensgezindheid bestaat er over het bijbrengen van inzichten in
het functioneren van democratie. Inzicht in het functioneren van democratische instellingen
wordt dan weer minder belangrijk geacht. Dit is uiteraard al een stuk complexer en specifieker.
En inzake inzichten in democratie wordt vooral het inzicht in het functioneren en de
mogelijkheden van democratie in eigen land belangrijk geacht. Jongeren dienen verder
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democratische van ondemocratische systemen te kunnen onderscheiden en tevens de gevaren
van die laatste in te zien. Dat precies deze kennisaspecten belangrijk geacht worden, is niet zo
verwonderlijk. Het vormen eigenlijk basisinzichten voor de vaardigheden die verder in het
kader van dit topic als belangrijk worden beschouwd. Zij zijn nodig bvb. om te kunnen omgaan
met democratische besluitvorming en je weg te kunnen vinden in de democratische instellingen
of om zelf te kunnen democratisch in groep werken en de eigen ingesteldheid te evalueren. Ook
vergadertechnieken dienen in het kader van dit topic aangeleerd te worden. De reden hiervoor
wordt in het volgend fragment verwoord:

Jongeren leren hun meningen verwoorden, gebeurt te weinig. Als je soms met
jongeren spreekt, denk ik dat er heel mooie meningen inzitten, maar dat je ze er
gewoon niet uitkrijgt. Daar moet iets aan gedaan worden.

Tijdens de mondelinge interviews werd hierbij meermaals het belang van leerlingenparticipatie
aangehaald. En daarbij werd niet alleen gewezen op de formele inspraakorganen zoals
leerlingenraden maar tevens op de informele mogelijkheden van inspraak van leerlingen.

Wanneer het over democratie gaat, dan denk ik dat het leerlingenparlement daar
enorm belangrijk is. Maar niet alleen het leerlingenparlement, ook de wijze
waarop men met de mening van leerlingen omgaat binnen de klas.

Men moet democratie in het onderwijs ook trachten toe te passen en al doende aan
te leren door bvb. Leerlingenraden au serieux te nemen. Door die praktische
dingen te organiseren, leren ze wat het spel is van democratie, maar ook dat
democratie niet betekent, proberen om altijd je gelijk te halen.

Tenslotte zijn de middenveldvertegenwoordigers het grotendeels eens dat jongeren het belang
dienen te erkennen dat vrouwen op een degelijke manier worden vertegenwoordigd.

Net als bij het vorige subthema worden de meer specifieke inzichten of kennis over
deelaspecten (vb. over het middenveld, vrouwenstemrecht) minder belangrijk geacht, net als de
geschiedkundige benadering van het topic. Het wordt bijvoorbeeld minder belangrijk geacht dat
jongeren het ontstaan van democratie of de historische achtergrond van democratische
instellingen kennen. Ook te puntsgewijze of te gedetailleerde kennis (vb. de verschillende
invullingen van democratie en types van democratie kennen) dient de jongeren niet aangeleerd
te worden.
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Tabel 3.9. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘democratie en democratische
instellingen’: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede
ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

B3.048   Rekening houden met anderen 29 4 5 4,76 0,44
B3.049   Gelijkwaardigheid nastreven 29 4 5 4,72 0,45
B3.045   Kritische ingesteld zijn 29 3 5 4,66 0,55
B3.044   Een democratische houding, democratische ingesteldheid
hebben

29 3 5 4,59 0,57

B3.046   Het belang van democratie erkennen 28 3 5 4,57 0,57
B3.016   De basisprincipes en achterliggende waarden van democratie
(stemrecht, recht op inspraak, gelijkheid van kansen, …) kennen

29 3 5 4,55 0,57

B3.041   Kunnen omgaan met democratische besluitvorming 29 3 5 4,48 0,63
B3.043   Binnen een organisatie of een kleine groep kunnen democratisch
werken

29 3 5 4,45 0,57

B3.022   Inzicht hebben in democratie in eigen land 29 3 5 4,45 0,57
B3.021   Het onderscheid kennen tussen een totalitair en een
democratisch systeem

29 3 5 4,38 0,68

B3.024   Zich bewust zijn van de mogelijkheden die democratie schept in
eigen land

29 3 5 4,34 0,67

B3.015   Inzicht hebben in het functioneren, de structuur en de regels van
een samenleving

29 3 5 4,28 0,59

B3.047   Het belang dat vrouwen op een degelijke manier
vertegenwoordigd worden erkennen

29 3 5 4,28 0,70

B3.039   Bij zichzelf kunnen nagaan of men democratisch is ingesteld 29 3 5 4,28 0,70
B3.018   Inzicht hebben in het functioneren van een democratie 28 3 5 4,25 0,70
B3.035   De grenzen van democratie kennen 29 3 5 4,24 0,74
B3.020   Weten wat democratisch en ondemocratisch zijn betekent 29 1 5 4,21 0,90
B3.030   De gevaren kennen van niet-democratische instellingen 29 1 5 4,21 0,90
B3.038   Zelf hun weg  kunnen vinden in democratische instellingen 29 2 5 4,17 0,80
B3.042   Vergadertechnieken kunnen toepassen 29 3 5 4,14 0,79
B3.023   Inzicht hebben in democratie op verschillende niveaus: van
eigen leefwereld tot wereldniveau

29 2 5 4,14 0,88

B3.025   De verschillende machten in België/Vlaanderen kennen 29 2 5 4,10 0,77
B3.037   Sneller de stap kunnen zetten naar bepaalde instellingen
(drempelverlagend werken naar instellingen)

29 2 5 4,10 0,77

B3.036   Inzicht hebben in de verhouding overheid-burger-rechtsregels 29 3 5 4,10 0,67
B3.026   Inzicht hebben in het functioneren van democratische
instellingen: visie, organisatie, functie

29 3 5 3,90 0,72

B3.040   Rekening houden met de relativiteit van democratie 29 2 5 3,86 0,83
B3.031   Inzicht hebben in het functioneren van het middenveld in België 28 2 5 3,79 0,83
B3.034   Het belang en het nut van een paritaire democratie inzien 29 3 5 3,76 0,74
B3.017   Inzicht hebben in het ontstaan en de geschiedenis van
democratie

29 2 5 3,76 0,69

B3.033   Kennis hebben over vrouwenstemrecht en de geschiedenis
daarover

29 2 5 3,72 0,88

B3.027   Zich bewust zijn van het belang van instituties 27 3 5 3,63 0,63
B3.019   De verschillende invullingen van democratie en types van
democratie kennen

29 2 5 3,62 0,78

B3.028   Weten hoe democratische instellingen inwerken op jongeren 28 3 5 3,61 0,74
B3.032   De twee wereldoorlogen en andere oorlogen vanuit
democratisch perspectief kunnen bekijken

29 1 5 3,55 0,87

B3.029   De historische achtergrond van democratische instellingen
kennen

29 2 5 3,34 0,77
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3.10.3 Mensenrechten

Zoals reeds door Albala-Bertrand werd gesteld, wordt mensenrechten als één van de basispeilers
van een democratische samenleving gezien. Ook binnen organisaties wordt dit vaak beschouwd
als een van de basispunten van waaruit men beleidsadviezen gaat formuleren, beleid gaat
beoordelen en evalueren. Daarnaast vormt het subthema ‘mensenrechten’ een thema waar
andere aspecten kunnen aan gelinkt worden. Vandaar dat de verschillende organisaties dit vaak
als een interessant vertrekpunt zagen.

Dit is het referentiekader voor onze doelstellingen. In elk domein trachten we onze
voorstellen te toetsen.

Omdat dit een thema is dat mij uitnodigt om het element participatie op te nemen.
Mensenrechten worden je enerzijds toegeschoven, maar anderzijds moet je ze ook
zelf opnemen. Het is niet omdat je een recht hebt dat je dat recht ook daadwerkelijk
krijgt. Dit roept mij het beeld op van een gegeven dat niet vast staat, het is een
dynamisch iets, dat je moet afdwingen, waar je voor moet opkomen en dat je een
stuk moet institutionaliseren.

Wij hangen alles een beetje op aan het charter van de mensenrechten. Het is het
uitgangspunt om het te hebben over een aantal thema’s die in burgerschap zitten.

Bovendien stellen een aantal geïnterviewden, hebben we nog verre van al deze doelstellingen
bereikt. Er zijn nog te veel misbruiken. Mensenrechten en kinderrechten worden nog steeds
geschonden en dit zowel binnen als buiten België. Een voorbeeld:

De Verklaring van de Rechten van de Mens is onderschreven door 95% van de
landen en ondanks dat onderschrijven, wordt de Verklaring toch nog door veel
landen niet gerespecteerd. Het is een universeel gegeven dat elke mens gelijk wordt
geboren en gelijke kansen moet krijgen en dat is niet vanzelfsprekend omdat het
mens-dier primaire primitieve reacties kan vertonen. Hieraan moet constant
gewerkt worden.

En de school kan hier wel degelijk een rol vervullen. Jongeren hebben immers zeer weinig
kennis over hun rechten en plichten en daardoor komen ze er ook niet voor op, stelt een
respondent.

Anderzijds merken we dat mensenrechten ondanks de zelfs hogere gemiddelde score in tabel
3.5, minder frequent wordt geselecteerd dan het topic ‘democratie en democratische
instellingen’. Het gaat daarbij vooral om een pragmatische selectie en de reden hiervoor dient
dan niet zozeer gezocht te worden in het belang van het topic. Mensenrechten vormen immers
een wezenlijk onderdeel van een democratische samenleving. De respondenten menen dan ook
dat het aspect ‘mensenrechten’ perfect kan behandeld en gekaderd worden binnen het topic
‘democratie en democratische instellingen’. De volgende uitspraken illustreren dit:

Wij kiezen voor een democratisch samenlevingsmodel, een samenleving waarin de
rechten van de mens gerespecteerd worden. We hebben bijvoorbeeld hard
meegewerkt aan de ratificatie van de rechten van kinderen. Dit is bij ons een
uitgangspunt, een rode draad bij beleidsbeslissingen die genomen worden.
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Wanneer men toch het subthema ‘mensenrechten’ apart wenst te behandelen zonder in het
vaarwater van het vorige thema te treden, welke inhoud dient hier dan aan gegeven te worden?
Amnesty International omschrijft mensenrechteneducatie in haar leidraad voor leerkrachten als:

De bewuste inspanning, zowel inhoudelijk als wat de werkwijze betreft, om bij
leerlingen en studenten het bewustzijn van hun rechten en verantwoordelijkheden
te ontwikkelen, hen gevoelig te maken voor de rechten van anderen en hen aan te
moedigen tot verantwoordelijke actie om de rechten van allen veilig te stellen.
(Craenhals, 1996)

Bij het middenveld bestaat er alleszins weer consensus over de houdingen. De uiteindelijke
doelen worden door het gros van de middenvelders beaamt, nl. het respecteren en toepassen van
de mensenrechten. Een belangrijke basis vormt daarbij het bewustzijn van het universele
karakter van deze mensenrechten. En het  toepassen van deze mensenrechten zou best ook
beklemtoond worden in de school zelf. ‘Preken’ heeft  geen zin, stelt men. Jongeren moeten
geconfronteerd worden met concrete verhalen en ervaringen van mensen, zoals dit op het
moment van de bevraging gebeurde met de uitnodiging van ‘sans  papiers’ op scholen. Op die
manier kunnen jongeren beter aanvoelen wat het betekent belangrijke rechten te ontberen.
Daarnaast is ook het zelf toepassen van die mensenrechten op school belangrijk. Als
schoolgemeenschap dient men eveneens te leren omgaan met rechten en plichten. Over deze
finale doelen bestaat er volledige of toch quasi volledige eensgezindheid.
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Tabel 3.10. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘mensenrechten’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

B3.136   Zich ervan bewustzijn dat iedereen dezelfde mensenrechten
heeft, ongeacht huidskleur of cultuur

28 4 5 4,79 0,42

B3.154   De mensenrechten respecteren 28 3 5 4,61 0,57
B3.155   De mensenrechten toepassen in het dagelijks leven 28 3 5 4,61 0,69
B3.157   Respect opbrengen voor de rechten van anderen 28 3 5 4,57 0,57
B3.159   Gevoelig zijn voor onrecht 28 3 5 4,46 0,64
B3.160   De gevoeligheid hebben om aan onrecht iets te doen 28 3 5 4,43 0,69
B3.158   Opmerkzaam zijn voor schendingen van mensenrechten 28 3 5 4,39 0,74
B3.137   Weten dat men de plicht heeft om over de grenzen heen te
zorgen voor de mensenrechten van een ander

28 3 5 4,32 0,72

B3.162   Zichzelf relativeren 28 2 5 4,21 0,74
B3.151   Weten hoe men kan opkomen voor zijn rechten 28 3 5 4,21 0,63
B3.132   Kennis hebben van de kinderrechten 28 2 5 4,18 0,86
B3.143   Weten dat mensenrechten niet overal op dezelfde manier worden
toegepast of ingevuld

28 2 5 4,11 0,69

B3.130   Kennis hebben van internationale verdragen, weten wat de
fundamentele rechten zijn

28 2 5 4,11 0,83

B3.147   De band tussen sociale gelijkheid en mensenrechten begrijpen 28 1 5 4,11 0,92
B3.156   Inzien en aanvoelen wat het betekent zonder rechten te zijn 28 3 5 4,07 0,66
B3.161   Zich inzetten voor leerlingenparticipatie 28 3 5 4,04 0,64
B3.153   Tot besluiten kunnen komen 28 2 5 3,93 0,77
B3.149   Kennis hebben over vluchtelingen, asielbeleid 28 1 5 3,89 0,88
B3.141   Actualiteit kennen in verband met mensenrechten 28 1 5 3,86 0,85
B3.140   Kennis hebben over de schending van mensenrechten
(kinderrechten)

28 1 5 3,86 0,97

B3.144   Kennis hebben over instellingen die zich bezig houden met
mensenrechten

28 3 5 3,82 0,67

B3.152   Kunnen beoordelen of mensenrechten worden nageleefd,
symptomen van overtreding herkennen

28 2 5 3,82 0,86

B3.142   De discussiepunten kennen binnen de mensen-, kinderrechten
(vb. doodstraf, marteling,…)

28 1 5 3,79 0,83

B3.145   Mensenrechten kunnen bekijken naar specifieke groepen toe:
vrouwen, religies, rassen, kinderen, …

28 2 5 3,75 0,80

B3.134   Het onderscheid kennen tussen individuele en
gemeenschappelijke rechten

28 2 5 3,75 0,89

B3.150   Weten hoe men moet optreden bij het overtreden van rechten 28 1 5 3,75 0,97
B3.148   De relatie tussen mensenrechten en sociale posities van mensen
begrijpen

28 2 5 3,71 0,81

B3.135   Het onderscheid kennen tussen politieke, sociale en culturele
rechten

28 1 5 3,57 1,07

B3.138   Weten hoe de mensenrechten worden geïmplementeerd 28 1 5 3,46 0,84
B3.139   Weten hoe de controle gebeurt over de mensenrechten 28 1 5 3,46 0,88
B3.131   Kennis hebben over de historiek, ontstaan van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens

28 1 5 3,46 0,92

B3.133   Kennis hebben over de historiek en het ontstaan van
kinderrechten

28 1 5 3,43 1,03

B3.146   Kennis hebben over het humanitair recht (vb. in oorlogssituaties) 28 1 5 3,39 0,96
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In het tweede blok met doelstellingen waarover er grote eensgezindheid bestaat vinden we de
kennis terug die noodzakelijk wordt geacht om die mensenrechten toe te passen. Want zoals
reeds uit de mondelinge bevraging bleek, is men het er in grote mate over eens dat  men eerst
die rechten dient te kennen voor men ze kan vrijwaren en toepassen. Eén van de respondenten
concludeerde dan ook dat het beter zou zijn kinderen eerst te leren wat hun rechten zijn,
alvorens een witte mars te organiseren. Uit tabel 3.10 halen we dat er een grote mate van
eensgezindheid bestaat over het aanleren van de inhoud van mensenrechten, internationale
verdragen en kinderrechten en de band met sociale gelijkheid. Dit is evenwel onvoldoende,
leerlingen moeten ook leren hoe ze kunnen opkomen voor die rechten en ook de keerzijde van
de medaille dient gekend te zijn. Zij moeten tevens weten dat aan die rechten ook plichten
verbonden zijn, met name de plicht om over de grenzen heen te zorgen voor de rechten van
anderen. Tenslotte dienen zij in te zien dat die mensenrechten niet overal op dezelfde manier
worden ingevuld en in te zien wat het betekent zonder rechten te zijn. Bij dit laatste stelt het
middenveld zich niet tevreden met louter inzicht, jongeren moeten ook aanvoelen wat het
betekent en belangrijker nog: zij moeten de gevoeligheid hebben om aan dit onrecht ook iets te
doen.

Een laatste element dat over het algemeen belangrijk geacht wordt is het zich inzetten voor
leerlingenparticipatie. Ook dit kwam reeds tijdens de mondelinge gesprekken naar boven:

In het verdrag van de rechten van het kind is inspraak van jongeren en participatie
één van de pijlers.

Ondertussen wordt het reeds duidelijk dat met burgerschapseducatie moet vermeden worden dat
het geschiedenislessen worden over het ontstaan van instellingen, wetten, verdragen, enz. Ook
hier vindt men het niet belangrijk dat jongeren de historiek kennen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag van de Rechten van het Kind. Evenmin
vindt men het relevant dat jongeren een gedetailleerde kennis bezitten over de verschillende
soorten rechten (vb. het onderscheid tussen individuele en gemeenschappelijke rechten, het
onderscheid tussen politieke, sociale en culturere rechten).  Ook een aantal meer specifieke
uitwerkingen op cognitief vlak over de mensenrechten bengelen onderaan het lijstje, zoals het
humanitair recht, mensenrechten naar specifieke groepen toe, discussiepunten rond
mensenrechten, instellingen die zich bezig houden met mensenrechten en het asiel- en
vluchtelingenbeleid.

Opmerkelijk is wel, dat ondanks het belang dat men hecht aan het optreden tegenover onrecht
en het gevoelig zijn voor schendingen van mensenrechten, men een aantal aspecten zoals onder
meer kennis hebben over schendingen, het herkennen van symptomen van overtredingen en
weten hoe er tegen op te treden, minder belangrijk acht. We denken dat hier wederom de eersten
als hoofddoelstellingen dienen beschouwd te worden, terwijl deze laatsten eerder als mogelijke
hulpmiddelen omschreven kunnen worden.

3.10.4 Bestrijding racisme en intolerantie

Het laatste belangrijke topic dat we hier wensen te bespreken is de bestrijding van racisme en
intolerantie. Een topic waarrond reeds heel wat projecten zijn opgestart binnen scholen en een
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topic dat reeds ruime tijd de aandacht krijgt van vele scholen. Denken we maar aan het groots
opgezette project  ‘scholen zonder racisme’. In de rangorde van de gemiddelde scores van
belangrijkheid, kwam dit thema op de vierde plaats, in de selectie van de vijf belangrijkste
topics om te behandelen in het secundair onderwijs, werd het net als het subthema
‘mensenrechten’ 20 keer geselecteerd.

Respondenten die dit thema selecteerden, refereren vooral naar onze huidige samenleving.
Eigenlijk beschouwen ze het als een verdere uitwerking, als een actuele illustratie van het thema
solidariteit.

Dit is een zeer belangrijk thema omdat we er ook direct mee te maken hebben.
Iedereen moet inzien dat onze maatschappij – nu nog duidelijker uitgesproken dan
vroeger- een multiculturele maatschappij zal zijn en dat je hoe langer hoe minder
landen vindt waar men vanuit etnisch oogpunt eenvormigheid heeft.

Wie niet alle mensen als mensen kan zien, is geen verantwoorde burger. Als je het
er moeilijk mee hebt dat andere mensen er andere gewoonten op na houden,
andere leefwijzen hebben, als je dus niet kunt genieten van de meerwaarde van elke
cultuur dan denk ik dat het moeilijk is om je als een verantwoorde burger op te
stellen. (…) Je gaat je pas in deze samenleving verantwoordelijk opstellen, als je
effectief de eigenheid van elke mens en de waarden kunt zien ongeacht welke kleur
of etnische entiteit.

De omschrijving ‘bestrijding van racisme en intolerantie’ was, zoals ook blijkt uit de
doelstellingen die in tabel 3.11 worden geformuleerd iets te eng. Het gaat om het bijbrengen van
een verdraagzame houding en het uitwerken van het aspect multiculturaliteit. Over het algemeen
wordt in de doelstellingen duidelijk de link gelegd met andere culturen en gaat het om
verdraagzaamheid ten opzichte van andere culturen. Gemiddeld genomen, is de
allerbelangrijkste doelstelling met betrekking tot tolerantie evenwel het bestrijden van
pestgedrag op school. In het licht van het belang dat men hecht aan ervaringsgericht werken, is
dit uiteraard niet zo verwonderlijk. Niet alle jongeren worden in hun directe omgeving en op
school rechtstreeks geconfronteerd met andere culturen. Maar anderzijds bestaat er ook heel wat
intolerant gedrag op school tegenover bepaalde leerlingen op basis van andere kenmerken
(huidskleur of ras kan uiteraard ook een aanleiding zijn tot pesterijen op school) en de school
moet in eerste instantie deze vorm van intolerantie bestrijden.

Ook hier bestaat er consensus over het belang van attitudes en minder over het belang van de
cognitieve component. Deze attitudinale component wordt zoals reeds gezegd ruimer
geïnterpreteerd dan het tolereren van andere culturen en het afkeuren van racistisch gedrag. Het
begrip multiculturaliteit dient in al zijn facetten uitgewerkt te worden. Jongeren moeten open
staan en respect opbrengen  voor andere culturen en hun waarden, verdraagzaam zijn en op een
positieve manier omgaan met verschillen.  Daarnaast dient aan jongeren een gezonde vorm van
nieuwsgierigheid bijgebracht te worden. Deze doelstelling werd tijdens een van de mondelinge
gesprekken gedefinieerd in samenhang met de doelstelling die er drie lijnen onderstaat, nl. het
vreemde niet onmiddellijk aan onveiligheid koppelen:
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Laat ons vreemd niet onmiddellijk aan onveiligheid koppelen, maar net als een
stukje aantrekkelijk. Nu vertrekt het vanuit het defensieve en op een erg rationele
manier. Terwijl ik het zeker niet vanuit het defensieve wil benaderen, maar vanuit
de vraag – en dat zal voor jongeren misschien wat confronterend zijn – “waar is
jullie nieuwsgierigheid gebleven naar dingen die anders en vreemd zijn?”.

Rond het cesuurpunt van 4,5 vinden we tevens twee meer algemene affectieve doelstellingen
weer, m.n. het kritisch ingesteld zijn en het probleemoplossend denken. Beide aspecten, zo zal
in hoofdstuk 6 blijken, kregen ook veel aandacht in het kader van leren leren.

Basisinzichten kunnen weer rekenen op een grote mate van eensgezindheid, maar moeten ook
hier weer onderdoen voor attitudes en vaardigheden. Zowel negatieve of te mijden als positieve
of na te streven aspecten dienen hierbij belicht te worden. Enerzijds moeten jongeren kennis
hebben over de vooroordelen die er bestaan en de stereotype beelden die leven en deze trachten
te doorbreken, alsook inzicht hebben in de verschillende vormen van racisme en intolerantie die
zich voordoen. In het licht daarvan dient ook het onderwerp van de asielzoekers en
vluchtelingen gezien te worden. Anderzijds mag men zich niet blind staren op deze negatieve
tendensen en moet men ook een positieve benadering hanteren door bijvoorbeeld kennis te
maken met de boeiende aspecten van andere culturen en op zoek te gaan naar gelijkenissen en
gemeenschappelijke belangen tussen culturen. Dit alles moet leiden tot een meer verdraagzame
houding ten opzichte van andere culturen, waar we nog een aantal doelstellingen van
terugvinden boven het tweede cesuurpunt.

Net als bij de vorige topics wordt een historische benadering niet door alle respondenten als
belangrijk ervaren. Toch merken we dat het enigszins niet onbelangrijk wordt geacht dat
jongeren inzicht hebben in onze multiculturele geschiedenis en de geschiedenis van het fascisme
en extreem rechts. Het gaat hier allicht om historische kaderingen waar de link naar attitudes
veel vlugger gemaakt is en waar men minder vlug in feitenkennis vervalt dan wanneer men het
heeft over bijvoorbeeld de geschiedenis van de democratische instellingen.
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Tabel 3.11. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘bestrijding van racisme en
intolerantie’: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede
ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… N Min. Max. Gem. Std.
B3.282   Niet pesten op school 25 4 5 4,76 0,44
B3.273   Open staan voor andere culturen 25 3 5 4,68 0,56
B3.271   Verdraagzaam zijn 25 3 5 4,64 0,57
B3.277   Op een positieve manier omgaan met verschillen, verschillen
accepteren

25 3 5 4,56 0,58

B3.276   Respect opbrengen voor andere culturen en waarden van andere
culturen

25 3 5 4,56 0,58

B3.268   Kritisch zijn ingesteld 25 3 5 4,52 0,59
B3.272   Racistische of onverdraagzame neigingen tegengaan 25 3 5 4,52 0,59
B3.279   Nieuwsgierig zijn naar andere dingen 24 3 5 4,50 0,66
B3.269   Probleemoplossend kunnen denken 25 4 5 4,48 0,51
B3.274   Het vreemde niet onmiddellijk aan onveiligheid koppelen 25 2 5 4,40 0,82
B3.280   Op een positieve manier leven in een multiculturele
maatschappij

25 2 5 4,40 0,87

B3.249   Principes van tolerantie kennen 25 3 5 4,36 0,70
B3.275   Andere culturen aanvaarden 25 3 5 4,36 0,76
B3.263   Inzicht hebben in stereotype beeldvorming: welke beelden leven
er en wat zijn de oorzaken er van

25 2 5 4,36 0,86

B3.264   Vooroordelen en negatieve beeldvorming kunnen doorbreken 25 2 5 4,36 0,95
B3.267   Weten hoe te reageren op racisme en intolerantie 25 3 5 4,28 0,68
B3.258   Inzicht hebben in het thema van asielzoekers en vluchtelingen 25 3 5 4,24 0,52
B3.257   Boeiende, interessante aspecten uit andere culturen kennen 25 3 5 4,24 0,66
B3.256   Waarden in andere culturen herkennen en erkennen 25 2 5 4,24 0,83
B3.266   Inzicht hebben in de lokale situatie 25 3 5 4,16 0,62
B3.251   Kennis hebben van de eigen cultuur en de historische context
ervan kennen

25 3 5 4,16 0,80

B3.247   Vormen van racisme kunnen onderscheiden 25 3 5 4,12 0,78
B3.248   Vormen van intolerantie kunnen onderscheiden 25 3 5 4,12 0,78
B3.265   De verschillende politieke strekkingen kennen 25 2 5 4,12 0,83
B3.281   Zich kunnen inleven in andere culturen 25 2 5 4,12 0,93
B3.252   Inzicht hebben in onze multiculturele geschiedenis 25 2 5 4,08 0,86
B3.254   De gelijkenissen kennen tussen verschillende culturen 25 2 5 4,08 0,91
B3.255   Gemeenschappelijke belangen van culturen kennen 25 2 5 4,04 0,89
B3.278   Voor het behoud van de culturele verscheidenheid in de
samenleving ijveren

25 2 5 4,04 0,98

B3.259   Kennis hebben over de geschiedenis van het fascisme en
extreem rechts

25 2 5 4,04 1,02

B3.253   Kennis hebben van andere culturen en inzicht hebben in de
historische context ervan

25 2 5 3,92 0,81

B3.270   Kunnen consequenties uit de geschiedenis trekken 25 2 5 3,88 1,01
B3.260   Inzicht hebben in levensbeschouwelijke en religieuze tradities in
verschillende culturen

25 2 5 3,76 0,78

B3.261   Inzicht hebben in de inbreng van migranten in tradities 25 2 5 3,76 0,88
B3.250   Racisme en intolerantie historisch kunnen kaderen 25 2 5 3,64 0,81
B3.262   Maatschappelijke systemen in verschillende culturen kennen 25 2 5 3,48 0,87
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3.11 DE ANDERE SUBTHEMA’S

De reden waarom andere subthema’s minder gekozen werden, is moeilijker te achterhalen. Dit
is misschien wel één van de zwakke punten in onze bevraging, maar dit stond ook niet
omschreven in de hoofddoelen van het onderzoek. Voor de vijf geselecteerde subthema’s werd
telkens aan de respondenten gevraagd waarom ze het subthema belangrijk achtten. Van de
subthema’s die niet geselecteerd werden, werd er niet gevraagd waarom deze dan minder
belangrijk werden geacht. Bij het voeren van de gesprekken bleek al wel vrij duidelijk dat de
selectie van de subthema’s niet alleen op inhoudelijke basis gebeurde maar dat er ook een aantal
pragmatische redenen bij kwamen kijken. Een aantal subthema’s werden als overkoepelend
gezien waarbinnen andere topics konden aan bod komen. Mensenrechten is bijvoorbeeld zo een
topic waarbinnen je ook kan gaan praten over onverdraagzaamheid, participatie, media enz. Ook
bvb. politieke besluitvorming werd gezien als een verdere nuancering van democratie en
democratische instellingen en zou even goed binnen dit subthema aan bod komen. Van politieke
participatie wordt gesteld dat dit gelijk valt met democratie en democratische instellingen.

Uiteraard zijn er voor de meeste topics wel positieve elementen te vinden. In de onderstaande
tabel vermelden we daarom de voornaamste motieven van selectie voor de overige subthema’s:

Tabel 3.12. Motivatie voor de minder vaak geselecteerde of minder hoog gequoteerde
subthema’s in het kader van burgerschapseducatie (gebaseerd op de mondelinge
bevraging)

De lokale gemeenschap waarin men leeft
- dit wordt vooral belangrijk geacht voor de toepassing van burgerschap, om

burgerschapseducatie meer praktijkgericht te maken: “think global, act local”
- om het aspect van sociale netwerken aan te kaarten
Politieke systemen, proces van besluitvorming
- omdat je hierin inzicht moet hebben om te begrijpen hoe bepaalde beslissingen tot stand

zijn gekomen
- omdat de vormgeving van de politieke ruimte mee bepaalt wat mogelijk is
- als voorbereiding op latere participatie
Vrede en verwerping van geweld
- omdat we zowel op wereldvlak (vb. oorlogssituaties) als lokaal (vb. verkeersagressie) met

geweld geconfronteerd worden
Behoud ecosysteem
- omdat de mens de natuur te fel vanuit zijn eigen functioneren bekijkt
- mensen die een verantwoord burgerschap nastreven, streven naast sociale en economische

verhoudingen, ook verantwoord gedrag na op het vlak van milieu- en natuurbehoud
- omdat de samenleving ruimer is dan het samenleven van mensen, men moet ruimer denken

dan de eigen soort
- omdat milieu ook betrekking heeft op de buurt, het dorp en de mensen die er wonen
- om het hier leefbaar te houden
Juridische aspecten, rechten en plichten
- omdat het essentieel is in de samenleving dat men zijn rechten en plichten kent en men

vaak het tweede element, ‘de plichten’ vergeet
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Arbeid en economie
- noodzakelijk om tot inzicht te komen hoe een samenleving functioneert, het is een

belangrijke motor in onze samenleving en bepaalt voor een groot deel hoe onze
samenleving eruit ziet

- omdat er meer waardering moet komen voor technische beroepen
- omdat jongeren hier allemaal later mee geconfronteerd worden en heel weinig

geïnformeerd zijn over bvb. beroepskeuze, vakbonden, …
Participatie aan het politieke leven
- omdat dit samen valt met democratie: democratie kan alleen maar functioneren als mensen

participeren
- in het kader van leerlingenraden en leerlingenparticipatie
- omdat politiek momenteel veel te eng geïnterpreteerd wordt
Media
- omwille van de grote invloed van media is het belangrijk dat men er bewust leert met

omgaan
Kennis en beleving van het culturele erfgoed
- omdat men door inzicht in culturen intolerantie kan wegwerken
- omdat het blikverruimend werkt: het geeft een andere kijk op de werkelijkheid
- omdat het de spiegel is van de geschiedenis van een land: verduidelijkt de structuur van

onze maatschappij
- om de eigen cultuur te kunnen plaatsen, bvb. binnen de Europese cultuur
Maatschappelijke dienstverlening
- omdat dit een uiting van betrokkenheid en engagement is
- omdat jongeren niet weten welke dienstverlening er voor hen bestaat
Gezin, gezinsvormen
- omdat het gezin de eerste kern is van de maatschappij: plaats waar men de eerste

ervaringen opdoet op vlak van handelingen, emoties, denken,…
- omwille van de verscheidenheid van gezinsvormen vandaag en de vaak verstrekkende

gevolgen voor kinderen
Veiligheid, bestrijding van criminaliteit
- omdat dit een thema is dat de bevolking momenteel sterk bezighoudt en het eigenlijk

overroepen is; het gaat om een gevoel van onveiligheid
- omdat we te maken hebben met een toename van criminaliteit
Gender
- omdat dit een terrein is waar mensen zeer blind voor blijven
Homoseksualiteit
- omdat er nog een aantal blinde vlekken zijn
- om discriminerend gedrag tegen te gaan
Noord-Zuid verhoudingen
- omdat jongeren de kloof tussen Noord en Zuid zelf het belangrijkste item vinden

(gebaseerd op de ‘world shake’ enquête)
- toekomstige generaties gaan meer met die kloof te maken hebben
Sociale dilemma’s
- omdat zeer veel problemen een spanning zijn tussen individuele belangen
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3.12 DOELSTELLINGEN VOOR BURGERSCHAPSEDUCATIE, ONGEACHT HET SUBTHEMA

We wijzen er nogmaals op dat alle doelstellingen die hier worden vermeld, gebaseerd zijn op de
interviews uit de eerste ronde. Dus echt onbelangrijke doelstellingen zullen in de onderstaande
tabellen nauwelijks te vinden zijn. Tabel 3.13 geeft de doelstellingen weer waarover consensus
bestaat, die dus een gemiddelde score hebben boven of gelijk aan 4,5. Per doelstelling wordt
ook steeds het subthema vermeld, waarop het betrekking heeft of beter gesteld waaronder het
vermeld werd in de vragenlijst.

Bovenaan de lijst vinden we een aantal doelstellingen met de vermelding ‘algemeen’ als
subthema. Het gaat om vaardigheden en attitudes die bij  de mondelinge bevraging meermaals
vermeld werden en dit in het kader van verschillende subthema’s. Bij de schriftelijke bevraging
werden ze dan ook niet onder een bepaald subthema geplaatst. Het zijn precies deze thema’s
waarover er de grootste consensus bestaat. Het Vlaamse middenveld vindt unaniem dat
jongeren, wanneer ze het secundair onderwijs verlaten, hun eigen mening moeten kunnen
vormen en deze ook kunnen verwoorden en er voor opkomen. Daarnaast dient men respect te
hebben voor de mening van zijn medeburgers en tevens deze mening te aanvaarden. Het werken
rond meningsuiting dient volgens onze respondenten dus voorrang te krijgen.

Op basis van de bespreking van de subthema’s en hun doelstellingen werden reeds enkele
tendensen zichtbaar. In tabel 3.13 komt dit nog duidelijker tot uiting. Vooral het aanleren van
attitudes en vaardigheden wordt door menigeen belangrijk geacht. Binnen attitudes en
vaardigheden gaat het vaak om zeer algemene vaardigheden en attitudes en aspecten die in de
mondelinge interviews als basiselementen werden beschouwd voor meerdere topics. Er primeert
in de lijst van consensuspunten ook niet echt een bepaald subthema. Binnen al de subthema’s is
wel ergens één doelstelling te vinden waarover er consensus bestaat.

Keren we terug naar die vaardigheden en attitudes dan is het niet onbelangrijk om melden dat
een aantal aspecten later nog aan bod komen en verder uitgediept worden in het kader van
sociale vaardigheden en leren leren. Hierbij denken we aan vaardigheden als leervaardigheden,
communicatievaardigheden, een kritische ingesteldheid, kunnen samenwerken,
keuzebekwaamheid, verantwoordelijkheid opnemen, kunnen omgaan met verschillen en
boodschappen uit de media halen. Dit betekent dat het aanleren van sociale vaardigheden en
leren leren ook in het opzicht van burgerschapseducatie belangrijk is.

Wat betreft de aan te leren vaardigheden, merken we dus eigenlijk dat deze niet specifiek zijn
voor de verschillende topics. Het gaat om algemene vaardigheden, die kunnen toegepast worden
op verschillende topics. Hetzelfde zagen we reeds in de literatuurstudie, waar we in het
overzicht van de vaardigheden een opdeling maakten naar cognitieve, sociale en participatieve
vaardigheden. Het lijstje van vaardigheden dat door de vertegenwoordigers uit het Vlaamse
middenveld werd opgebouwd komt tevens bijzonder goed overeen met de lijst die we
opbouwden vanuit onze lezing van internationale teksten. Het derde blok van vaardigheden, de
participatieve vaardigheden is wel minder opvallend aanwezig en is minder politiek getint. Men
vindt het bijvoorbeeld wel belangrijk dat jongeren hun eigen mening kunnen verwoorden en er
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voor opkomen of over discussievaardigheden beschikken, maar dit wordt niet in een politiek
kader geschetst.

Wat betreft de attitudes merken we dat vrijwel alle subthema’s vertegenwoordigd zijn. Meestal
gaat het wel net als bij de vaardigheden om vrij algemene basishoudingen. Al is de link met het
subthema hier wel duidelijker aanwezig. In de internationale literatuurstudie werden
gemeenschaps- en identiteitsgevoelens sterk beklemtoond. Bij het Vlaamse middenveld blijken
ze maar op weinig steun te kunnen rekenen. We vinden ze dan ook niet terug bij de
consensuspunten.

Kennisaspecten en inzichten tenslotte zijn duidelijk ondervertegenwoordigd. Wel bestaat er een
algemene consensus over het belang van volgende cognitieve doelstellingen: het verband tussen
rechten en plichten zien, basisprincipes van democratie en vormen van inspraak kennen, weten
waar men terecht kan met problemen en het beschikken over de nodige actualiteitskennis.
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Tabel 3.13. Doelstellingen voor burgerschapseducatie waarover er consensus bestaat: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op
basis van tweede ronde) (n = 29)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
B3.001   Zich een eigen mening kunnen vormen Algemeen 4 5 4,90 0,31 5
B3.002   De eigen mening kunnen verwoorden en er voor opkomen Algemeen 4 5 4,79 0,41 5
B3.003   Respect hebben voor de mening van anderen en deze mening aanvaarden Algemeen 4 5 4,79 0,41 5
B3.136   Zich ervan bewustzijn dat iedereen dezelfde mensenrechten heeft, ongeacht
huidskleur of cultuur

Mensenrechten 4 5 4,79 0,42 5

B3.282   Niet pesten op school Verdraagzaamheid 4 5 4,76 0,44 5
B3.112   Het verband zien tussen rechten en plichten Rechten & plichten 4 5 4,76 0,44 5
B3.048   Rekening houden met anderen Democratie 4 5 4,76 0,44 5
B3.010   Verantwoordelijkheid opnemen Algemeen 4 5 4,72 0,45 5
B3.049   Gelijkwaardigheid nastreven Democratie 4 5 4,72 0,45 5
B3.013   Luisterbereid zijn Algemeen 4 5 4,72 0,45 5
B3.014   Open staan Algemeen 4 5 4,72 0,45 5
B3.356   Bewust omgaan met milieu Behoud ecosysteem 3 5 4,72 0,54 5
B3.238   Kunnen luisteren Vrede/ verwerping geweld 4 5 4,69 0,47 5
B3.244   Bereidheid tonen tot samenwerken Vrede/ verwerping geweld 4 5 4,69 0,47 5
B3.245   Bereid zijn om dingen via overleg op te lossen Vrede/ verwerping geweld 4 5 4,69 0,47 5
B3.006   Communicatievaardigheden bezitten, kunnen overleggen Algemeen 4 5 4,69 0,47 5
B3.310   Kunnen werken in team Arbeid & economie 4 5 4,68 0,48 5
B3.273   Open staan voor andere culturen Verdraagzaamheid 3 5 4,68 0,56 5
B3.357   Respect hebben voor de natuur en de omgeving Behoud ecosysteem 3 5 4,68 0,56 5
B3.316   Leervaardigheden ontwikkeld hebben Arbeid & economie 3 5 4,68 0,63 5
B3.378   Stereotypen en vooroordelen rond meisjes en jongens doorbreken Gender 3 5 4,67 0,64 5
B3.011   Positief omgaan met verschillen Algemeen 4 5 4,66 0,48 5
B3.045   Kritisch ingesteld zijn Democratie 3 5 4,66 0,55 5
B3.271   Verdraagzaam zijn Verdraagzaamheid 3 5 4,64 0,57 5
B3.337   De boodschap, het belangrijke uit de media kunnen halen Media 3 5 4,64 0,64 5
B3.214   Eerbied hebben voor anderen Solidariteit 4 5 4,63 0,49 5
B3.197   Kunnen samenwerken Solidariteit 4 5 4,63 0,49 5
B3.084   Over discussievaardigheden beschikken Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,62 0,62 5
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B3.012   Respect betonen Algemeen 4 5 4,62 0,49 5
B3.154   De mensenrechten respecteren Mensenrechten 3 5 4,61 0,57 5
B3.155   De mensenrechten toepassen in het dagelijks leven Mensenrechten 3 5 4,61 0,69 5
B3.342   Kritisch staan tegenover media Media 3 5 4,60 0,58 5
B3.044   Een democratische houding, democratische ingesteldheid hebben Democratie 3 5 4,59 0,57 5
B3.240   Kunnen opkomen voor zichzelf Vrede/ verwerping geweld 4 5 4,58 0,50 5
B3.241   Kunnen omgaan met verschillen Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,58 0,58 5
B3.046   Het belang van democratie erkennen Democratie 3 5 4,57 0,57 5
B3.157   Respect opbrengen voor de rechten van anderen Mensenrechten 3 5 4,57 0,57 5
B3.277   Op een positieve manier omgaan met verschillen, verschillen accepteren Verdraagzaamheid 3 5 4,56 0,58 5
B3.276   Respect opbrengen voor andere culturen en waarden van andere culturen Verdraagzaamheid 3 5 4,56 0,58 5
B3.347   Weten waar je terecht kan met problemen Maatschappelijke dienstverlening 3 5 4,56 0,58 5
B3.293   Een open houding voor cultuur creëren Cultureel erfgoed 3 5 4,56 0,65 5
B3.335   Bewust en kritisch kunnen omgaan met media Media 3 5 4,56 0,71 5
B3.210   Respect hebben voor verscheidenheid Solidariteit 3 5 4,56 0,58 5
B3.016   De basisprincipes en achterliggende waarden van democratie (stemrecht, recht op
inspraak, gelijkheid van kansen, …) kennen

Democratie 3 5 4,55 0,57 5

B3.092   Informatie kunnen opnemen en verwerken Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,55 0,57 5

B3.128   Begaan zijn met rechtvaardigheid Rechten en plichten 3 5 4,55 0,57 5
B3.085   Kunnen keuzes maken Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,55 0,57 5

B3.380   Beseffen dat men aan bepaalde problemen iets kan doen Gender 3 5 4,54 0,72 5
B3.243   Vrede nastreven Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,54 0,58 5
B3.382   Actualiteitskennis hebben Andere 4 5 4,52 0,51 5
B3.268   Kritisch zijn ingesteld Verdraagzaamheid 3 5 4,52 0,59 5
B3.272   Racistische of onverdraagzame neigingen tegengaan Verdraagzaamheid 3 5 4,52 0,59 5
B3.093   Kunnen afspraken maken Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
4 5 4,52 0,51 5

B3.068   Vormen van inspraak kennen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,52 0,57 5

B3.095   Kunnen prioriteiten stellen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,52 0,57 5

B3.279   Nieuwsgierig zijn naar andere dingen Verdraagzaamheid 3 5 4,50 0,66 5
B3.379   Inzien hoe jongens en meisjes samen  tot een compromis kunnen komen Gender 3 5 4,50 0,72 5
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De lijst met doelstellingen waarover er een grote mate van eensgezindheid bestaat, zal hier niet
in detail worden besproken. Het gaat hier immers om meer dan 200 doelstellingen (zie tabel
3.14). Net als bij de vier besproken subthema’s vinden we hier de attitudes en vaardigheden die
meer specifiek zijn voor de verschillende topics, zoals bijvoorbeeld het kunnen omgaan met
democratische besluitvorming of respect opbrengen voor verschillende gezinsvormen.
Daarnaast vinden we hier de participatievaardigheden terug, welke in mindere mate aanwezig
waren bij de consensuspunten.

Ook op het gebied van kennis en inzichten kunnen we de bevindingen voor de vier besproken
topics hier doortrekken. We vinden grote eensgezindheid aangaande het overbrengen van kennis
over basisconcepten en over het functioneren en de achterliggende waarden van instellingen,
evenals inzicht in de belangrijkste maatschappelijke problemen en hun oorzaken (vb.
vredesproblematieken, vluchtelingen en asielzoekers, sociale ongelijkheid, verkeersagressie)

Opvallend is wel het feit dat hoewel politiek minder vaak geselecteerd werd als topic, dit juist
een van de topics is waarvan men een vrij uitgebreide lijst van kenniselementen belangrijk vindt
(in de bijlagen worden deze doelstellingen overzichtelijker voorgesteld).

Tenslotte vermelden we nog dat de minder belangrijk geachte doelstellingen zich vooral op het
kennisniveau situeren (zie bijlagen). Meer concreet kunnen we hier onder meer de volgende
kennisdomeinen terugvinden:
- Kennis van soorten, vb. soorten conflicten, soorten mensenrechten, types van democratie …
- Historische kaderingen, historische feiten
- Te specifieke en gespecialiseerde kennis, vb. inzicht in partijprogramma’s, weten wie

delicten registreert, kolonisatie, …
- Europese cultuur en culturele entiteiten
- Complexere verbanden en linken, vb. het politieke leven van bij ons kunnen vergelijken met

andere systemen, de relatie tussen mensenrechten en sociale posities van mensen begrijpen,
…

- Kennis over organisaties in de verschillende velden, vb. drukkingsgroepen, organisaties
rond sociale acties, …

- Te gedetailleerde kennis over structuren en instellingen, vb. de werking van rechtbanken,
kennis van de belangrijkste kunstenaars, …

- Wetgeving, vb. burgerlijk recht, de grondwet, …
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Tabel 3.14. Doelstellingen voor burgerschapseducatie waarover er een grote mate van eensgezindheid bestaat: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde) (n = 29)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
B3.129   Rechten en plichten respecteren Rechten & plichten 3 5 4,48 0,57 5
B3.041   Kunnen omgaan met democratische besluitvorming Democratie 3 5 4,48 0,63 5
B3.358   Bewust omgaan met mobiliteit Behoud ecosysteem 3 5 4,48 0,59 5
B3.362   Weten dat ieder gezinslid rechten en plichten heeft tegenover elkaar Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,48 0,59 5
B3.355   Het belang inzien van het ecosysteem voor de toekomst Behoud ecosysteem 3 5 4,48 0,65 5
B3.372   Respect opbrengen voor verschillende gezinsvormen en ze aanvaarden Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,48 0,65 5
B3.341   Media kunnen gebruiken voor informatieverzameling Media 3 5 4,48 0,77 5
B3.269   Probleemoplossend kunnen denken Verdraagzaamheid 4 5 4,48 0,51 4
B3.321   Kennis hebben over de verschillende soorten media en weten hoe informatie daarin
wordt gegeven

Media 4 5 4,48 0,51 4

B3.159   Gevoelig zijn voor onrecht Mensenrechten 3 5 4,46 0,64 5
B3.043   Binnen een organisatie of een kleine groep kunnen democratisch werken Democratie 3 5 4,45 0,57 4
B3.022   Inzicht hebben in democratie in eigen land Democratie 3 5 4,45 0,57 4
B3.094   Over participatievaardigheden beschikken Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,45 0,69 5

B3.105   Rekening houden met minderheden Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,45 0,57 4

B3.212   Durven opkomen voor iets Solidariteit 4 5 4,44 0,51 4
B3.199   Zichzelf kunnen sturen Solidariteit 3 5 4,44 0,58 4
B3.363   Vooroordelen tegenover bepaalde gezinsvormen doorprikken Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,44 0,65 5
B3.344   Weten van het bestaan van maatschappelijke dienstverlening gericht op jongeren
(JAC, jongerentelefoon)

Maatschappelijke dienstverlening 4 5 4,44 0,51 4

B3.160   De gevoeligheid hebben om aan onrecht iets te doen Mensenrechten 3 5 4,43 0,69 5
B3.218   Weten wat vrede is en wat het betekent Vrede/ verwerping van geweld 2 5 4,42 0,86 5
B3.315   Beter en bewust kunnen kiezen voor beroepen Arbeid & economie 3 5 4,42 0,65 5
B3.090   Kunnen nadenken in functie van het algemeen belang (van de school) Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
1 5 4,41 0,91 5

B3.211   Zich inleven in situaties van anderen Solidariteit 3 5 4,41 0,57 4
B3.330   De invloed, de impact van media op mensen kennen Media 3 5 4,40 0,65 5
B3.324   Weten dat geen enkele media objectief is Media 3 5 4,40 0,76 5
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B3.274   Het vreemde niet onmiddellijk aan onveiligheid koppelen Verdraagzaamheid 2 5 4,40 0,82 5
B3.327   Inzien dat de informatie die media bieden voor een stuk geselecteerde informatie is Media 2 5 4,40 0,82 5
B3.280   Op een positieve manier leven in een multiculturele maatschappij Verdraagzaamheid 2 5 4,40 0,87 5
B3.322   De rol van de media kennen Media 3 5 4,40 0,58 4
B3.158   Opmerkzaam zijn voor schendingen van mensenrechten Mensenrechten 3 5 4,39 0,74 5
B3.224   Weten wat agressie is Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,38 0,70 5
B3.242   Geweld verwerpen om problemen op te lossen Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,38 0,57 4
B3.246   Vergevingsgezind zijn Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,38 0,57 4
B3.021   Het onderscheid kennen tussen een totalitair en een democratisch systeem Democratie 3 5 4,38 0,68 5
B3.110   Hun rechten en essentiële vrijheden kennen Rechten & plichten 3 5 4,38 0,56 4
B3.004   Problemen kunnen formuleren en afbakenen Algemeen 3 5 4,38 0,68 5
B3.201   Kunnen evalueren hoe men met elkaar omgaat in groep Solidariteit 3 5 4,37 0,63 4
B3.208   Bereid zijn om op te komen voor anderen en in het bijzonder voor kwetsbaren Solidariteit 3 5 4,37 0,69 5
B3.205   Gelijkwaardigheid nastreven, iedereen als zijn gelijke beschouwen Solidariteit 3 5 4,37 0,56 4
B3.163   Het concept gelijkwaardigheid kunnen duiden Solidariteit 3 5 4,37 0,63 4
B3.213   Niet onmiddellijk een oordeel vellen Solidariteit 3 5 4,37 0,63 4
B3.249   Principes van tolerantie kennen Verdraagzaamheid 3 5 4,36 0,70 5
B3.328   Weten dat nieuws op verschillende manieren kan gebracht worden Media 3 5 4,36 0,70 5
B3.275   Andere culturen aanvaarden Verdraagzaamheid 3 5 4,36 0,76 5
B3.385   Het belang inzien van het zoeken naar een goed evenwicht tussen economie, het
sociale en ecologie

Behoud ecosysteem 2 5 4,36 0,81 5

B3.263   Inzicht hebben in stereotype beeldvorming: welke beelden leven er en wat zijn de
oorzaken er van

Verdraagzaamheid 2 5 4,36 0,86 5

B3.264   Vooroordelen en negatieve beeldvorming kunnen doorbreken Verdraagzaamheid 2 5 4,36 0,95 5
B3.323   Inzicht hebben in de draagwijdte van media Media 3 5 4,36 0,57 4
B3.075   Weten hoe men zelf kan meewerken aan besluitvorming (formeel en informeel) Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,36 0,68 5

B3.239   Kunnen omgaan met minderheden Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,35 0,63 4
B3.234   Over conflictoplossende vaardigheden beschikken Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,35 0,63 4
B3.173   Het concept solidariteit en vormen van solidariteit kennen Solidariteit 3 5 4,35 0,63 4
B3.009   Assertief zijn, opkomen voor zichzelf Algemeen 3 5 4,34 0,55 4
B3.024   Zich bewust zijn van de mogelijkheden die democratie schept in eigen land Democratie 3 5 4,34 0,67 4
B3.209   Verbondenheid, betrokkenheid tonen Solidariteit 3 5 4,33 0,55 4
B3.376   Zich bewust worden van het verschil van standpunten, in beleving, opvattingen en Gender 3 5 4,33 0,76 5
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zoekgedrag tussen mannen en vrouwen
B3.137   Weten dat men de plicht heeft om over de grenzen heen te zorgen voor de
mensenrechten van een ander

Mensenrechten 3 5 4,32 0,72 5

B3.331   Inzicht hebben in gebruik en misbruik van media Media 3 5 4,32 0,80 5
B3.374   Reflecteren over de eigen gezinservaringen (vb. echtscheiding, relatieproblemen) Gezin/ samenlevingsvormen 2 5 4,32 0,80 5
B3.350   Bereid zijn om zichzelf te willen nuttig maken in de samenleving Maatschappelijke dienstverlening 3 5 4,32 0,63 4
B3.360   Inzien dat ook in een gezin kan onderhandeld worden Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,32 0,63 4
B3.317   Zich flexibel kunnen opstellen Arbeid & economie 3 5 4,32 0,63 4
B3.290   Rechtstreeks kennis maken met cultuur (muziek, theaterinitiatie, …) Cultureel erfgoed 3 5 4,32 0,69 4
B3.089   Onafhankelijk kunnen denken Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
2 5 4,31 0,89 5

B3.083   Kunnen beslissingen nemen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,31 0,76 5

B3.221   Weten wat een conflict is Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,31 0,79 5
B3.202   Solidariteit kunnen toepassen op verschillende niveaus (klas, lokaal niveau, …) Solidariteit 3 5 4,31 0,55 4
B3.384   Inzicht hebben in hedendaagse sociale dilemma’s Andere 2 5 4,29 0,69 4
B3.058   Verschillende vormen van democratische besluitvorming (consensus, gewone
meerderheid, 2/3 meerderheid) kennen

Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,29 0,60 4

B3.348   Het belang inzien van de wisselwerking tussen ouderen en jongeren Maatschappelijke dienstverlening 3 5 4,28 0,74 5
B3.371   Respect opbrengen voor de functie van gezinnen Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,28 0,74 5
B3.340   Kunnen nagaan op welke manier de media een invloed heeft op het eigen leven Media 3 5 4,28 0,79 5
B3.333   Kennis hebben over multimedia Media 3 5 4,28 0,61 4
B3.296   Inzicht hebben in de organisatie van economie, markteconomie Arbeid & economie 3 5 4,28 0,61 4
B3.318   Meer waardering voor technische beroepen hebben Arbeid & economie 3 5 4,28 0,68 4
B3.267   Weten hoe te reageren op racisme en intolerantie Verdraagzaamheid 3 5 4,28 0,68 4
B3.297   De economische grondbeginselen kennen Arbeid & economie 3 5 4,28 0,68 4
B3.015   Inzicht hebben in het functioneren, de structuur en de regels van een samenleving Democratie 3 5 4,28 0,59 4
B3.047   Het belang dat vrouwen op een degelijke manier vertegenwoordigd worden
erkennen

Democratie 3 5 4,28 0,70 4

B3.124   Kunnen omgaan met rechten en plichten als schoolgemeenschap Rechten & plichten 3 5 4,28 0,59 4
B3.091   Kunnen zoeken naar kansen om te participeren Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,28 0,65 4

B3.060   Inzien dat processen van besluitvorming tijd vergen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,28 0,65 4

B3.052   Inzicht hebben in het Belgisch staatssysteem: functies en samenstelling van Politieke instellingen, 3 5 4,28 0,65 4
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parlement, regering, kamer en senaat besluitvorming & participatie
B3.039   Bij zichzelf kunnen nagaan of men democratisch is ingesteld Democratie 3 5 4,28 0,70 4
B3.235   Meningsverschillen kunnen oplossen op een rationele en verbale manier Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,27 0,67 4
B3.236   Kunnen omgaan met agressie en geweld Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,27 0,67 4
B3.204   Algemeen belang boven individueel belang stellen Solidariteit 1 5 4,26 0,90 4
B3.185   De basisbehoeften kennen van de mens en inzien dat deze universeel zijn Solidariteit 3 5 4,26 0,66 4
B3.207   Een solidaire houding aannemen tegenover andere culturen, gehandicapten, … Solidariteit 3 5 4,26 0,71 4
B3.111   Weten welke hun plichten zijn en het waarom van plichten en reglementen kennen Rechten & plichten 3 5 4,25 0,75 5
B3.018   Inzicht hebben in het functioneren van een democratie Democratie 3 5 4,25 0,70 4
B3.377   Het belang van gender kennen in levenskeuzen, ambities, levensorganisatie en –
planning, verwachtingen en persoonlijke keuzes

Gender 2 5 4,25 0,79 4

B3.107   Geen a-politieke houding hebben (de negatieve beeldvorming rond politiek
wegnemen)

Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,24 0,69 4

B3.096   Kunnen compromissen zoeken Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

2 5 4,24 0,83 5

B3.100   Een meerderheidsbeslissing aanvaarden Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,24 0,69 4

B3.059   Inzien dat besluitvorming moet gefundeerd worden vanuit verschillende meningen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,24 0,69 4

B3.035   De grenzen van democratie kennen Democratie 3 5 4,24 0,74 4
B3.256   Waarden in andere culturen herkennen en erkennen Verdraagzaamheid 2 5 4,24 0,83 5
B3.325   Weten waarom bepaalde accenten worden gelegd in de media Media 2 5 4,24 0,83 5
B3.313   Kritisch kunnen denken over het economisch functioneren van een samenleving Arbeid & economie 2 5 4,24 0,88 5
B3.258   Inzicht hebben in het thema van asielzoekers en vluchtelingen Verdraagzaamheid 3 5 4,24 0,52 4
B3.308   Weten hoe een samenleving op economisch vlak functioneert Arbeid & economie 3 5 4,24 0,66 4
B3.257   Boeiende, interessante aspecten uit andere culturen kennen Verdraagzaamheid 3 5 4,24 0,66 4
B3.291   Zich bewust zijn van hun eigen cultuur Cultureel erfgoed 3 5 4,24 0,66 4
B3.381   Kunnen aangeven wat duurzame ontwikkeling is en maatregelen kennen die
bijdragen tot duurzame ontwikkeling

Andere 3 5 4,24 0,66 4

B3.359   Inzien hoe een gezin functioneert Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,24 0,72 4
B3.370   Weten welke vooroordelen er bestaan tegenover andere relatiepatronen, vb.
homoseksuele relaties

Gezin/ samenlevingsvormen 1 5 4,24 0,88 4

B3.375   Positieve attitudes innemen ten aanzien van homo- en biseksuelen Gezin/
samenlevingsvormen

1 5 4,24 0,93 4

B3.233   Weten dat vrede meer is dan wereldvrede, maar dat het ook gaat om vrede in de Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,23 0,59 4
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buurt
B3.237   Kritisch kunnen omgaan met geweld in de media Media 2 5 4,23 0,76 4
B3.184   Problemen van uitsluiting in de samenleving kennen Solidariteit 3 5 4,22 0,70 4
B3.217   Vooroordelen trachten te doorprikken Solidariteit 3 5 4,22 0,64 4
B3.206   Solidariteit tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid nastreven Solidariteit 2 5 4,22 0,85 5
B3.101   Door bestaande patronen durven heenkijken Rechten & plichten 3 5 4,21 0,74 4
B3.162   Zichzelf relativeren Mensenrechten 2 5 4,21 0,74 4
B3.151   Weten hoe men kan opkomen voor zijn rechten Mensenrechten 3 5 4,21 0,63 4
B3.352   Weten waar de grenzen liggen om milieu te gebruiken omwille van het vermeende
nut

Behoud ecosysteem 3 5 4,21 0,72 4

B3.102   Geen dictaten opleggen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

1 5 4,21 1,01 5

B3.020   Weten wat democratisch en ondemocratisch zijn betekent Democratie 1 5 4,21 0,90 4
B3.030   De gevaren kennen van niet-democratische instellingen Democratie 1 5 4,21 0,90 4
B3.064   Inzicht hebben in het proces van verkiezingen Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,21 0,56 4

B3.121   De concepten stemrecht en stemplicht kennen Rechten & plichten 3 5 4,21 0,73 4
B3.122   Weten waar men terecht kan met klachten Rechten & plichten 2 5 4,21 0,73 4
B3.320   Zich goed voelen in hun werk Arbeid & economie 3 5 4,20 0,82 5
B3.339   Verschillende berichten die over hetzelfde onderwerp gaan kunnen vergelijken en
weten waarom er verschillen zijn

Media 2 5 4,20 0,87 5

B3.165   Het concept sociale gelijkvaardigheid kunnen duiden Solidariteit 3 5 4,19 0,68 4
B3.167   Oorzaken van ongelijkheid kennen Solidariteit 3 5 4,18 0,67 4
B3.132   Kennis hebben van de kinderrechten Mensenrechten 2 5 4,18 0,86 4
B3.038   Zelf hun weg  kunnen vinden in democratische instellingen Democratie 2 5 4,17 0,80 4
B3.104   Engagement tonen Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,17 0,66 4

B3.053   Inzicht hebben in de plaatselijke besturen, provinciale overheden, … Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,17 0,76 4

B3.103   Participeren aan de samenleving, hetzij via politiek hetzij via andere kanalen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,17 0,54 4

B3.368   Inzien dat homoseksualiteit niet louter een persoonlijke keuze is, maar dat dit ook
een geaardheid is waarmee men geboren is

Gezin/ samenlevingsvormen 1 5 4,17 0,87 4

B3.251   Kennis hebben van de eigen cultuur en de historische context ervan kennen Verdraagzaamheid 3 5 4,16 0,80 5
B3.351   De band kennen tussen Noord en Zuid op milieuvlak Behoud ecosysteem 2 5 4,16 0,90 5
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B3.266   Inzicht hebben in de lokale situatie Verdraagzaamheid 3 5 4,16 0,62 4
B3.346   Weten wat vrijwilligerswerk inhoudt Maatschappelijke dienstverlening 3 5 4,16 0,62 4
B3.343   Kennis hebben van de verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening 3 5 4,16 0,69 4
B3.367   Inzicht hebben in de functies die gezinnen voor individuen vervullen Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,16 0,69 4
B3.314   De betekenis van arbeid voor het eigen leven kunnen achterhalen Arbeid & economie 2 5 4,16 0,75 4
B3.329   Inzien wanneer iets als een hot item wordt beschouwd in de media Media 2 5 4,16 0,75 4
B3.373   Bewust worden van de manier waarop men het gezinsleven ervaart Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,16 0,75 4
B3.390   Crimineel gedrag tegengaan Andere 1 5 4,16 0,90 4
B3.166   Het concept welvaartsstaat kunnen duiden Solidariteit 3 5 4,15 0,72 4
B3.172   Inzicht hebben in herverdelingsmechanismen, mechanismen van de welvaartsstaat Solidariteit 3 5 4,15 0,72 4
B3.203   Kunnen omgaan met de grenzen van realiteit, je kan niet alles veranderen Solidariteit 3 5 4,15 0,77 4
B3.200   Solidariteit kunnen toetsen in de leefwereld Solidariteit 3 5 4,15 0,82 5
B3.181   Inzicht hebben in gelijkheid van kansen voor minderheidsgroepen Solidariteit 2 5 4,15 0,86 4
B3.042   Vergadertechnieken kunnen toepassen Democratie 3 5 4,14 0,79 4
B3.023   Inzicht hebben in democratie op verschillende niveaus: van eigen leefwereld tot
wereldniveau

Democratie 2 5 4,14 0,88 5

B3.326   De verschillende strekkingen in de media kennen Media 3 5 4,13 0,74 4
B3.300   Inzicht hebben in de rol en betekenis van arbeid Arbeid & economie 3 5 4,12 0,67 4
B3.366   De functies kennen die gezinnen vervullen binnen de samenleving Gezin/ samenlevingsvormen 3 5 4,12 0,73 4
B3.305   De Noord-zuid verhouding in economie kennen, de internationale context en
grondstoffenhandel

Arbeid & economie 3 5 4,12 0,73 4

B3.247   Vormen van racisme kunnen onderscheiden Verdraagzaamheid 3 5 4,12 0,78 4
B3.248   Vormen van intolerantie kunnen onderscheiden Verdraagzaamheid 3 5 4,12 0,78 4
B3.265   De verschillende politieke strekkingen kennen Verdraagzaamheid 2 5 4,12 0,83 4
B3.388   Conflicten tussen persoonlijke voorkeur en maatschappelijke keuzes kunnen
oplossen

Andere 2 5 4,12 0,83 4

B3.281   Zich kunnen inleven in andere culturen Verdraagzaamheid 2 5 4,12 0,93 4
B3.216   De wereld op een realistische manier willen veranderen Solidariteit 2 5 4,11 0,80 4
B3.143   Weten dat mensenrechten niet overal op dezelfde manier worden toegepast of
ingevuld

Mensenrechten 2 5 4,11 0,69 4

B3.170   Het begrip generatie-armoede kunnen duiden Solidariteit 2 5 4,11 0,83 4
B3.130   Kennis hebben van internationale verdragen, weten wat de fundamentele rechten
zijn

Mensenrechten 2 5 4,11 0,83 4

B3.168   Inzicht hebben in armoedeproblemen Solidariteit 3 5 4,11 0,63 4
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B3.169   Het begrip kansarmoede kunnen duiden Solidariteit 2 5 4,11 0,74 4
B3.147   De band tussen sociale gelijkheid en mensenrechten begrijpen Mensenrechten 1 5 4,11 0,92 4
B3.050   Een duidelijke visie hebben op de samenleving en het functioneren ervan Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,10 0,62 4

B3.081   Weten hoe men kan meewerken aan de samenleving Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,10 0,67 4

B3.025   De verschillende machten in België/Vlaanderen kennen Democratie 2 5 4,10 0,77 4
B3.037   Sneller de stap kunnen zetten naar bepaalde instellingen (drempelverlagend werken
naar instellingen)

Democratie 2 5 4,10 0,77 4

B3.036   Inzicht hebben in de verhouding overheid-burger-rechtsregels Democratie 3 5 4,10 0,67 4
B3.361   Consequenties, voor- en nadelen van verschillende gezinsvormen kennen Gezin/ samenlevingsvormen 2 5 4,08 0,83 4
B3.254   De gelijkenissen kennen tussen verschillende culturen Verdraagzaamheid 2 5 4,08 0,91 5
B3.354   Inzicht hebben in het mobiliteitsaspect Behoud ecosysteem 3 5 4,08 0,64 4
B3.298   Weten hoe het arbeidsleven in elkaar zit Arbeid & economie 3 5 4,08 0,70 4
B3.306   De relatie kennen tussen politiek en economie Arbeid & economie 3 5 4,08 0,70 4
B3.307   Inzicht hebben in de wijze waarop beslissingen genomen worden in economie Arbeid & economie 2 5 4,08 0,76 4
B3.252   Inzicht hebben in onze multiculturele geschiedenis Verdraagzaamheid 2 5 4,08 0,86 4
B3.190   Kennis hebben over de gelijkheid van kansen voor autochtonen en allochtonen:
situatieschets en historische kadering

Solidariteit 1 5 4,07 1,00 5

B3.174   Inzicht hebben in de sociale zekerheid: basisprincipes, werking, morele onderbouw Solidariteit 2 5 4,07 0,78 4
B3.127   Hun plichten niet ontvluchten Rechten & plichten 3 5 4,07 0,60 4
B3.156   Inzien en aanvoelen wat het betekent zonder rechten te zijn Mensenrechten 3 5 4,07 0,66 4
B3.062   Weten welke waarden er achter manieren van besluitvorming zitten Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
3 5 4,07 0,70 4

B3.061   Inzien dat besluitvorming altijd gebeurt in functie van het algemeen belang Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

1 5 4,07 1,00 4

B3.051   Inzicht hebben in het functioneren van politieke systemen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,07 0,59 4

B3.078   Het concept politieke participatie ruimer definiëren dan deelnemen aan
partijpolitiek, ruimer dan formele participatie

Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

2 5 4,07 0,84 4

B3.005   Gespreksconventies kunnen toepassen Algemeen 3 5 4,07 0,65 4
B3.319   Inzien dat werk niet alles is: werken om te leven, niet leven om te werken Arbeid &economie 3 5 4,04 0,89 5
B3.259   Kennis hebben over de geschiedenis van het fascisme en extreem rechts Verdraagzaamheid 2 5 4,04 1,02 5
B3.353   Weet hebben van uitbuitingssystemen die vasthangen aan bepaalde producten Behoud ecosysteem 3 5 4,04 0,73 4
B3.312   Hun eigen plaats kunnen zoeken in arbeid en economie Arbeid & economie 2 5 4,04 0,79 4
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B3.255   Gemeenschappelijke belangen van culturen kennen Verdraagzaamheid 2 5 4,04 0,89 4
B3.278   Voor het behoud van de culturele verscheidenheid in de samenleving ijveren Verdraagzaamheid 2 5 4,04 0,98 4
B3.225   Verschillende vormen van geweld onderkennen Vrede/ verwerping geweld 2 5 4,04 0,87 4
B3.182   Inzicht hebben in ontwikkelingsproblematieken en mogelijke oplossingen ervoor Solidariteit 1 5 4,04 0,98 4
B3.161   Zich inzetten voor leerlingenparticipatie Mensenrechten 3 5 4,04 0,64 4
B3.055   Inzicht hebben in het functioneren van systemen van besluitvorming Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
2 5 4,03 0,82 4

B3.069   Weten wat de rol van politieke partijen is Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

2 5 4,03 0,73 4

B3.065   De impact kennen van de kiezer via het systeem van verkiezingen, weten welk
gewicht iemands stem heeft

Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,00 0,53 4

B3.299   De verschillende vormen van arbeid (betaalde arbeid, gezinsarbeid, …) kunnen
onderscheiden

Arbeid & economie 3 5 4,00 0,58 4

B3.230   Inzicht hebben in verkeersagressie als een vorm van geweld Vrede/ verwerping geweld 3 5 4,00 0,65 4
B3.126   Hun plichten aanvaarden Rechten & plichten 3 5 4,00 0,67 4
B3.164   Het concept onderlinge afhankelijkheid kunnen duiden Solidariteit 3 5 4,00 0,68 4
B3.229   Vredesproblematieken in de directe omgeving kennen Vrede/ verwerping geweld 2 5 4,00 0,69 4
B3.057   Inzicht hebben in de wijze waarop besluitvorming tot stand komt Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
2 5 4,00 0,71 4

B3.178   Weten waar sociale gelijkheid/ongelijkheid is Solidariteit 2 5 4,00 0,73 4
B3.180   Inzicht hebben in sociale gelijkheid op onderwijsvlak Solidariteit 2 5 4,00 0,80 4
B3.077   Inzicht hebben in het emancipatorische aspect van participatie Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
2 5 4,00 0,80 4

B3.099   Besluiten aanvaarden Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

3 5 4,00 0,80 4

B3.074   Kanalen kennen die bestaan om verzet aan te tekenen Politieke instellingen,
besluitvorming & participatie

2 5 4,00 0,80 4

B3.304   Kennis hebben over kinderarbeid Arbeid & economie 2 5 4,00 0,82 4
B3.196   Hun weg kunnen vinden in sociale zekerheid als opvangsysteem Solidariteit 1 5 4,00 0,83 4
B3.079   Weten welke vormen participatie allemaal kan innemen (formeel en informeel) Politieke instellingen,

besluitvorming & participatie
2 5 4,00 0,85 4

B3.223   Inzicht hebben in actuele conflictsituaties Vrede/ verwerping geweld 2 5 4,00 0,98 4
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HOOFDSTUK 4. GEZONDHEIDSEDUCATIE

A LITERATUURSTUDIE

4.1 INLEIDING

Gezondheidseducatie op school bleef tot eind jaren tachtig eerder een rariteit. Dit blijkt onder
meer uit de verslagen van het Internationaal Symposium dat in 1985 gehouden werd over de rol
van de leerkrachten in gezondheidseducatie (Commission of the European Communities, 1986).
Meerdere sprekers stelden toen dat dit maar recentelijk als een taak van de school werd
beschouwd. Onder leerkrachten bestond de overtuiging dat gezondheidsopvoeding de
bevoegdheid van de medische wereld en het gezin was. Nochtans beïnvloeden gezondheid en
educatie elkaar wederzijds (WHO, 1997). Onderwijs dat kinderen en jongeren voorziet van
zowel academische vaardigheden als specifieke kennis, attitudes en vaardigheden met
betrekking tot gezondheid, is belangrijk voor hun fysiek, psychisch en sociaal welzijn en legt de
basis voor een gezonde ontwikkeling tijdens de ganse levenscyclus. Anderzijds beïnvloedt
gezondheid ook het leerproces. Dit laatste is uiteraard nog meer van toepassing in
ontwikkelingslanden. Maar ook voor de ontwikkelde landen kan worden gesteld dat aspecten als
stress, emoties (de psychische kant van gezondheid) en tevens zaken zoals ongevallen en
verwondingen, een effect kunnen hebben op de leerprestaties van de jongeren.

In tegenstelling tot de vaak hoog oplaaiende discussies over de omschrijving van burgerschap
en burgerschapsopvoeding, lijkt men inzake de termen gezondheid en daarbij aanleunend
gezondheidseducatie gemakkelijker tot consensus te komen. Vooral de publicaties van de
Wereldgezondheidsorganisatie hebben hierin een gewichtige rol gespeeld. Wereldwijd baseert
men zich op de bepalingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De definities die zij hanteren
werden onlangs gebundeld in ‘the health promotion glossary’ (WHO, 1998b). Hieronder volgt
een overzicht van een aantal relevante begrippen.

4.1.1 Gezondheid

Uit de volgende definities mag duidelijk blijken dat onder gezondheid niet langer het louter
afwezig zijn van ziekte wordt verstaan, maar dat gezondheid wordt beschouwd als een staat van
compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn.

Health is a state of complete physical, social and mental well-being, and not merely
the absence of disease or infirmity. Health is a resource for everyday life, not the
object of living. It is a positive concept emphasizing social and personal resources
as well as physical capabilities (WHO constitutie 1948; Ottawa Charter for Health
Promotion, WHO, 1986).
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Health is created and lived by people within the settings of their everyday life;
where they learn, work, play and love. Health is created by caring for oneself and
others, by being able to take decisions and have control over one’s life
circumstances, and by ensuring that the society one lives in creates conditions that
allow the attainment of health by all its members. ( WHO, 1997).

Binnen de context van gezondheidspromotie (zie Ottawa Charter for Health Promotion: WHO,
1986), wordt gezondheid dan ook minder beschouwd als een abstracte situatie of als een doel op
zich. Gezondheid wordt tevens voorgesteld als een middel of als een bron die personen toelaat
een individueel, sociaal en economisch productief leven te leiden (Ottawa Charter for Health
Promotion: WHO, 1986).

4.1.2 Gezondheidseducatie

Ook wat betreft gezondheidseducatie heeft de wereldgezondheidsorganisatie een vrijwel
universeel aanvaarde verklaring opgesteld:

Health education comprises consciously constructed opportunities for learning
involving some form of communication designed to improve health literacy,
including improving knowledge, and developing life skills which are conducive to
individual and community health.(WHO, 1998b)

Een aantal van de hier gebruikte termen vragen evenwel om verklaring. Onder health literacy,
of in het Nederlands ook wel gezondheidsgeletterdheid genoemd, worden de cognitieve en
sociale vaardigheden verstaan, welke bepalend zijn voor de motivatie en de bekwaamheid van
de individuen om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie, en het begrijpen en gebruiken
van die informatie op een manier die een goede gezondheid promoot en behoudt. Life skills of
levensvaardigheden zijn de vaardigheden voor passend en positief gedrag, die het individuen
mogelijk maken effectief om te gaan met de eisen en uitdagingen van het alledaagse leven
(WHO, 1998b). Het gaat om persoonlijke, interpersoonlijke, cognitieve en fysieke vaardigheden
die mensen toelaten controle uit te oefenen over en richting te geven aan hun eigen leven, en om
de capaciteit te ontwikkelen om te leven met en verandering aan te brengen in hun omgeving.
Voorbeelden hiervan zijn: oplossen van problemen, creatief en kritisch denken, zelfbewustzijn
en medeleven, communicatie-vaardigheden en vaardigheden voor interpersoonlijke relaties, het
omgaan met emoties en stress, … .

De functie van gezondheidseducatie bestaat dus niet alleen uit het doorgeven van informatie,
maar ook uit het aanbrengen van motivatie, vaardigheden en vertrouwen (vnl. zelfvertrouwen).
Deze zijn noodzakelijk om acties te ondernemen om de gezondheid te verbeteren. Daarenboven
moet gezondheidseducatie niet alleen informatie doorgeven over sociale, economische en
omgevingsaspecten die de gezondheid beïnvloeden. Gezondheidseducatie dient tevens
informatie op te nemen over individuele risicofactoren en individueel risicogedrag. Verder
moeten jongeren ook inzicht hebben in het gebruik van systemen in de gezondheidszorg.
Gezondheidseducatie heeft betrekking op het uitwisselen van informatie en de ontwikkeling van
vaardigheden die de politieke en organisationele mogelijkheden demonstreren van verschillende
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handelingsvormen om sociale, economische en omgevingsdeterminanten van gezondheid aan te
pakken.

In het verleden werd gezondheidseducatie gebruikt als een term om een brede waaier van acties,
met inbegrip van sociale mobilisatie en gezondheidsondersteuning, te duiden. Deze methoden
worden nu begrepen onder de term gezondheidspromotie en voor de definitie van
gezondheidseducatie werd een meer enge definitie (zie hoger) opgesteld om het onderscheid te
benadrukken. Gezondheidseducatie maakt aldus deel uit van het bredere begrip
gezondheidspromotie3.

4.1.3 Gezondheidspromotie

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to
improve their health. (Ottawa Charter for Health Promotion: WHO, 1986).

Uit deze omschrijving blijkt dat gezondheidspromotie ruimer gedefinieerd is dan educatie.
Gezondheidspromotie omhelst actie gericht op het versterken van vaardigheden en capaciteiten
van individuen en groepen, maar richt zich daarnaast ook op actie gericht naar veranderende
sociale, omgevings-, institutionele en economische condities om hun impact op de publieke en
de individuele gezondheid te verbeteren. Het vormt eigenlijk het proces om mensen meer
controle te geven over de determinanten van hun gezondheid en daardoor dus ook hun
gezondheid te verbeteren.

Als fundamentele condities voor gezondheid worden in het Ottawa Charter vrede, onderdak,
opleiding, voedsel, een inkomen, een stabiele economie, sociale rechtvaardigheid en billijkheid,
vermeld (WHO, 1986). Wanneer men dus de gezondheid wil verbeteren moet men deze
condities eerst verwezenlijken. Zij moeten ook voor iedereen zoveel mogelijk gelijk worden
gemaakt.

In het Ottawa Charter (WHO, 1986) werden vijf strategieën onderscheiden voor
gezondheidspromotie:
- het opbouwen van een beleid voor volksgezondheid
- het creëren van ondersteunende omgevingen voor gezondheid
- het versterken van gemeenschappelijke actie voor gezondheid
- het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
- en het heroriënteren van gezondheidsdiensten

Toch is het onderscheid tussen gezondheidspromotie en gezondheidseducatie, niet altijd even
duidelijk. Vaak lijkt men gezondheidseducatie in scholen uit te breiden naar andere aspecten
van gezondheidspromotie. De IUHE (International Union for Health Education) stelt
bijvoorbeeld dat gezondheidseducatie op school

Should be pervasive of the whole educational environment, including the living
environment, the teaching program and the school health services (Cameron, 1991)

                                                     
3 In het Nederlandse taalgebied wordt ook frequent de term gezondheidsbevordering gebruikt.
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Ook de Dienst voor Onderwijsontwikkeling baseert zich op de definities van de WHO

gezondheid is een toestand van een zo optimaal fysiek, mentaal en sociaal welzijn,
waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en
te gebruiken met een maximum aantal vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden

Gezondheidseducatie verwijst naar de school die gebruik maakt van
georganiseerde leermogelijkheden om jongeren kennis, inzichten, vaardigheden en
attitudes bij te brengen met betrekking tot gezondheid. Het einddoel is dat zoveel
mogelijk jongeren alleen of in groep, over de eigen gezondheid en die van anderen
met kennis van zaken keuzes kunnen maken, besluiten kunnen nemen en daarnaar
leren handelen (DVO, 1998).

In deze paragraaf werden de termen in grote lijnen afgebakend. Zowel educatie als promotie
voor gezondheid kan evenwel in verschillende settings plaats vinden. Wij zijn hier in de eerste
plaats geïnteresseerd in de mogelijkheden voor gezondheidseducatie en -promotie in scholen.

4.2 DE SCHOOL ALS SETTING VOOR GEZONDHEIDSEDUCATIE EN

GEZONDHEIDSPROMOTIE

Gezondheidseducatie op school heeft als doel leerlingen kennis, attitudes,
overtuigingen en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om geïnformeerde
beslissingen te nemen, gezond gedrag uit te oefenen en condities te creëren die
bevorderlijk zijn voor de gezondheid  (Aldinger & Jones, 1998).

Daarbij kan de vraag worden gesteld of men zich in het kader van gezondheidsopvoeding in het
onderwijs, moet beperken tot zuiver gezondheidseducatie. Anderson stelt, bijvoorbeeld, dat -
specifiek dan wat betreft educatie over het gebruik van alcohol, tabak en drugs-
gezondheidseducatie niet kan worden gegeven in isolatie van ruimere preventieve en
gezondheidsbevorderende inspanningen (Anderson, 1995). Laten we dus even ingaan op de
ruimere problematiek van gezondheidspromotie en de invloed die onderwijs op de gezondheid
van haar leerlingen kan hebben. Er wordt gesteld dat de invloed van onderwijs op gezondheid
op een drietal manieren gebeurt, met name via het formele curriculum, via het verborgen
curriculum en meer in het bijzonder de schoolomgeving en tenslotte via de diensten die een
school voorziet (WHO, 1997; Anderson, 1995).

- Het formele curriculum van gezondheidseducatie:

Gezondheidseducatie kan aan bod komen in het curriculum als een afzonderlijk element
in het curriculum, als een essentieel element in andere vakken van het curriculum of
wanneer leerkrachten de mogelijkheid aangrijpen wanneer ze zich voordoet.
Gezondheidseducatie is vatbaar voor elk van deze benaderingen, maar moet idealiter
worden geplaatst in een context van andere onderwerpen die belangrijk zijn voor
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studenten. Men moet in acht nemen dat het formele curriculum slechts één van de vele
invloeden op attitudes van leerlingen is.

- het verborgen curriculum

Er bestaan meerdere gangbare definities over het concept ‘verborgen curriculum’. We
hanteren hier de term zoals hij door de wereldgezondheidsorganisatie werd
gedefinieerd, nl. als ‘the whole ethos established by the atmosphere of the school, its
code of discipline, the prevailing standards of behaviour, the attitudes adopted by staff
towards pupils, and the values implicitly asserted by its mode of operation’4 . De
doelstellingen van de school zelf dienen in overeenstemming te zijn met het curriculum
voor gezondheidseducatie en dienen het curriculum te ondersteunen. Individuele lessen
hebben weinig impact als zij niet impliciet worden ondersteund door de waarden en de
activiteiten van de school, door de attituden en het gedrag van de leerkrachten en de
uitoefening van de school zelf van wat zij ‘predikt’ (Elchardus, Kavadias & Siongers,
1998; specifiek voor gezondheidsopvoeding zie: Williams, 1986: 29). Leerlingen
merken immers wanneer er incongruenties zijn in wat verwacht wordt van hen.
Leerkrachten moeten daarom de leerlingen aanmoedigen om hun sociale vaardigheden
verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en
beslissingen. Leerlingen kunnen deze vaardigheden reeds in de klas uitoefenen.
Bovendien kan in dit kader ook buiten de schoolmuren getreden worden. Het is tenslotte
belangrijk dat een school ook gezondheid promoot bij haar personeel.

- de diensten voor gezondheid en verzorging

Buiten-schoolse diensten voor gezondheid kunnen niet alleen de nodige
gezondheidspreventie voorzien, maar tevens de school haar gezondheidsprogramma
ondersteunen via de kennis die zij bezitten. Daarnaast kunnen presentaties door
personen uit de gezondheidszorg interessante bijdragen leveren aan het curriculum.
Deze diensten kunnen van allerlei aard zijn: preventieve, curatieve en doorverwijzende
diensten, diensten m.b.t. voeding, raadgevende, psychologische en sociale diensten,
sanitaire diensten, diensten voor gezondheidspromotie bij het personeel, enz.

Terwijl terminologie en definities kunnen verschillen, worden dus meestal de drie volgende
terreinen erkend voor gezondheidspromotie op school (WHO, 1997): gezondheidsdiensten,
gezondheidseducatie en een gezonde omgeving, dit wil zeggen een omgeving die niet alleen
gezondheidsbevorderend werkt maar bovendien ook een omgeving is waar leerlingen zich goed
in voelen (of wat men ook wel verstaat onder het verborgen curriculum). De
verantwoordelijkheid voor deze 3 domeinen ligt echter zelden bij 1 instelling. Recent trachtte
men deze domeinen te koppelen in een meer geïntegreerde benadering in
schoolgezondheidsprogramma’s. Williams integreerde het formele en informele curriculum in
één programma voor een gezondheidsbevorderende school (Williams, 1986).

                                                     
4 Een gelijkaardige omschrijving van het begrip vinden we bij Klaassen (1996) en bij Letschert (1998)
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 Tabel 4.1. Doelen voor de school als gezondheidsbevorderende instelling, volgens
Williams

De school als gezondheidspromotor

Doelen voor een curriculum
gezondheidseducatie

Doelen voor de school zelf

 promoten van verantwoordelijkheidszin,
met aandacht voor de gezondheid van het
individu, het gezin en de gemeenschap

 aanmoedigen van gezonde leefstijlen en
het presenteren van een realistische
waaier van gezondheidskeuzen

 de leerlingen het mogelijk maken hun
fysiek, psychologisch en sociaal
potentieel en hun zelfkennis en –achting
te verbeteren

 voorzien en ontwikkelen van capaciteiten
en vaardigheden om o.a. keuzes en
beslissingen te maken, stress tegen te
gaan, om te gaan met conflictsituaties
inzake gezondheid

 voorzien van een kennisbasis en
vaardigheden in het omgaan met
informatie m.b.t. gezondheid (verkrijgen,
interpreteren, gebruiken,…)

 voorzien van een gezonde omgeving met
aandacht voor veiligheid, voeding,
hygiëne, gebouwen en gronden

 voorzien van sport- en
vrijetijdsfaciliteiten en het promoten van
vrijetijdsactiviteiten

 voorzien van een positieve sociale
omgeving

 ondersteunen van het curriculum voor
gezondheidseducatie

Dat het niet alleen bij theorie gebleven is, blijkt uit de werking van “the European Network of
Health Promoting Schools" (ENHPS). Dit netwerk is een initiatief van de
Wereldgezondheidsorganisatie (Regionaal Bureau voor Europa), de Europese Commissie en de
Raad van Europa. 37 Europese landen zijn betrokken bij het project. Meer dan 500 scholen met
in totaal ongeveer 400.000 leerlingen hebben actief deelgenomen aan het project. Daarnaast
waren nog een 2000 scholen verbonden aan het Netwerk. Het doel van dit initiatief was aan te
tonen dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in de promotie van gezondheid door de
adaptatie van algemene schoolbenaderingen aan gezondheidspromotie.

De gezondheidsbevorderende school zou volgens het ENHPS moeten:
- een gezondheidsbevorderende omgeving voorzien om te werken en te leren, door aandacht

te schenken aan gebouwen, speelplaatsen, catering-faciliteiten, veiligheidsmaatregelen,…
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- individuele, gezins- en gemeenschapsverantwoordelijkheid voor gezondheid promoten
- gezonde leefstijlen aanmoedigen en het presenteren van een realistische en attractieve

waaier van gezonde keuzes voor leerlingen en personeel
- leerlingen mogelijk maken om hun fysiek, psychologisch en sociaal potentieel te vervullen

en zelfachting te promoten
- duidelijk de doelen uiteenzetten voor de promotie van gezondheid en veiligheid voor de

ganse schoolgemeenschap
- goede relaties tussen personeel en leerlingen en tussen leerlingen onderling nastreven en

goede banden tussen de school, thuis en de gemeenschap
- de beschikbaarheid van gemeenschapsmiddelen benutten om actie voor

gezondheidspromotie te ondersteunen
- een coherent gezondheidseducatie-curriculum plannen met onderwijskundige methodes die

leerlingen actief betrekken
- leerlingen de kennis en de vaardigheden aanleren die zij nodig hebben zowel om goede

beslissingen te nemen over hun persoonlijke gezondheid en om een veilige en gezonde
omgeving te vrijwaren en te verbeteren

- een ruime kijk op schoolgezondheidsdiensten nemen, zij kunnen een educatieve bron zijn
die studenten helpen effectieve gezondheidsconsumenten te worden

Tot hier toe de meer vormelijke aspecten van gezondheidseducatie en -promotie. Uit dit korte
overzicht blijkt dat in internationale literatuur de voorkeur gaat naar een geïntegreerde
benadering van gezondheid op school, waar naast gezondheidseducatie tevens aandacht besteed
wordt aan het verborgen curriculum van de school en de aanwezigheid en functie van
gezondheidsdiensten. De bevraging van het middenveld zal moeten uitmaken of Vlaanderen
eveneens een ruimere benadering van gezondheid in de scholen prefereert of men daarentegen
een formeel curriculum voor gezondheidseducatie voldoende acht.

Naast de vorm dient er uiteraard een beslissing genomen te worden naar inhoud van het thema
gezondheidseducatie. De beste startbasis om gezondheidseducatie inhoudelijk in te kleden is
ongetwijfeld een schets van de gezondheidsstatus van hedendaagse jongeren.

4.3 DE GEZONDHEIDSSITUATIE VAN JONGEREN

Jongeren zijn de meest gezonde en minst kwetsbare leeftijdsgroep. Dit wordt nog maar eens
bevestigd in het wereldgezondheidsrapport van 1998 (WHO, 1998b). Gedurende de laatste
vijftig jaar is de gezondheid van jonge mensen tussen de leeftijden van 5 en 19 jaar bovendien
nog verbeterd. Hun levensstandaard is over het algemeen gestegen en zij lopen voor minder
infecties risico. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men gedurende lange tijd weinig interesse
vertoonde voor de gezondheidssituatie van jongeren (OMS, 1994).

Toch is deze periode niet geheel gevrijwaard van gezondheidsproblemen. Een belangrijk aspect
in de jeugdperiode vormt de initiatie in risicogedrag. De adolescentiejaren vormen hierbij een
cruciale periode waarin volop geëxperimenteerd wordt. Terwijl weinigen zullen overlijden
tijdens deze periode, zal het risicovolle gedrag dat in de adolescentiejaren zijn aanvang kent,
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verder worden gezet tijdens de volwassenheid en uiteindelijk het risico van vroegtijdig sterven
verhogen. Het voorbeeld bij uitstek vormt hier uiteraard het rookgedrag. Onderzoek heeft
uitgewezen dat de meerderheid van de rokers begint met roken voor de leeftijd van 19 (WHO,
1998a). Een recent onderzoek, uitgevoerd door de Gentse Universiteit bij leerlingen in
Vlaanderen heeft dit nog maar eens bevestigd. Sterker nog: in vergelijking met acht jaar geleden
steken ruim twee keer zoveel jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar dagelijks
minstens een sigaret op. Op 15-16 jaar rookt een op vijf en op 17-18 jaar reeds een op drie.
Verontrustend is tevens dat steeds meer meisjes naar een sigaret grijpen. Men start meestal op
jeugdige leeftijd met roken en ook op jonge leeftijd merkt men reeds een aantal kleinere
problemen zoals kortademigheid en een slechtere weerstand tegen ziekten. Maar de ernstige
gevolgen zijn pas merkbaar op latere leeftijd. Naast rookgedrag wordt ook melding gemaakt van
andere verdovende of stimulerende middelen, zoals alcoholgebruik en drugsgebruik (WHO,
1998a, OMS, 1994).  De leeftijd waarop alcohol- en drugsgebruik gestart wordt, blijkt daarbij
ook steeds te dalen. Een belangrijke invloed wordt hier gesitueerd bij de peer-group (WHO,
1998a; OMS, 1994). Het gebruik van drugs en alcohol tijdens de adolescentiefase dient zich
eerder aan als een collectieve activiteit dan een solitaire. Een onderzoek in de Verenigde Staten
heeft aangetoond dat respectievelijk 71%, 68% en 81% van de ondervraagden nooit alcohol,
marihuana of LSD gebruikten als ze alleen waren (OMS, 1994).

Voor een deel verbonden aan bovenstaand risicovol gedrag is tevens het rijgedrag van jongeren
en de kans op verwondingen en ongevallen. Zoals geweten geldt hier het overmatig
alcoholgebruik als één van de belangrijke factoren voor verkeersongelukken. Maar ook ander
experimenteer- en vaak risicovol gedrag, maken dat de adolescentiefase de periode is waarin
verwondingen en ongevallen behoren tot de belangrijkste gezondheidsproblemen. Ongelukken
veroorzaken bovendien tot 60% van de sterfgevallen bij jongeren in de ontwikkelde landen
(OMS, 1994). Het sterftecijfer ten gevolge van ongelukken ligt hierbij hoger voor jongens dan
voor meisjes en tevens het aantal ongelukken in het algemeen ligt hoger voor jongens (WHO,
1998a). Na de leeftijd van 11 jaar vinden verwondingen en ongevallen steeds minder thuis en
meer in sport- of schoolcontexten plaats. Een reden te meer dus om hier in het onderwijs
aandacht aan te besteden.

Een ander aspect dat eveneens gevolgen kan hebben voor het ganse leven, zijn de
voedingspatronen die jongeren ontwikkelen. Deze kunnen immers bepalend zijn voor het
voedingspatroon dat men aanneemt in het verdere leven en dat men later op zijn beurt doorgeeft
aan de eigen kinderen. Uit onderzoek is zo gebleken dat het vermijden van obesitas of
zwaarlijvigheid in de kinder- en jeugdfase van enorm belang is omdat wanneer het hier
ontwikkeld wordt, het nog moeilijk tegen te gaan is op volwassen leeftijd en de oorzaak vormt
van verschillende chronische kwalen. Het probleem van zwaarlijvigheid neemt de laatste jaren
toe en dit vooral in de jongere leeftijdsgroepen. Dit probleem is voornamelijk toe te schrijven
aan een overconsumptie van vetten en suikers en vormt een groter probleem bij jongens dan bij
meisjes (WHO, 1998a). Naast obesitas vormen ook het overdreven en ongezonde dieetgedrag,
met in zijn meest extreme vorm anorexia, en eetstoornissen als bulemia een groeiend probleem
bij jongeren en dit dan voornamelijk bij meisjes. Deze slechte eetgewoonten gaan bij jongeren
bovendien vaak gepaard met een onactieve levensstijl.
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De adolescentieperiode is tevens de periode waarin men de eerste seksuele relaties opbouwt. In
het wereldgezondheidsrapport van ’98 wordt daarom nog maar eens gewezen op het gevaar van
het risicovol en ongezond seksualiteitsgedrag van vele jongeren (WHO, 1998a). Ondanks de
huwelijken op latere leeftijd, vinden de eerste seksuele ervaringen steeds op vroegere leeftijd
plaats. Hierbij stellen zich de risico’s van seksueel overdraagbare ziekten en vervroegde
zwangerschap. Maar wanneer men het heeft over seksualiteit bij jongeren, mag men niet alleen
stil staan bij deze aandoeningen of ziektes. Belangrijk zijn tevens de emotionele en
psychologische aspecten van seksualiteit. Hier situeert zich zowel het positieve aspect: het
welbevinden, maar ook hier kunnen jongeren emotioneel het hard te verduren krijgen.

Zodoende komen we dan bij het mentale en emotionele luik van de gezondheid. De
adolescentiefase wordt getypeerd als een psychologisch moeilijke tijd. Jongeren dienen afstand
te nemen van de afhankelijkheid die ze kenden tijdens hun kinderjaren en over te gaan naar een
meer zelfstandige onafhankelijke houding. Deze zelfstandigheid wordt onder meer verwacht op
vlak van seksualiteit, sociale relaties en arbeid. Deze overgang betekent voor vele jongeren vaak
een moeilijke periode. Verder speelt ook de sociale omgeving waarin ze opgroeien een
belangrijke rol in hun psychologisch welbevinden. Elementen als echtscheiding in het gezin, de
concurrentiestrijd in scholen en een dreigende toekomstige werkloosheid kunnen leiden tot
stress bij jongeren. De ‘Health of Youth’ studie die werd ondernomen in Europese landen,
stelde dat het percentage jongeren dat rapporteerde dat ze zich minstens één maal per week
depressief voelden, hoger lag bij de jongens dan bij de meisjes. Wel dient hier opgemerkt te
worden dat dit cijfer sterk varieert tussen de verschillende Europese landen. Deze depressies
kunnen leiden tot problemen in het aangaan  van sociale interacties en kunnen in extreme
gevallen leiden tot zelfmoord. Zelfmoordcijfers zijn bovendien, en zeker in deze leeftijdsgroep,
vaak nog ondergerapporteerd omwille van de tendens om hen te classificeren als accidenteel
overlijden of overlijden met onbepaalde oorzaak. Tevens wordt het aantal zelfmoordpogingen
nog 10 tot 20 maal hoger geschat dan het aantal voltrokken zelfmoorden. Drie keer meer
vrouwen trachten zich het leven te ontnemen, terwijl mannen er drie keer meer in slagen dan
vrouwen (WHO, 1998a).

Naast de thema's op zich kunnen uit bovenstaande beschrijving van de jeugdige gezondheid een
viertal aandachtspunten gehaald worden waarmee men rekening moet houden bij het opstellen
van een curriculum voor gezondheidseducatie. Een eerste punt is dat in de adolescentiefase de
basis wordt gelegd of deze tenminste kan worden gelegd voor een gezonde levenswijze tijdens
de rest van het leven. Daarom mag gezondheidseducatie zich niet beperken tot de huidige
gezondheidsituatie van jongeren: bedoeling is levenslang gezond gedrag uit te oefenen. Ten
tweede merken we verschillen tussen jongens en meisjes en dit zowel op vlak van
gezondheidsproblemen als op vlak van gezondheidsgedrag. Deze verschillen zijn voor een groot
deel terug te brengen naar de verschillen in leefstijlen tussen jongens en meisjes, maar zijn voor
een deel ook biologisch bepaald. Beide aspecten dienen aan bod te komen. Verder blijkt uit
bovenstaande beschrijving van gezondheidsproblemen een duidelijke verwevenheid met andere
sociale en culturele factoren, waarbij gezin en peer group een belangrijke rol spelen.
Gezondheidsgedrag is intrinsiek gerelateerd aan de sociaal-culturele achtergrond van
individuen. Gedrag wordt beïnvloed door de attitudes en waarden die worden overgedragen
thuis, in de school en de gemeenschap. Dit betekent enerzijds dat gezondheidseducatie door
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verschillende instanties dient gedragen te worden (Donoghue, 1986). Anderzijds brengt dit ook
mee dat leerlingen niet tabula rasa in school aankomen en dat bij het uitwerken van een
curriculum dient rekening gehouden te worden met deze contexten. Tenslotte blijkt dat
verschillende gezondheidsproblemen met elkaar samenhangen. Zo is er bijvoorbeeld de nauwe
band tussen risico op ongevallen en alcoholgebruik, het gebruik van alcohol en tabak,
zelfmoordpogingen worden meestal voorafgegaan door langdurige stressperiodes … Het
onderwijs moet in de opbouw van een leerplan voor gezondheidseducatie deze samenhang
tussen probleemgebieden en de sequentiële opvolging van problemen in rekening brengen
(Donoghue, 1986).

4.4 DE INHOUDELIJKE THEMA'S VOOR EEN CURRICULUM VOOR

GEZONDHEIDSOPVOEDING

De bovenstaande gezondheidsproblemen of -uitdagingen komen keer op keer aan bod in de
verschillende programmavoorstellen voor gezondheidseducatie. Het expert-comité van de
Wereldgezondheidsorganisatie dat in 1995 samenkwam rond het thema gezondheidseducatie en
-promotie op school, gaf ons inziens een quasi volledige lijst van mogelijke thema's (WHO,
1997). Zij stelden dat scholen de volgende bedreigingen voor gezondheid kunnen aanhalen5:
- aids en seksueel overdraagbare ziektes
- geweld en verwondingen
- onverwachte zwangerschap en slechte persoonlijke hygiëne
- worm-infecties
- slechte voeding en voedselveiligheid
- slechte afvalverwerking en watercontrole
- gebrek aan resistentie
- slechte mondhygiëne
- malaria
- ademhalings-infecties
- psychologische problemen
- problemen m.b.t. gebrek aan fysieke oefeningen
- alcohol, tabak en drugsgebruik

Naar Vlaanderen toe, zijn thema’s zoals worminfecties, malaria en watercontrole uiteraard niet
rechtstreeks van belang voor preventie. Wel bieden deze thema’s de mogelijkheid om de
samenhang tussen gezondheid en omgeving aan te kaarten. Deze samenhang wordt ook
aangehaald in het rapport van Draijer en Williams over gezondheidseducatie in Europa (1991).
Uit dat rapport blijkt dat ook in de lidstaten van de Europese Gemeenschap een algemene
consensus bestaat over de waaier van gezondheidsthema's die in de scholen moeten aangekaart
worden. Wel is er een tendens naar de dominantie van afzonderlijke gezondheidsissues, meer in
het bijzonder drugs en aids. De waaier van thema's waarover unanimiteit bestaat inzake het

                                                     
5 Een aantal van de aspecten die hier worden aangehaald zijn wel specifiek naar ontwikkelingslanden toe.
Omwille van de volledigheid worden ze hier toch vermeld.
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opnemen in gezondheidseducatie komt overigens sterk overeen met de lijst van de
Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de volgende topics:
1. Persoonlijke gezondheidszorg, met inbegrip van persoonlijke hygiëne en tandverzorging
2. Mentale en emotionele gezondheid, met inbegrip van persoonlijke en lichamelijke relaties,

samenleven en seksuele opvoeding
3. Voedingseducatie / gezond eten
4. Het gebruik en misbruik van verslavende middelen (legaal en illegaal) - tabak, alcohol,

illegale drugs
5. Milieu/omgeving en gezondheid
6. Veiligheidseducatie en ongelukpreventie, incl. Eerste Hulp
7. Consumentenopvoeding
8. Gemeenschaps-gezondheidszorg en zijn gebruik (het gebruik van gezondheidszorg-

faciliteiten en –personeel)
9. Gezinsleven (soms ingesloten in seksuele opvoeding)
10. Preventie en controle van ziekte
11. Lichaamsbeweging6

In bovenstaande opsommingen wordt nog geen rekening gehouden met de in vorige paragraaf
vermelde samenhang en sequentiële opvolgingen van problemen. Leclercq trachtte dit wel te
doen, door met verschillende thema’s te werken voor een aantal leeftijdsgroepen in het
onderwijs (Leclercq, 1986: 193). Hij stelde onderstaand model op voor een algemeen
curriculum voor gezondheidseducatie:

                                                     
6 Dit thema wordt niet vermeld in het overzicht van Draijer en Wiliams, maar in het landenoverzicht komt
dit aspect bijna in elk land terug (zie ook in bijlagen).
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Tabel 4.2. Thema’s voor gezondheidseducatie volgens leeftijdsgroepen (Leclercq)

Leeftijdsgroep Nieuwe onderwerpen Thema’s voor herhaling  en
verdere instructie

Kleuteronderwijs
(4-5 jaar)

- tandhygiëne
- lichaamshygiëne
- relaties met dokters en

ziekenhuizen

Lager onderwijs
(6-11 jaar)

- voeding
- ongevallen thuis
- verkeersongevallen

- tandhygiëne
- lichaamshygiëne

Lager onderwijs
(11-12 jaar)

- seksuele voorlichting en
emoties

- sport, fysische activiteiten

- voeding

Secundair onderwijs
Eerste jaar
(12-13 jaar)

- roken en nicotine - seksuele voorlichting en
emoties

Tweede jaar
(13-14 jaar)

- alcohol
- medicijnen

- roken en advertenties
- roken en vrijheid

Derde jaar
(14-15 jaar)

- afhankelijkheid van
nicotine, alcohol en
medicatie

- leefstijlen

- alcohol en advertenties
- alcohol en vrijheid

Vierde jaar
(15-16 jaar)

- illegale drugs
- stress

- leefstijlen en sociale druk

Vijfde en zesde jaar
(16-18 jaar)

- levensgebeurtenissen en
oplossingen (vb. de
beslissing al dan niet
kinderen te hebben)

- stress

Uiteraard zitten we hier nog altijd met een heel algemene lijst van thema’s. Voor het secundair
onderwijs werkte Leclercq deze thema’s weliswaar verder uit naar doelstellingen op vlak van
opinies en vaardigheden. En ook binnen de wereldgezondheidsorganisatie werden een aantal
hoofdthema’s zoals voeding en drugsgebruik uitgewerkt naar specifieke doelstellingen voor het
onderwijs (zie Anderson, 1995; Aldinger & Jones, 1998).

Een andere mogelijkheid van werken is het opbouwen van een ‘spiraal curriculum’. In een
dergelijk curriculum baseert men zich op klassieke theorieën van cognitieve ontwikkeling. Men
bouwt steeds verder op vorige stadia van intellectuele complexiteit, rekening houdend met de
vaardigheden en de capaciteiten van de leerlingen.
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B ONDERZOEKSRESULTATEN

Een van de vragen die in het kader van het thema gezondheidseducatie dienen beantwoord te
worden is of het onderwijs zich uitsluitend moet richten op de overdracht van een curriculum
van gezondheidseducatie, waarin dan eventueel nog geopteerd kan worden voor bepaalde
thema’s en benaderingen, of dat het onderwijs moet opteren voor een integrale benadering van
de gezondheidspromotie, waarin naast een formeel curriculum voor gezondheidseducatie tevens
aandacht wordt besteed aan het verborgen curriculum en de aanwezigheid van
gezondheidsdiensten op school.

Los van deze algemene vraag, kan er uiteraard nog heel wat gediscussieerd worden over een
specifieke invulling van de verschillende thema’s van gezondheidseducatie. Want hoewel er
aangaande de grote thema’s binnen gezondheidseducatie nauwelijks onenigheid bestaat, zijn er
weinig modellen voorhanden die meer gedetailleerde invullingen van deze topics bieden.

4.5 OMSCHRIJVING GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSOPVOEDING

In de literatuur met betrekking tot gezondheid en gezondheidsopvoeding, bleek er weinig
discussie te bestaan rondom een definitie voor gezondheid. De omschrijvingen van de
Wereldgezondheidsorganisatie werden getrouw overgenomen door andere auteurs die
werkzaam zijn op dit terrein. Centraal in deze definities staat de gedachte dat gezondheid niet
kan beperkt worden tot louter de afwezigheid van ziekte. Gezondheid dient daarentegen een
staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn in te houden.

Ook de bevraagden uit het middenveld hanteren een dergelijke omschrijving. In tabel 4.3 geven
we een overzicht van de elementen die werden opgenomen in de omschrijvingen van de
ondervraagden uit het middenveld.  Ruim een derde van de respondenten definieert gezondheid
duidelijk als een staat van welzijn of nog een stap verder als een staat van welbevinden. Bij 10
personen vinden we geen duidelijke verwijzing naar het welzijn van de persoon. Zij definiëren
gezondheid als bvb. een staat van fysieke en/of psychische gezondheid, zonder meer. Evenwel
uit hun latere selectie van inhouden en bij het bespreken van de problemen, lijkt een deel van
deze respondenten het merkbaar ruimer te zien als een loutere afwezigheid van klachten.
Wanneer we kijken naar de basiselementen van gezondheid, dan blijkt de overgrote
meerderheid gezondheid ruimer te definiëren als fysieke gezondheid. Slechts één persoon
vermeldt alleen het fysieke aspect van gezondheid. Het derde luik van sociaal welzijn,  vinden
we evenwel minder in de omschrijvingen terug. Het gros van de ondervraagden, nl. 26 van de
33, beschouwen gezondheid als een combinatie van fysieke en psychische elementen: mens
sana in corpore sano. Twee personen, maken in hun beschrijving van gezondheid niet expliciet
een onderscheid tussen fysieke, psychische en sociale elementen. Zij definiëren gezondheid
algemeen als een staat van welbevinden.
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Tabel 4.3. Elementen in de opbouw van een omschrijving voor gezondheid (n=33)

Concept gezondheid
Basiselementen gezondheid Afwezigheid van

klachten, gezondheid
zonder meer

Welzijn,
welbevinden

Totaal

1. Fysiek 1 / 1
2. Fysiek & psychisch, mentaal 9 17 26
3. Fysiek, psychisch & sociaal / 4 4
4. Onderscheid niet gehanteerd / 2 2

Totaal 10 23 33

Wanneer organisaties die actief zijn op het vlak van gezondheid, gevraagd wordt wat zij
verstaan onder het begrip gezondheid dan verwijzen zij meestal expliciet naar de invulling zoals
die door de Wereldgezondheidsorganisatie is gebeurt. De definitie die de
Wereldgezondheidsorganisatie gelanceerd heeft, vindt bijgevolg niet alleen in internationale
literatuur zijn bondgenoten, maar wordt ook gedragen door het Vlaamse middenveld en dan
meer bepaald de organisaties uit de gezondheidssector. Ter illustratie volgen hieronder een
aantal omschrijvingen die door de vertegenwoordigers van het Vlaamse middenveld werden
aangegeven.

Een moeilijke vraag. Ik heb zelf een gehandicapt zoontje, maar eigenlijk vind ik die
helemaal gezond. Dus waar ligt de grens? Je denkt spontaan aan de fysische
elementen, maar ik denk dat de psychische en sociale elementen even belangrijk
zijn. Het is vaak dat mensen hun handicap die ze hebben op het fysisch gebied
recuperen of vergoedelijken op het ander vlak.

Gezondheid is niet alleen de geneesheer. Iemand die zich goed voelt, dat is
eigenlijk gezondheid. Je kunt een handicap hebben, maar als je je daar toch goed
bij voelt, als je dat hebt overstegen, dan ben je eigenlijk gezond.

Niet alleen aan een aantal objectieve gegevens voldoen, maar zich ook goed
voelen.

Lichamelijk en geestelijk welzijn. Ook welbevinden wat nog iets anders is dan
welzijn. Je kan je lichamelijk goed voelen maar daarom nog niet 100% in orde zijn.
Om echt gezond te zijn, moeten zowel de meetbare parameters als je gevoel O.K.
zijn.

De mens is zeer gevoelig voor zijn gezondheid en koestert het als één van zijn kostbaarste
bezitten. Bovendien lijkt gezondheid in steeds grote mate de burger te boeien. In de
krantenwinkels gaan gepopulariseerde gezondheidsmagazines als zoete broodjes over de
toonbank. Nochtans bleek uit hoofdstuk 2 dat gezondheidsopvoeding in mindere mate als een
opdracht voor de school beschouwd dan bijvoorbeeld burgerschapseducatie of het aanleren van
sociale vaardigheden of leervaardigheden. In het kader van gezondheidsopvoeding primeert
volgens het middenveld het gezin nog steeds als socialiserende instantie. De school vervult
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volgens het gros van de ondervraagden eerder een aanvullende taak. Uit de vraag wat de taak
van de school zou kunnen zijn inzake gezondheidsopvoeding, filterden we desalniettemin een
aantal duidelijke opdrachten die specifiek kunnen genoemd worden voor de school.

In eerste instantie heeft de school een belangrijke informerende en voorlichtende rol. De school
is hier belangrijk omdat er zich op het terrein van de gezondheid en de gezondheidszorg enorm
grote veranderingen hebben voorgedaan de laatste decennia. Een aantal nieuwe
gezondheidsproblemen, vaak wat men noemt ‘welvaartsproblemen’, zoals bvb. het overmatig
gebruik van  suikers en vetten, zijn gerezen. Op een aantal subdomeinen van de
gezondheidszorg bezitten ouders dan ook onvoldoende kennis. De school kan er toe bijdragen
dat jongeren gezonde keuzes leren maken.

Niet alle gezinnen slagen erin om daar echt goed op in te gaan, niet iedereen heeft
het geleerd. Ook omdat de thema’s veranderen. De vroegere generatie heeft nooit
aids gekend, dus een topic als veilig vrijen dat was toen niet aan de orde. Je deed
dat ten eerste niet, voorhuwelijks coïtusgedrag dat deed je niet of dat werd toch
veel minder geaccepteerd. Plus het risico bestond eigenlijk niet. Je kon alleen
ongewenst zwanger worden. Dat was eigenlijk de grootste angst in die tijd. En
nadien zijn de voorbehoedsmiddelen gekomen, sinds de jaren 50, wat eigenlijk nog
niet zo lang geleden is. Dus je ziet hoe die gegevens veranderd zijn en er zijn
eigenlijk nog maar twee generaties aan voorbij gegaan. Dus wat voor de ene
generatie belangrijk was, was voor de andere eigenlijk totaal anders. Ik denk
alleen al om die reden dat het een taak is voor het onderwijs omdat de ouders
noodzakelijk achterhinken.

Als het gezin het goed doet moet de school niet optreden. De school moet bijsturen
waar nodig is en verder heeft de school ook de opdracht het cognitieve bij te
brengen. Het ‘waarom’ moet in de school gebeuren.

Het doel van gezondheidseducatie is dat de jongeren of de mensen in staat zijn om
zelfstandig beslissingen te nemen en goed kunnen inschatten of die beslissingen
gevolg hebben voor hun lichamelijke en emotionele ontwikkeling en ook voor die
van de mensen rond hen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je een aantal
inhouden aanbiedt en ook inzichten waardoor je de leerling in staat stelt om zelf te
kiezen voor een bepaald leven of, misschien beter, een bepaalde leefstijl.

Sterk aan deze informatie- en voorlichtingsfunctie gekoppeld, is uiteraard de preventiefunctie
die de school kan vervullen. Deze functie wordt misschien wel het belangrijkst geacht door het
middenveld in Vlaanderen. In de mondelinge gesprekken werd deze functie alleszins het meest
vernoemd. Het begint een cliché te worden, maar omdat jongeren een groot deel van hun tijd op
school doorbrengen, kan de school hier op velerlei wijzen een rol vervullen. Enerzijds kan zij
dit dus doen door het verspreiden van informatie en het sensibiliseren van jongeren. Daarnaast
is er ook de voorbeeldfunctie van leerkrachten.

Uiteindelijk houden ze leerkrachten bijzonder in de gaten. Ook al zetten ze er zich
tegen af, ze nemen wel zaken op. En de manier waarop ze (de leerkrachten) iets
zeggen, over wie ze spreken, wat ze over hun eigen kinderen of man zeggen doet
eigen vragen rijzen. De houding van de leerkracht is een belangrijk punt.
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Ten derde beïnvloedt de school zelf ook rechtstreeks de gezondheid van jongeren. De school
kan in die zin een gezondheidsbevorderende dan wel gezondheidsbelemmerende impact hebben
op haar leerlingen. Een belangrijke invloed gaat uit van het schoolklimaat, welke zowel de
gezondheid als het gezondheidsgedrag van de leerlingen kan beïnvloeden. In de eerste plaats
kan een school er voor zorgen dat leerlingen zich op de school goed voelen door de manier van
omgaan met haar leerlingen. Wanneer een school op een ontvankelijke manier omgaat met haar
leerlingen dan heeft dit een gunstige weerslag op het psyche van deze jongeren. Op de tweede
plaats kan de school ook op een meer materiële manier er voor zorgen dat een leerling zich goed
voelt. Vooral de aanwezige infrastructuur is hierbij doorslaggevend in het creëren van een
gezonde omgeving. Verder heeft de aanwezige uitrusting en infrastructuur ook een duidelijke
invloed op het gezondheidsgedrag van jongeren. En enkele respondenten vermeldden expliciet
dat de school hier ook voor een deel normerend mag optreden en bvb. mag stellen dat in het
kader van gezondheidsbevordering er geen frisdranken mogen gedronken worden op school.

Jongeren, zeker uit het secundair onderwijs, maak je geen foefjes meer wijs.
Bijvoorbeeld tegen jongeren zeggen dat veel suikers niet goed zijn,
opvoedingsgewoontes belangrijk zijn, maar gelijktijdig staat de speelplaats vol met
frisdrankautomaten en automaten voor snoepgoed. Als je dit verkondigt, dan moet
je je daar ook aan houden als school. De doetaal die je daardoor spreekt is zeker
zo belangrijk als de kennis.

In feite gaat het hier weer om het voorleefgedrag, weliswaar niet specifiek van individuele
leerkrachten maar van de ganse schoolgemeenschap op zich. De school kan een aantal gezonde
initiatieven ook in praktijk brengen. Zij kan bijvoorbeeld meer ruimte maken of mogelijkheden
scheppen voor lichaamsbeweging of door gezonde middagmalen aan te bieden. Uiteraard zo
stelt men, dient hier rekening gehouden de worden met de middelen en budgetten waarover een
school beschikt.

Tenslotte wordt door een aantal geïnterviewden gewezen op de detectiefunctie die een school
kan vervullen en daarbij aansluitend het bieden van eerste lijnshulp of het doorverwijzen naar
gespecialiseerde instanties. Wanneer scholen alert reageren kunnen veel problemen in een
beginfase worden gedetecteerd en kan de nodige hulp gezocht worden.

Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de school. En veel problemen ontstaan
juist daar omdat ze daar samen zijn met vrienden. De ouders komen vaak later
achter problemen, de school ziet dit eerder.

4.6 INHOUDEN VOOR GEZONDHEIDSOPVOEDING

Voor een invulling van de inhouden voor gezondheidsopvoeding, kan men vertrekken vanuit de
bestaande gezondheidsproblemen in onze samenleving en meer bepaald bij deze die specifiek
aan jongeren toegeschreven worden. Zo bleek ook reeds uit de literatuurstudie. We vroegen de
vertegenwoordigers uit het Vlaamse middenveld dan ook welke volgens hen de belangrijkste
gezondheidsproblemen bij jongeren waren.  Tabel 4.4 vormt hiervan een weergave.
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Tabel 4.4. De belangrijkste gezondheidsproblemen bij jongeren, geciteerd door
vertegenwoordigers uit het middenveld in Vlaanderen

gezondheidsproblemen Aantal keer
vernoemd

Voeding 17
Lichaamsconditie, gebrek aan beweging 16
Genotsmiddelen 7
Drugs 2
Overmedicatie 2
Roken bij meisjes 2
Emotionele gezondheid, depressiviteit 4
Stress 2
Hoge levenstempo 1
Blootgesteld worden aan zeer hoge geluidsniveaus 1
Risico’s door het experimenteren, kicks 3
Milieu, de omgeving 3
Rugklachten door zware boekentassen 1
Persoonlijke hygiëne 1
Relaties en seksualiteit 1

Bij de meest gesignaleerde gezondheidsproblemen bij jongeren zijn de voedingsgewoonten en
de lichaamsbeweging duidelijke koplopers.  Inzake lichaamsbeweging spreken de respondenten
enerzijds over het gebrek aan lichaamsbeweging en anderzijds over de erbarmelijke conditie van
het jonge volkje. De lijst met gebreken in het kader van de voedingsgewoonten is vrij
omvangrijk: jongeren ontbijten slecht, eten te veel fast food, te veel vetten en suikers en te
weinig groenten, fruit en melk. Problematisch worden vooral de excessen in lichaamsgewicht
geacht. Anorexia en obesitas of zwaarlijvigheid worden meermaals vermeld als ernstige
gezondheidsproblemen bij jongeren. Bij het eerst genoemde, anorexia, wordt vooral met de
vinger gewezen naar de ideaalbeelden die door de media in het leven worden geroepen. Bij
zwaarlijvigheid of obesitas wordt de oorzaak voornamelijk gelegd bij het ongezonde eetpatroon
van vele jongeren waar te veel vetten en suikers deel van uitmaken.

Ook roken, alcohol- en drugsgebruik worden door meerdere respondenten vernoemd, hoewel
een aantal respondenten menen dat het verslavingsprobleem wat overroepen wordt. Tot
tweemaal toe signaleert men wel dat roken bij de meisjes toeneemt en dat dit misschien wel als
een probleem kan omschreven worden.

Roken, alcohol en drugs worden enorm overroepen. Vroeger was er ook een jeugd
van tegenwoordig. Ik denk dat er vroeger meer mensen waren die rookten, maar
wat ik wel zie is dat er veel meer meisjes beginnen te roken.

Daarnaast worden gezondheidsproblemen op psychisch vlak gesignaleerd. Daarbij heeft men
het niet alleen over de toenemende stress onder invloed van externe druk (waar ook de school
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zijn bijdrage in levert) maar ook over het opduiken van negatieve zelfbeelden bij jongeren wat
depressiviteit in de hand werkt.

De tienerleeftijd werd altijd al als een risicovolle leeftijd aanzien, als een leeftijd waarop volop
geëxperimenteerd wordt. Ook de middenvelders signaleren dit, alhoewel in mindere mate. In het
licht daarvan werden ook het snelle levenstempo van fuivende jongeren genoemd en het gevaar
voor gehoorproblemen door de nachtelijke blootstellingen aan luide muziek.

Opvallend is tenslotte, dat men tot driemaal toe het milieu en de omgeving als belangrijke
problemen bij jongeren citeert. Het gaat hier weliswaar eerder om oorzaken van
gezondheidsproblemen. Een stijgend aantal allergieën duikt bij jongeren op, menen de
respondenten, en dit onder invloed van schadelijke milieu-invloeden.

In gezondheidsopvoeding dient echter niet alleen aandacht besteed te worden aan
probleemsituaties. Of zoals een van de respondenten stelt:

Als je aan jongeren vraagt waarover ze informatie willen, scoren relaties en
seksualiteit heel hoog. Niet dat daar altijd veel problemen mee zijn, maar ze
hebben wel vragen en nood aan kwaliteitsvolle informatie daarover.

De voorgaande beschrijving van gezondheidsproblemen bij jongeren blijkt evenwel toch
bijzonder goed overeen te stemmen met de score die aan de topics wordt gegeven en die hun
belang weergeven. Het belangrijkste topic daarbij is lichaamsbeweging. Dit topic kreeg van
geen enkele respondent een score lager dan 4 en werd dus door iedereen als belangrijk of heel
belangrijk gescoord. De topics die daarop volgen en nooit een score onder de 3 kregen of met
andere woorden nooit als onbelangrijk werden omschreven (voeding, roken, mentale en
emotionele gezondheidszorg, drugs, alcohol, persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne,
milieu/omgeving en gezondheid), werden eveneens nagenoeg allemaal geciteerd als belangrijke
gezondheidsproblemen bij jongeren. Alleen relaties en seksualiteit zag men niet zozeer als een
veel voorkomend probleem, maar zoals bovenstaand citaat stelt ziet men het wel als een
gezondheidsaspect waarover jongeren de nodige informatie dienen te krijgen. Aangaande
genotsmiddelen, vinden de respondenten het vooral belangrijk het rookgedrag aan te halen in
het secundair onderwijs. Op de tweede plaats volgt dan het drugsgebruik en alcoholgebruik sluit
het rijtje af.

Overduidelijk blijkt uit de rangorde dat gezondheidsopvoeding dient betrekking te hebben op de
eigen gezondheid. Men moet bij jongeren niet gaan ‘preken’ over gezondheidsproblemen op
latere leeftijd of in ontwikkelingslanden. Dit bleek ook reeds uit de algemene doelstellingen die
men voor ogen had voor gezondheidsopvoeding. Gezondheidsopvoeding dient er toe bij te
dragen dat jongeren bewuste en goede keuzes maken aangaande hun gezondheid en topics zoals
gezondheid in ontwikkelingslanden of gezondheid op latere leeftijd, zo meent men, dragen hier
niet toe bij. Tussen de topics die door de respondenten in de eerste ronde werden toegevoegd,
lijken er niet meteen nog relevante onderwerpen te zitten. Preventie van AIDS en SOA, alsook
preventie van ongewenst zwangerschap lijken nog op enige steun te kunnen rekenen. Maar het
gaat hier eigenlijk om deelinhouden van het topic ‘relaties en seksualiteit’. In de tweede ronde
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van de bevraging werden voor deze inhouden dan ook geen aparte doelstellingen vermeld, maar
werden ze opgenomen onder de meer algemene noemer ‘relaties en seksualiteit’.

Tabel 4.5. Belangrijkheid van topics voor gezondheidsopvoeding: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van de eerste ronde)

N Min. Max. Gem. Std.

Lichamelijke beweging 28 4 5 4,57 0,50

Voeding 28 3 5 4,36 0,68

Roken 27 3 5 4,30 0,54

Relaties en seksualiteit 29 2 5 4,28 0,84

Mentale en emotionele gezondheidszorg 29 3 5 4,21 0,73

Drugs 27 3 5 4,15 0,60

Alcohol 27 2 5 3,89 0,70

Persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne 28 3 5 3,75 0,80

Gezinsleven 29 1 5 3,69 0,97

Milieu, omgeving en gezondheid 27 3 5 3,67 0,68

Veiligheidseducatie en ongelukspreventie 28 2 5 3,64 0,83

Medicijnen en gezondheidsproducten 26 2 5 3,58 0,76

Voorzieningen van gezondheidszorg 28 2 5 3,39 0,79

Preventie en controle van ziekten 28 2 5 3,29 0,85

Groei en ontwikkeling 27 1 5 3,19 0,96

Gezondheid in ontwikkelingslanden 28 1 5 3,04 1,10

Gezondheidsproblemen op latere leeftijd 26 1 4 2,54 0,95

Tabel 4.6. Belangrijkheid van nieuwe topics voor gezondheidsopvoeding: beschrijvende
maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van eerste ronde)

N Min. Max. Gem. Std.

Preventie van AIDS en SOA 23 3 5 4,30 0,56
Preventie ongewenst zwangerschap 23 3 5 4,17 0,72
EHBO 23 2 5 4,04 0,88
Grensoverschrijdend seksueel gedrag 20 2 5 3,60 0,99
Gezondheidsbeleid 22 2 5 3,45 0,96

Bij de selectie van de 5 subthema’s zien we dezelfde onderwerpen terug opduiken als bij de
rangorde. De topics die het meest en duidelijk meer dan de andere geselecteerd werden zijn:
lichaamsbeweging, voeding, mentale en emotionele gezondheidszorg, relaties en seksualiteit en
tenslotte verslaving of het gebruik van genotsmiddelen. Wat dit laatste topic betreft, zorgt tabel
4.7 misschien voor enige verwarring. Bij de beoordeling van de topics opteerden we om niet de
algemene term verslaving te gebruiken, maar verschillende vormen van verslaving ter
beoordeling voor te leggen. We kozen hiervoor niet omdat we een algemene en integrale
benadering van verslavingsverschijnselen ongeschikt achten, wel omdat in onze samenleving
duidelijk een aantal van deze vormen meer naar voor worden geschoven en meer aan jongeren
worden gelinkt dan anderen. We denken hier bijvoorbeeld aan de geestdriftigheid waarmee de
media het drugsprobleem bij fuivende jongeren in beeld brengt. Drugsgebruik is tevens bij het
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Vlaamse middenveld het topic dat in het kader van verslaving het meest geselecteerd werd,
hoewel het gemiddeld minder belangrijk gescoord werd dan het topic ‘roken’. Bij de selectie
van de subthema’s bleek echter al duidelijk dat ook meerdere respondenten een integrale
benadering van deze topics prefereerden en als noodzakelijk beschouwden, vandaar dat ook 6
respondenten verkozen om ‘verslaving in het algemeen’ als een topic te selecteren. Als we de
verschillende aspecten met betrekking tot deze verslaving op een hoop gooien, dan merken we
dat 15 van de respondenten minstens 1 maal verslaving als topic geselecteerd hebben7. In de
tweede ronde hebben we het onderscheid tussen de verslavingsvormen niet meer gehanteerd.

Tabel 4.7. Selectie van topics voor gezondheidseducatie (als een van de 5 belangrijkste
aangeduid)

Subthema’s # keer in
selectie

(max. 27)

%
respondenten

die topic
selecteerden

Lichamelijke beweging 19 70,4%
Voeding 18 66,7%
Mentale en emotionele gezondheidszorg 17 63,0%
Relaties en seksualiteit (1 keer met  expl. vermelding van gezin) 17 63,0%
Drugs 8 29,6%
Verslaving algemeen (alcohol, roken, drugs) 6 22,2%
Roken 6 22,2%
Persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne 7 25,9%
Gezinsleven 5 18,5%
Veiligheid- en ongelukspreventie 5 18,5%
Milieu, omgeving en gezondheid 4 14,8%
Voorzieningen in de gezondheidszorg 3 11,1%
Groei en ontwikkeling 3 11,1%
Alcohol 2 7,4%
Preventie en controle van ziekten 2 7,4%
Gezondheid in ontwikkelingslanden 1 3,7%
Medicijnen en gezondheidsproducten 1 3,7%
Nieuwe topics
EHBO 1 /
Gezondheidsbeleid 1 /
Preventie AIDS en SOA 1 /
Preventie ongewenst zwangerschap 1 /
Grensoverschrijdend seksueel gedrag 1 /

                                                     
7 Omdat sommige respondenten zowel roken als drugs selecteerden, is dit getal niet gelijk aan de som van
de verschillende aspecten die in verband gebracht kunnen worden met verslaving.
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4.7 DE BELANGRIJKSTE SUBTHEMA’S NADER BESCHOUWD

4.7.1 Lichaamsbeweging

Enerzijds vind je hier de respondenten die vinden dat de school één van de weinige plaatsen is
waar je jongeren nog kan aanzetten te sporten. Zij reageren vooral op het feit dat jongeren te
weinig sporten en te weinig lichaamsbeweging hebben. Hoger bleek al dat ze het gebrek aan
lichaamsbeweging als één van de belangrijkste gezondheidsproblemen bij jongeren
beschouwden.

De school is nog een van de weinige plaatsen waar ze wel verplicht zijn een uurtje
lichamelijke beweging te hebben. Ik denk dat wanneer de school die rol niet
opneemt, dat er veel jongeren niet meer aan lichamelijke beweging doen.

Er is dus het feit dat jongeren te weinig bewegen. Tegelijkertijd wordt het gebrek aan
lichaamsbeweging ook gezien als oorzaak van vele ziektes en andere gezondheidsproblemen.
Een van de respondenten verwoordde het als volgt:

Hoe langer hoe meer blijkt dat lichaamsbeweging zowel het fysiek als het mentaal
welzijn van mensen heel sterk beïnvloedt. Fysiek omdat mensen te weinig bewegen
en dat ziektes veroorzaakt, van obesiteit tot osteoporose, zowel op jongere als op
latere leeftijd. Tegelijkertijd is ook gebleken dat één of andere vorm van
lichaamsbeweging voor mensen belangrijk is om stress, enz. te overwinnen.

Daarenboven komt nog dat men lichaamsbeweging kadert in een gans leefpatroon:

Iemand die veel beweegt is meestal ook gezond en zal minder roken, alert zijn voor
zijn lichaam omdat hij een groter besef heeft wat gezondheid is en hoe hij zijn
lichaam in de beste condities moet onderhouden.

Wil men de gezondheid van jongeren bevorderen, dan is het bijgevolg essentieel dat men
jongeren aanzet om te sporten en meer lichaamsbeweging te hebben. En de school kan hier een
belangrijke bijdrage in leveren. De reden waarom jongeren buiten de school zo weinig
lichaamsbeweging hebben, stelt een respondent, kunnen we immers niet alleen toeschrijven aan
een desinteresse bij jongeren, maar ook aan het prestatiegerichte van de buitenschoolse sport:

Vaak alleen de meest sportieve kunnen na hun uren nog terecht in sportclubs, maar
er zijn ook een aantal mensen die niet zo getalenteerd zijn, maar toch voldoende
beweging nodig hebben. (…) Dat is toch een constante, ook bij volwassenen, wie
zich nogal getalenteerd kan noemen participeert aan een sportclub. En voor het
recreatieve is er in het algemeen veel minder begrip en ruimte.

Anderzijds zijn er ook een aantal respondenten, zij het wel dat deze een minderheid vormen bij
de ondervraagden, die menen dat de school moet beantwoorden aan de bewegingslust van
jongeren en die het daarom betreuren dat leerlingen zo aan hun banken gekluisterd worden.
Volgens deze respondenten is er dus geen sprake van een desinteresse voor beweging. Het
probleem stelt zich volgens hen meer in de kansen die jongeren hebben en krijgen om te
sporten.



116         VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Als we deze motivaties overlopen dan gaat het er vooral om de jongeren meer de mogelijkheid
te geven om te sporten. Dit was ook de doelstelling die in de eerste mondelinge ronde het meest
geformuleerd werd. Een aantal respondenten omschreven de inhouden voor het topic
‘lichaamsbeweging’ evenwel iets ruimer, zodoende dat we toch een genuanceerder beeld krijgen
over wat een dergelijk subthema kan inhouden. De resultaten worden gepresenteerd in
onderstaande tabel.

Tabel 4.8. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘lichaamsbeweging’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

G2.134   Solidariteit tonen 24 3 5 4,46 0,66
G2.121   Weten wat een goede lichaamshouding is: hoe zitten, hoe
bukken, enz.

24 2 5 4,38 0,71

G2.133   Een sportief gedrag aannemen (fair play, tegen je verlies
kunnen)

24 3 5 4,33 0,56

G2.117   Het belang van een fitte levensstijl inzien 24 3 5 4,33 0,70
G2.116   Het belang van lichaamsbeweging kennen 24 3 5 4,33 0,76
G2.130   Gemotiveerd zijn om te bewegen, te sporten 24 3 5 4,25 0,74
G2.120   Weten dat sporten niet alleen je lichaam ten goede komt maar
ook je geest, mentale gezondheid

24 2 5 4,25 0,85

G2.136   De basis leggen om ook na school actief te zijn 24 3 5 4,21 0,72
G2.135   Meer aan sport en lichaamsbeweging doen op school 24 2 5 4,17 0,92
G2.129   Het plezier ontdekken in het bewegen 24 2 5 4,08 0,72
G2.127   Kunnen achterhalen wat voor hun de beste vorm is om te
bewegen en te ontspannen

24 2 5 4,04 0,75

G2.132   Inzet boven prestatie stellen 24 1 5 4,00 0,93
G2.131   Inzet tonen bij sporten 24 1 5 3,88 0,90
G2.128   In groep kunnen sporten, in een team kunnen meedraaien 24 1 5 3,83 1,01
G2.118   Inzicht hebben in de motorische ontwikkeling 24 2 5 3,83 0,87
G2.137   Gestimuleerd zijn tot deelname aan sportclubs 24 2 5 3,67 0,87
G2.124   Behendigheid aankweken 24 1 5 3,67 1,01
G2.122   Verschillende soorten sporten kennen 24 1 5 3,63 1,06
G2.125   Oog-hand coördinatie aangeleerd hebben 23 1 5 3,57 1,08
G2.119   Theoretische kennis hebben over lichaamsbeweging 24 1 5 3,33 1,09
G2.123   De spelregels in de sport kennen 24 1 5 3,21 1,06
G2.126   Snelheid getraind hebben 23 1 5 3,09 1,20

Opvallend is dat ondanks het grote gewicht dat gegeven wordt aan meer en betere
lichaamsbeweging bij jongeren, geen enkele van de doelstellingen een gemiddelde score van 4,5
haalt. Wel bestaat er grote eensgezindheid over een aantal doelstellingen. De hoogst
gequoteerde doelstelling, lijkt op het eerste zicht wat merkwaardig in het kader van een topic als
lichaamsbeweging. Deze houding dient gerelateerd te worden aan het doel jongeren meer te
motiveren te sporten. Sport wordt nu vaak te prestatiegericht ervaren. De minder goede sporters
blijven daardoor liever weg van het sportveld. Er wordt gesteld dat meer belang moet gehecht
worden aan groepssporten waar prestaties minder primeren en de solidariteitsgedachte centraal
staat, zodanig dat elke jongere kan meesporten en delen in de succeservaringen van een ploeg.
We hebben de indruk dat deze doelstelling hier wel een beetje uit zijn context getrokken is en
dat men de algemene houding van solidariteit beoordeeld, niettemin blijft het een na te streven
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doel. In het verlengde daarvan dient ook het belang dat gehecht wordt aan sportief gedrag en
aan inzet gezien te worden.

Op basis van de mondelinge interviews vonden we twee hoofdwegen die men vooropstelde om
een meer fitte en beweeglijke levensstijl bij jongeren na te streven. Ten eerste jongeren meer de
kans geven om te sporten. Gewoon het doen dus. En dit hoeft daarom niet noodzakelijk te
betekenen meer uren lichamelijke opvoeding, misschien eerder zelfs niet als je de volgende
stellingen bekijkt:

Men moet het gewoon doen; men moet het evident vinden om aan sport te doen,
men moet de kans krijgen om aan sport te doen (…). Kan je daarvoor nu iemand
buizen omdat bijvoorbeeld iemand niet over de bank geraakt? Ik vind het moeilijk
want als je het als vak heel belangrijk gaat vinden moet je er ook de consequenties
van aannemen.

We denken ook dat de lichamelijke opvoeding zoals die nu bestaat bij een aantal
leerlingen zelfs een tegenindicatie is voor lichamelijke beweging. Men zou er toe
moeten komen om in de scholen iets te organiseren dat vanzelf leerlingen uitnodigt
om te participeren aan lichamelijke beweging.(…) De school zou moeten proberen
de leerlingen meer te socialiseren zodanig dat participatie aan lichaamsbeweging
een uitnodigend karakter heeft en dat gebeurt door de leerlingen te socialiseren.
Dat gebeurt dus niet in de lessen lichamelijke opvoeding, want dat is verder
werken aan het individualiseren.

Wanneer men spreekt over meer lichaamsbeweging dan interpreteert men het dus best als meer
lichaamsbeweging in de vrije uren. In die zin is lichaamsbeweging perfect in te passen in
vakoverschrijdend werken. We vinden in onderstaande tabel dan ook doelen terug zoals ‘meer
aan sport en lichaamsbeweging doen op school’ of ‘het plezier ontdekken in het bewegen’. Een
andere manier om er voor te zorgen dat jongeren meer sport doen is hen meer duiding geven
over het belang van lichaamsbeweging. Ook over dit aspect bestaat er grote eensgezindheid bij
de ondervraagden. Zij vinden het over het algemeen belangrijk is dat jongeren het belang inzien
van een fitte levensstijl en lichaamsbeweging en dat ze bijvoorbeeld weten dat sporten ook
belangrijk is voor het psychisch welzijn van een persoon. Dit is een aspect waar nog veel werk
aan is, stelt men. Het is een belangrijk aspect dat vaak ontbreekt in de lessen lichamelijke
opvoeding.

De duiding ontbreekt hier vaak. Waar is men nu eigenlijk mee bezig? En waarom
zijn die bewegingen en oefeningen belangrijk? Als het alleen maar gedaan wordt
om te doen, vinden we het niet zinvol. En wat niet zinvol is, blijft ook niet hangen.

Een school moet naast lichaamsbeweging ook de lichaamshouding van jongeren trachten te
verbeteren. Het wordt belangrijk geacht dat jongeren weten wat een goede lichaamshouding is,
welke zithouding ze bijvoorbeeld moeten aannemen of hoe ze zich moeten bukken. Ook dit is
een aspect dat nog ontbreekt in de lessen lichamelijke opvoeding en dat enorm belangrijk is, niet
alleen nu maar tevens naar het uitvoeren van het latere beroep:

Dit zit momenteel niet in het vak lichamelijke opvoeding. Alleen in de medische
sector wordt dit behandeld (n.v.d.r. verplegers leren bijvoorbeeld in hun opleiding
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hoe ze patiënten moeten optillen op een manier waarop ze hun rug niet te veel
belasten). Maar dit is ook belangrijk bvb. in de bouw of voor een technieker. Men
moet heftechnieken aanleren.

Uit de minder belangrijk gequoteerde doelstellingen lijden we af dat met het introduceren van
een topic als ‘lichaamsbeweging’ in het kader van gezondheidsopvoeding zeker niet een
theoretische benadering van lichaamsbeweging beoogd mag worden. Ook is het geenszins de
bedoeling jongeren aan te zetten te presteren op lichamelijk vlak (vb. stimuleren om deel te
nemen aan sportclubs, snelheid trainen).

4.7.2 Voeding

Voeding werd in de vorige paragraaf ook geduid als één van de belangrijkste
gezondheidsproblemen bij jongeren. Bij de motivatie waarom dit thema dient opgenomen te
worden in het vakoverschrijdend pakket gezondheidsopvoeding vinden we dan ook de
verwijzingen naar deze problemen terug. Bovendien wordt tot tweemaal toe het Amerikaans
voedingspatroon, waarnaar we zo een beetje evolueren, geciteerd als voorbeeld voor een
verwerpelijke eetcultuur. De school wordt hier als een belangrijke socialisatieagent gezien. En
zij wordt des te belangrijker geacht nu tweeverdienersschap de norm geworden is.

Enerzijds komt dit  (slechte voedingsgewoonten) waarschijnlijk door het feit dat
men in een gezinssituatie zit waarbij beide ouders vaak gaan werken en er weinig
tijd is om gezond te koken, er veel meer fast food gegeten wordt en tussendoortjes
en chips, enz.

Bovendien stelt men gaat het om voedingsgewoonten en omdat gewoontes vroeg moeten
aangeleerd worden, is hier voor de school een belangrijke taak weggelegd. Veel leerlingen
nuttigen ook hun warme maaltijd op school.

De respondenten bleken het echter bijzonder moeilijk te hebben om dit topic verder inhoudelijk
in te vullen. Belangrijk is dat jongeren leren gezond te eten, maar de organisaties waren van
mening dat om dit topic verder uit te werken enige achtergrondkennis noodzakelijk is. En voor
de meeste organisaties is dit niet een terrein waarrond ze werken. Dit gold eigenlijk voor alle
subthema’s in het kader van gezondheidsopvoeding. In tegenstelling tot burgerschapseducatie,
waar men voor de verschillende topics een uitgebreide lijst van doelstellingen kon formuleren,
was er hier een plotse stilte als de vraag gesteld werd naar de invulling van de subthema’s. Men
zag de topics niet als minder belangrijk, maar voelde zichzelf te veel leek om deze aspecten in te
vullen. Dit was vooral duidelijk voor subthema’s als voeding, waar er ook weinig
maatschappelijk debat rond bestaat. De invulling ervan wordt sterk cognitief gezien. Dit is
minder het geval, zo zal later blijken, bij een topic zoals ‘relaties en seksualiteit’.
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Tabel 4.9. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘voeding’: beschrijvende
maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

G2.061   Gezond (evenwichtig en gevarieerd) kunnen eten 24 2 5 4,33 0,96
G2.064   Bewust omgaan met eten (overtollig eten, junkfood, enz.
vermijden)

24 2 5 4,13 0,85

G2.053   Weten wat evenwichtig en gevarieerd eten is 24 2 5 4,08 0,93
G2.060   Het belang inzien van goed te ontbijten 24 2 5 4,00 1,06
G2.055   De gevolgen van ongezond of te snel eten kennen 24 2 5 3,96 0,95
G2.050   Het belang van gezonde voeding en een gezond leefpatroon
kunnen aantonen

24 1 5 3,88 1,12

G2.057   De link kunnen leggen tussen voeding en beweging 24 2 5 3,83 0,92
G2.065   Tijd nemen om te eten 24 2 5 3,79 1,10
G2.063   Kunnen omgaan met voedingsproducten (zowel de gezonde als
minder gezonde)

23 1 5 3,78 1,20

G2.062   Gezond (evenwichtig en gevarieerd) eten kunnen samenstellen
en klaar maken

24 1 5 3,67 1,13

G2.054   Inzicht hebben in diëten en er voor gewaarschuwd zijn 23 1 5 3,65 1,07
G2.068   Voeding ook zien als een sociaal gebeuren 24 1 5 3,63 1,06
G2.069   Voeding ook zien als een cultureel gebeuren, aandacht schenken
aan multiculturele aspecten

24 2 5 3,58 0,93

G2.052   De voedingsbestanddelen en voedingsgroepen kennen 24 2 5 3,58 0,97
G2.066   Plezier beleven aan eten 24 1 5 3,58 1,25
G2.051   De soorten voeding kunnen onderscheiden 24 1 5 3,58 1,14
G2.056   Inzicht hebben in eetcultuur 23 2 5 3,57 0,84
G2.067   Bewuste keuzes maken in voeding (vb. voor vegetarisme) 24 1 5 3,17 1,17
G2.058   Voor- en nadelen van vlees eten kennen 19 1 5 3,05 1,13
G2.059   Zich realiseren dat men ook zonder vlees lekker kan eten 23 1 5 3,00 1,13

Slechts over vier doelstellingen bestaat er grote eensgezindheid en dit zijn dan meteen ook zeer
algemene doelstellingen, ze vormen eigenlijk de hoofddoelstellingen: jongeren moeten gezond
kunnen eten en bewust omgaan met eten. Hiertoe moeten zij ook weten wat evenwichtig en
gevarieerd eten is en het belang er van inzien. Meer specifiek moet het belang van een goed
ontbijt hen aangeleerd worden.

In de aspecten die minder belangrijk worden geacht is niet meteen een coherente lijn terug te
vinden. Het gros van de doelstellingen die tijdens de eerste mondelinge bevraging werden
geformuleerd halen niet de kritieke grens van 4. Het gaat hierbij zowel om kenniselementen als
om attitudes en gedragselementen.

4.7.3 Relaties en seksualiteit

Het topic ‘relaties en seksualiteit’ werd net als ‘mentale en emotionele gezondheidszorg’ 17
maal geselecteerd om te behandelen in het secundair onderwijs. De gemiddelde score die aan dit
topic werd toegekend lag evenwel iets hoger dan voor mentale gezondheidszorg. Bij de
bespreking van de gezondheidsproblemen vermeldden we reeds de opmerking van een van de
respondenten dat jongeren hier vragende partij zijn voor meer informatie. Deze persoon zag het
belang om relaties en seksualiteit aan te kaarten niet zozeer in het feit dat dit een groot
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gezondheidsprobleem zou vormen op jeugdige leeftijd, wel in de nood aan informatie over
seksualiteit en relaties. Toch merken een aantal respondenten op dat het aspect ‘relaties en
seksualiteit’ niet geheel probleemloos is. Het gaat hier niet zozeer om aspecten die rechtstreekse
gevolgen hebben voor het fysieke welbevinden van een persoon, maar wel het psychisch
welbevinden van een persoon op termijn kunnen schaden. Het probleem stelt zich vooral in de
loskoppeling van seksualiteit en relaties:

Omdat we hier bij een leeftijdsgroep zitten die daar toch enorm mee begaan is en
omdat ik het gevoel heb dat de laatste jaren seksualiteit dikwijls losgekoppeld
wordt van relaties.

Maar los daarvan is dit thema in het secundair ook des te belangrijker omdat het direct aansluit
bij hun leefwereld. Desalniettemin zitten jongeren nog met tal van vragen. Zeker met betrekking
tot de seksuele aspecten van relaties. Want ondanks een duidelijke vooruitgang, leeft het
onderwerp nog steeds in een zekere taboesfeer.

Men weet zeer weinig over seks. Men heeft er een stereotiep beeld van wat een
coïtus is en samen klaarkomen, maar dat is het.

De school, stelt men, kan enerzijds een aanvullende rol vervullen omdat gezinnen deze taak niet
altijd opnemen of niet kunnen opnemen. Maar een andere reden die wordt gegeven is het feit dat
men ook meer aanneemt van een externe, iemand van buiten het gezin. Er wordt gesteld dat de
school het kan benaderen vanuit een algemene context, terwijl het gezin dan weer veel concreter
kan inspelen op individuele problemen.

Tenslotte wordt gesteld dat het aangewezen is dit topic vakoverschrijdend te behandelen en
buiten bepaalde lespakketten te treden met dit onderwerp. Omdat het toch nog vaak als taboe
wordt beschouwd binnen het onderwijs, stelt men nu vast dat het dikwijls wordt toegewezen aan
een bepaalde leerkracht die misschien niet de meest geschikte persoon daartoe is. Het wordt
belangrijk geacht dat er open over gepraat wordt en niet alleen in ijltempo over een aantal meer
biologische aspecten wordt gescheerd.

In tegenstelling tot de twee voorgaande topics, ‘lichaamsbeweging’ en ‘voeding’ merken we dat
de ondervraagden het wel eens zijn over menige doelstellingen. Meer nog, slechts drie
doelstellingen worden over het algemeen niet zo belangrijk geacht. In de lijst met doelstellingen
waarover er een algemene consensus bestaat, vinden we naast attitudes en vaardigheden tevens
een aantal inzichten terug waaraan veel belang wordt gehecht. Ten eerste moeten jongeren
kennis hebben over seksueel overdraagbare ziektes. Daarnaast dienen jongeren inzicht te hebben
in de psychologische en emotionele aspecten van een relatie. Er dient wel gezegd te worden dat
de top van de rangorde nog altijd aangevoerd wordt door attitudes en vaardigheden. Bij deze
niet-cognitieve doelstellingen overheersen gevoelsmatige aspecten zoals respect hebben voor
elkaar, gevoelens kunnen uitdrukken, seksisme tegengaan en persoonsgebonden aspecten
(respect hebben voor zichzelf en persoonlijke keuzes kunnen maken).
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Tabel 4.10. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘relaties en seksualiteit’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

G2.165   Seksisme tegengaan, rol- en sekspatronen tegengaan 25 2 5 4,64 0,70
G2.169   Respect hebben voor zichzelf en voor anderen 25 4 5 4,64 0,49
G2.158   Persoonlijke keuzes kunnen maken in seksualiteit 23 3 5 4,57 0,59
G2.152   Gevoelens kunnen uitdrukken 24 2 5 4,54 0,72
G2.159   Onveilig vrijen tegengaan, bewust en veilig vrijen 25 2 5 4,52 0,77
G2.145   Kennis hebben over seksueel overdraagbare ziektes 25 2 5 4,52 0,77
G2.140   Inzicht hebben in psychologische en emotionele aspecten m.b.t.
relatie

25 3 5 4,52 0,59

G2.142   De band inzien tussen relaties en seksualiteit, seksualiteit
kunnen kaderen binnen relaties

25 3 5 4,48 0,65

G2.160   Niet alleen zichzelf willen beschermen maar ook hun partner 25 2 5 4,48 0,77
G2.143   Geïnformeerd zijn over homoseksualiteit en weten hoe er mee
om te gaan

25 2 5 4,44 0,71

G2.141   Verschillende relatievormen (gaande van vriendenrelaties tot
seksuele relaties) kennen

25 3 5 4,44 0,71

G2.138   Weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit 25 3 5 4,44 0,65
G2.153   Op een zinvolle manier met relaties kunnen omgaan 25 3 5 4,40 0,71
G2.166   Aan een relatie willen werken 25 3 5 4,40 0,71
G2.144   De verschillende anticonceptiva kennen en hun bijwerkingen 25 2 5 4,40 0,82
G2.168   Een respectvolle houding innemen t.a.v. seropositieven en
mensen met aids

25 3 5 4,32 0,69

G2.157   Kunnen praten over seksuele relaties 25 3 5 4,32 0,63
G2.154   Een positief beeld hebben over het eigen lichaam 25 3 5 4,32 0,75
G2.139   Weten hoe seksuele relaties verlopen, inzicht hebben in het
seksueel functioneren

25 3 5 4,32 0,56

G2.147   Weten dat men ook rechten heeft als individu en als koppel 25 3 5 4,24 0,78
G2.151   Het beeld van relaties zoals het in de media wordt geschapen,
nuanceren

25 2 5 4,24 0,78

G2.162   Een positieve attitude aannemen t.o.v. condoomgebruik 25 2 5 4,24 0,72
G2.164   Vooroordelen en taboes doorbreken op vlak van
homoseksualiteit

25 2 5 4,20 0,87

G2.155   Kunnen omgaan met lichamelijkheid in een relatie 25 2 5 4,20 0,82
G2.167   Evenwicht tussen tederheid, liefde en seksualiteit in een relatie
zoeken

25 3 5 4,12 0,78

G2.148   Weten waar de grenzen liggen in relaties 25 1 5 4,08 0,91
G2.161   Weten hoe men zijn/haar lichaam moet verzorgen en controleren
(vb. zelfonderzoek van borsten)

25 2 5 4,08 0,86

G2.150   Inzien dat er nu ook eenmaal dingen kunnen mislopen in een
relatie

25 2 5 4,08 0,70

G2.146   Inzicht hebben in seksueel misbruik, dader van slachtoffer
kunnen onderscheiden

25 2 5 4,08 0,91

G2.163   Inzien dat seksualiteit niet gaat zonder een goede relatie 25 3 5 3,88 0,88
G2.149   Inzien dat een goede relatie aan de basis van je gezondheid ligt 25 2 5 3,84 0,94
G2.156   Kunnen creatief omspringen met condooms 24 1 5 3,38 1,10

Ook bij de doelstellingen waarover een grote eensgezindheid bestaat merken we dat zowel
belang wordt gehecht aan informatieoverdracht als aan het aanleren van vaardigheden en het
ontwikkelen van de gepaste attitudes. Het middenveld volgt hier volledig het CGSO raamwerk
voor seksuele vorming waarin gesteld wordt dat seksuele vorming dient informatie te geven,
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waarden en normen bespreekbaar dient te maken en te verhelderen en vaardigheden dient aan te
leren op vlak van identiteit, relaties en lichamelijke intimiteit (CGSO, 1994).
Informatieoverdracht kunnen we op basis van bovenstaande tabel meer gedetailleerd invullen en
we kunnen stellen dat zowel biologisch-medische inzichten als emotionele, sociale en
psychosociale aspecten van seksualiteit in al haar vormen relevant geacht worden. Naar
attitudinale componenten toe is het vooral belangrijk dat de link gelegd wordt tussen seksualiteit
en relaties. Men wil vermijden dat jongeren seksualiteit en relaties als twee gescheiden
domeinen zouden beschouwen. Mede daarom houden relaties en seksualiteit ook
verantwoordelijkheden in: de verantwoordelijkheid om niet alleen zichzelf te beschermen maar
tevens de partner en de verantwoordelijkheid om aan een relatie te werken.

Seksuele vorming is erop gericht jongeren te ondersteunen bij de ontwikkeling tot
een persoon die respect heeft voor zichzelf en de anderen, die zich bewust is van
eigen en andermans waarden, normen en mogelijkheden en gefundeerde
beslissingen kan nemen op het gebied van seksualiteit. Een positief zelfbeeld,
emotionele openheid en het hebben van zelfvertrouwen zijn hiervoor een
voorwaarde. (CGSO, 1994)

Duidelijk is dat men in het onderwijs seksualiteit ruimer dient de behandelen dan nu het geval
is. Er dient niet alleen aandacht besteed te worden aan heteroseksuele relaties, ook
homoseksualiteit moet een aandachtspunt worden in het secundair onderwijs. Er heerst nog
steeds een taboesfeer rondom homoseksualiteit op school.

Pieter voelt zich alleen in de klas. Hij denkt dat hij homo is. Met wie kan hij daar
nu over praten? Alleszins niet met zijn leraar, die zij tijdens de les godsdienst dat
homoseksualiteit een overgangsfase is (Jeukens, 1995)

Men dient hiervan af te stappen en jongeren te informeren over homoseksualiteit en hoe er mee
om te gaan. Wanneer men jongeren wil helpen in hun identiteitsontwikkeling moet men ook
homoseksualiteit ter sprake brengen. Precieze cijfers op het aantal holebi’s plakken is moeilijk,
omdat het hier niet gaat om een ‘zichtbare minderheid’. Vele holebi’s wensen liever niet
openlijk uit te komen voor hun seksuele voorkeur. Maar algemeen neemt men aan dat 5 à 10%
van de bevolking homoseksueel is (Jeukens, 1995).

4.7.4 Emotionele en mentale gezondheid

Een ander subthema, dat helemaal te situeren is in het psychische luik van de gezondheid is het
topic ‘emotionele en mentale gezondheid’. Een eerste reden waarom dit topic meermaals
geselecteerd werd en in hoge mate relevant werd geacht voor het secundair onderwijs heeft te
maken met de perceptie die de respondenten hebben van jeugdige personen. Reeds op zeer
jonge leeftijd constateert men gevoelens van stress en depressiviteit. En ook de school treft hier
soms schuld. Pestgedrag op school of een te grote druk op school laten hun stempel na op de
mentale gezondheid van kinderen en jongeren, zo stelt men.

Heel wat kinderen blijken depressief te zijn en heel wat kinderen werden verkeerd
aangepakt, ook op pestgedrag en het is daarom belangrijk om daar mee bezig te
zijn. En het op school zeker niet erger te maken.
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De kinderen zijn meer gestresseerd. Ik denk dan al aan hele kleintjes, ze spreken al
van babystress. Maar ook de stress op het werk neemt enorm toe. Op school is de
druk ook groot, dus je hebt ook schoolstress, faalangst en examenstress. Je moet
daar allemaal mee leren omgaan.

Anderzijds erkent men wel de moeilijkheden om dit gezondheidsaspect in scholen aan te
pakken:

We merken dat jongeren heel weinig plaats hebben waar ze daarmee terecht
kunnen. In klassen worden ze altijd in groep behandeld. Er is zeer weinig
individueel plaats voor jongeren om ergens naar toe te gaan als ze met een
probleem zitten.

Bij emotionele problemen ligt de drempel ook hoger om hulp te vragen dan bij fysieke
gezondheidsproblemen. Bovendien zijn emotionele problemen veel moeilijker zichtbaar dan
fysieke problemen en maakt dit het de leerkrachten des te moeilijker om dergelijke problemen te
detecteren.

Als men fysieke of somatische problemen heeft, stapt men naar de dokter, bij
emotionele problemen doet men dit niet.

Omdat het hier vooral gaat om een vorm van gezondheid die niet onmiddellijk
zichtbaar is. Wanneer ze zichtbaar is, dan zeg ik niet dat het te laat is, maar vaak
al te ver. (…) Het mentale, het emotionele is minder zichtbaar en daardoor krijgt
het ook weinig aandacht.

Wanneer we meer specifiek kijken naar de doelstellingen voor dit topic dan wordt het op de
eerste plaats belangrijk geacht dat scholen aandacht besteden aan het zelfbeeld van hun
leerlingen. Jongeren moeten zichzelf respecteren en aanvaarden. Het hebben van een positief
zelfbeeld werd reeds belangrijk geacht in het kader van seksualiteit en relaties, maar heeft
daarnaast ook voor tal van andere levensterreinen implicaties en jongeren hun zelfbeeld kan
geraakt worden op verschillende manieren:

Jongeren maken zich zorgen over hun uiterlijk, om het feit dat ze sociaal gezien
niet het gevoel hebben graag gezien te worden, negatieve feedback krijgen van
anderen of ze hebben problemen met relaties die afspringen en weten niet goed
waarom dit komt.

Naast het kunnen verwoorden van en omgaan met emoties, wordt het omgaan met een aantal
specifieke mentale gezondheidsaspecten, welke men vaak bij jongeren als problematisch zag,
belangrijk geacht. Jongeren dienen inzicht en vaardigheden te ontwikkelen om om te gaan met
pestgedrag en stress. Omgaan met depressiviteit wordt dan weer minder belangrijk geacht. Dit
kadert eigenlijk in de algemene visie die de respondenten droegen ten aanzien van
gezondheidseducatie. Doorheen de verschillende verhalen blijkt immers duidelijk dat de
ondervraagden het belangrijk achten dat problemen bij de wortels aangepakt worden en dat men
zich niet beperkt tot fenomeenbestrijding. Men moet dus als het ware jongeren leren omgaan
met meer stresserende situaties of met emoties, zodanig dat ze niet depressief worden. Ook het
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belang dat gehecht wordt aan de doelstelling ‘vluchtgedrag vermijden’ kan op analoge wijze
geïnterpreteerd worden. Jongeren grijpen vaak naar verdovende middelen om te vluchten uit de
werkelijkheid, ver weg van alle problemen. Daarom wordt het belangrijk geacht dat men
problemen ook bespreekbaar maakt in de klas of op school.

Tabel 4.11. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘mentale en emotionele
gezondheidszorg’: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van
tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

G2.046   Respect hebben voor zichzelf en voor anderen 24 4 5 4,75 0,44
G2.047   Zichzelf aanvaarden, zichzelf appreciëren 24 4 5 4,71 0,46
G2.043   Zelf mee naar oplossingen kunnen zoeken 24 3 5 4,50 0,66
G2.042   Zich kunnen uiten op vlak van emoties, gevoelens; problemen
kunnen verwoorden

24 4 5 4,46 0,51

G2.029   Inzicht hebben in pestgedrag 23 4 5 4,39 0,50
G2.049   De verscheidenheid van gedragspatronen aanvaarden 24 3 5 4,38 0,77
G2.041   Kunnen omgaan met emoties 24 3 5 4,33 0,56
G2.048   Zich bewust zijn van het belang van emotionele gezondheid 24 3 5 4,29 0,55
G2.044   Vluchtgedrag (naar bvb. drugs) vermijden 24 3 5 4,25 0,85
G2.045   Zich bewust zijn van hun zelfbeeld 24 3 5 4,21 0,59
G2.035   Weten waar men met emotionele problemen terecht kan 24 3 5 4,21 0,72
G2.030   Inzien dat er een band bestaat tussen mentale en lichamelijke
gezondheid

23 3 5 4,13 0,76

G2.028   Weten wat het betekent je goed voelen, een stuk kennis over het
zich goed voelen

23 2 5 4,13 0,92

G2.037   Kunnen omgaan met stress 24 3 5 4,13 0,80
G2.036   Inzicht hebben in gedragspatronen van mensen onderling 24 3 5 4,13 0,54
G2.027   Inzicht hebben in het fenomeen stress en het effect van stress op
welbevinden

23 2 5 4,04 0,88

G2.034   Inzicht hebben in lichamelijke ontwikkelingen 24 2 5 3,96 0,81
G2.040   Kunnen omgaan met de signalen die hun lichaam uitzendt 24 2 5 3,92 0,72
G2.039   Kunnen stil staan bij de eigen lichaamservaringen en gevoelens 24 2 5 3,92 0,83
G2.032   Inzicht hebben in identiteitsontwikkeling 23 3 5 3,87 0,76
G2.033   De invloed van maatschappelijke beeldvorming op iemands
welbevinden inzien

24 2 5 3,79 0,72

G2.038   Kunnen omgaan met depressiviteit 24 2 5 3,71 0,91
G2.031   Inzicht hebben in psychologische ontwikkelingen 24 2 5 3,67 0,87

Inzichten en kennis genieten een lagere prioriteit. Tenminste als het gaat om het overbrengen
van vergevorderde psychologische inzichten over identiteitsontwikkelingen of lichamelijke
ontwikkelingen.  Wel dienen jongeren zich bewust te worden van het belang van de mentale of
emotionele gezondheid. Dit kan onder meer door hen te wijzen op de band die bestaat tussen
mentale en lichamelijke gezondheid. En om zich goed te voelen dienen jongeren in te zien wat
het betekent zich goed te voelen en inzicht te hebben in de gedragspatronen van mensen
onderling. Dergelijke inzichten worden als niet onbelangrijk beschouwd door een meerderheid
van de respondenten.
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4.7.5 Verslaving

In de categorie verslaving zijn op de eerste plaats roken en drugsgebruik de problematisch
geachte vormen van verslavingen. Dit bleek reeds uit de bespreking van de algemene topics. Het
belang dat aan een van beide aspecten wordt toegewezen, wisselt. Door sommigen wordt roken
het belangrijkste probleem geacht omdat de doelgroep waar dit rond draait aanzienlijk groter is
dan rond het fenomeen drugs. Anderen vinden het dan weer belangrijker dat men
drugsverslaving eerst aanpakt omdat de gevolgen van een drugsverslaving meer dramatisch
kunnen zijn. Alcoholgebruik wordt minder als een probleem beschouwd:

Alcohol drinken op zich, is veel minder gevaarlijk dan starten met drugs. Alcohol
hoeft op zich geen probleem te zijn, wanneer men er in slaagt om dat met mate te
doen. Je kan misschien ook stellen dat dat met bepaalde vormen van drugs ook zo
is. Maar ik denk dat het risico daar toch wel veel groter is, dat men daar veel
sneller in een verslavingsproces terechtkomt.

Maar uiteindelijk stelt het merendeel toch een algemene benadering van verslaving en
verslavingsproblemen en –gevolgen voorop. Bovendien wordt het daarbij belangrijk geacht zich
niet alleen te beperken tot illegale drugs of harddrugs:

Je moet alle vormen van verslaving aanpakken en ze niet apart behandelen. Je
moet je afvragen wat is belangrijk? Softdrugs is minder schadelijk maar harddrugs
dan weer wel. Verslaving is schadelijk voor de gezondheid, maar heeft daarnaast
ook maatschappelijke gevolgen. En alles kan schadelijk zijn wanneer het een
verslaving wordt. Ook alcohol. Een of twee sigaretten per dag, 2 glazen wijn per
dag of 1 joint is niet zo schadelijk. Maar wel wanneer het meer gebruikt wordt. En
daarom is het enige middel alle verslavingsvormen aan te pakken. Zowel soft- als
harddrugs.

Twee respondenten vermeldden bovendien expliciet het gebruik van geneesmiddelen of
medicijnen eveneens te bespreken in het kader van drugs en drugsverslaving.
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Tabel 4.12. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘verslaving’: beschrijvende
maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

G2.083   Op een respectvolle manier met elkaar omgaan 24 3 5 4,63 0,58
G2.078   Sociale druk, groepsdruk kunnen weerstaan (durven neen
zeggen)

24 3 5 4,58 0,65

G2.071   De consequenties  van drugsgebruik voor de gezondheid
(lichamelijk en psychisch) kennen

24 2 5 4,38 0,82

G2.080   Kunnen grenzen leggen 23 3 5 4,35 0,78
G2.076   Weten waar men terecht kan met verslavingsproblemen
(jongerentelefoon, beschermingscentra, enz)

24 3 5 4,33 0,70

G2.072   Inzicht hebben in de maatschappelijke gevolgen van
drugsgebruik

24 2 5 4,29 0,75

G2.073   Inzien dat men in een vicieuze cirkel kan raken 24 3 5 4,21 0,83
G2.081   Bewust zijn van de schadelijke gevolgen van drugs 24 1 5 4,13 0,99
G2.084   Er zich van bewust zijn dat alle drugs schadelijk zijn 24 1 5 4,08 1,10
G2.082   Roken in een sociale context zien: men rookt niet alleen voor
zichzelf

24 2 5 3,96 0,86

G2.079   Kunnen naar de achtergrond kijken, naar de oorzaken van
drugsgebruik en de problemen bij de wortel aanpakken

23 1 5 3,91 1,08

G2.075   Organisaties kennen die rond verslaving werken 23 3 5 3,87 0,69
G2.070   Het onderscheid tussen soorten drugs (legale en illegale) kunnen
duiden

23 1 5 3,78 1,13

G2.077   Kunnen omgaan met drugs 24 2 5 3,71 0,95
G2.074   Een iets minder negatief beeld over drugs creëren 24 1 5 2,92 1,25

Zoals reeds in de bovenstaande paragraaf werd gesteld, dient men verslavingsproblemen bij de
wortels aan te pakken en zich niet te beperken tot fenomeenbestrijding. Men dient bijgevolg
aandacht te hebben voor de oorzaken die tot drugsgebruik leiden. Tijdens de mondelinge
interviews stelde men onder meer:

Ook het gedrag van roken, drugs, enz. heeft vaak een oorzaak in het zich niet goed
voelen en vluchten voor bepaalde realiteiten die men niet aan kan.

Omdat dit vaak een vluchtgedrag betekent voor allerlei dingen van onwennigheid
tot echt problemen ontvluchten. Het zijn vaak emotionele zoethouders.

Nochtans zien we in de beoordeling van de doelstellingen dat de doelstelling ‘kunnen naar de
achtergrond kijken, naar de oorzaken van drugsgebruik en de problemen bij de wortel
aanpakken’ een gemiddelde score onder de 4 heeft. Waar er wel consensus over bestaat, is over
het belang van het bezitten van een aantal sociale vaardigheden om te weerstaan aan drugs. Ten
eerste is het belangrijk dat jongeren op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Op deze
manier vermijdt men dat jongeren klas- of leeftijdsgenoten gaan aanzetten tot of gaan overhalen
tot experimenten met drugs. Dit houdt eigenlijk een soort verantwoordelijkheid in ten aanzien
van je vrienden. Daarnaast moeten jongeren ook leren de sociale druk die uitgaat van de anderen
te weerstaan en durven weigeren. Jongeren zijn vaak zeer gevoelig aan groepsdruk en de keuze
tussen bij de groep horen of het niet gebruiken en buitengesloten worden kan dan ook zwaar



HOOFDSTUK4. GEZONDHEIDSEDUCATIE          127

vallen (zie o.m. Gilles, 1997). Het werken aan beide zijden wordt daarom belangrijk geacht.
Ook tijdens de mondelinge interviews kwamen deze sociale vaardigheden reeds ter sprake:

Bij jongeren is er enerzijds het bepalen van een eigen keuze en een eigen houding
tegenover die dingen innemen en je daar ook aan houden. Dus voor jezelf die keuze
maken en die verdedigen ongeacht wat de vriendenkring daarvan zegt, is één luik.
Het ander luik is je verantwoordelijkheid. Als je daar mee omgaat, moet je er ook
de verantwoordelijkheid voor dragen, dus ook al de gevolgen zijn voor jezelf. Ik
denk dat jongeren dit nog moeten leren. De consequenties van het gebruik of
misbruik van die dingen.

In de eerste ronde lag de klemtoon op het aanleren van vaardigheden en houdingen, meer dan op
informatieoverdracht. Rekening houdend met de resultaten van de schriftelijke ronde, dienen we
het ondergeschikte belang van kennisoverdracht toch wat meer te nuanceren. Vaardigheden en
meer bepaald sociale vaardigheden komen inderdaad op de eerste plaats, maar daarnaast dienen
jongeren nu eenmaal ook bepaalde zaken te weten. En daarbij gaat het niet zozeer om inzichten
in de verschillende soorten drugs of het onderscheid tussen hard- en softdrugs te kennen.
Immers elk overmatig drugsgebruik wordt schadelijk geacht. Wel wordt het belangrijk geacht
dat jongeren meer inzicht krijgen in de gevolgen van verslaving. En daarbij dienen ze zowel
inzicht te hebben in de gevolgen voor de persoonlijke gezondheid als de meer maatschappelijke
gevolgen.  Daarnaast is men het in grote mate eens dat jongeren moeten weten waar men terecht
kan met verslavingsproblemen.

4.8 DE ANDERE SUBTHEMA’S

We merken een duidelijke knik in de selecties van de subthema’s voor gezondheidsopvoeding.
De hierboven besproken thema’s werden telkens meer dan 10 keer geselecteerd en haalden elk
een gemiddelde score die hoger was dan het eerste cesuurpunt, namelijk een gemiddelde score
van 4 op 5. De topics die in Tabel 4.13 worden opgenomen, werden daarentegen ten hoogste
door 7 personen geselecteerd (persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne) en haalden ten hoogste
een gemiddelde score van 3,75 (persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne). Een aantal
subthema’s zijn niet opgenomen in deze tabel en dit om vrij eenvoudige redenen. Het subthema
‘gezondheidsproblemen op latere leeftijd’ is niet in onderstaande tabel te vinden omdat het
eenvoudigweg door geen enkele respondent werd geselecteerd. Daarnaast werden ook voor een
aantal andere topics -meestal zijn dit ook de minder vaak geselecteerde topics- geen redenen
vermeld waarom het belangrijk zou zijn het desbetreffende subthema aan bod te laten komen in
het secundair onderwijs. Vaak konden de respondenten niet verder specificeren dan gewoon het
feit dat ze ervaarden of voelden dat dit topic belangrijk was, zonder meer. Men vond het topic
wel belangrijk maar kon er niet direct een specifieke reden voor bedenken of aanhalen.

Uit de mondelinge interviews leerden we dat, net als bij burgerschapseducatie, een aantal van de
minder prioritair geachte topics geïncorporeerd dienden te worden bij de belangrijker geachte en
meer overkoepelende topics. Het topic ‘medicijnen en gezondheidsproducten’ zagen een aantal
respondenten zo liever tegelijk met andere mogelijke schadelijke en verslavende producten
behandeld. Het topic ‘voorzieningen in de gezondheidszorg’ lijkt ook beter tot zijn recht te
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komen wanneer specifieke voorzieningen in het daarbij horende blok en niet los van de
specifieke problemen of inhouden worden behandeld. In het lijstje met doelstellingen op vlak
van educatie over de mentale gezondheid, werd het bijvoorbeeld wel door een meerderheid
belangrijk geacht dat men weet waar men terecht kan met mentale problemen. Van het
subthema ‘milieu, omgeving en gezondheid’ vonden sommigen dan weer dat het beter zou
thuishoren onder ander vakoverschrijdende thema’s zoals milieueducatie of ook
burgerschapseducatie. Tenslotte vindt men van een aantal topics dat ze, ondanks het feit er niet
getwijfeld wordt aan hun belang, minder relevant zijn voor het secundair onderwijs. De basis
voor persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne zou bijvoorbeeld al veel vroeger moeten gelegd
worden en dient in het secundair onderwijs niet expliciet heropgenomen te worden. Alhoewel
niet iedereen deze mening deelt:

Met het ouder worden zijn er elementen die meespelen en waarvoor men aandacht
moet hebben: de puberteit en de manier waarop het lichaam groeit een waar
verzorging nodig is. Een voorbeeld is onder meer het feit dat je haar vet wordt, als
kind heb je dat probleem niet of ook de lichaamsgeuren.

Dit is een voorbeeld van een topic dat misschien reeds vroeger behandeld kan worden. Maar
daarnaast zijn er tevens een aantal topics die best later, hetzij in hoger onderwijs, hetzij buiten
het onderwijs, kunnen worden aangeleerd. Men dient jongeren bijvoorbeeld nog niet lastig te
vallen met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Dit is immers buiten hun ervaringswereld
en boeit hen totaal niet. En als je hen niet kunt boeien, kan je hen ook weinig bijleren. Ook de
gezondheid in ontwikkelingslanden is belangrijk, maar het onderwijzen daarover is eerder
weggelegd voor het hoger onderwijs en meer gespecialiseerde studierichtingen.

Gezondheid in ontwikkelingslanden is onbelangrijk in het secundair onderwijs.
Men heeft daar niets aan. Dit is geen ballast, maar draagt niet bij tot de opvoeding
van iemand die 18 jaar wordt. Men overschat het captatievermogen en het
verwerkings-, assimilatievermogen van 17-18 jarigen.

Dit zijn allemaal redenen waarom men bepaalde topics niet of toch niet apart zou aan bod laten
komen in het secundair onderwijs. Daarnaast zijn er toch ook een aantal topics waarvoor men
wel motieven om ze op te nemen of ze ten minste te behandelen. Bij het vooropstellen van deze
thema’s kunnen in grote lijnen een drietal redenen worden onderscheiden:
1. omwille van de grote mate van onwetendheid op dit vlak
2. vertrekkende vanuit een aantal vastellingen en problemen die men constateert in onze

samenleving op vlak van gezondheid
3. omdat het topic rechtstreeks aansluit bij de ervaringswereld en leefwereld van jongeren
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In de onderstaande tabel worden de belangrijkste motieven nog even aangehaald.

Tabel 4.13. Motivatie voor de minder vaak geselecteerde of minder hoog gequoteerde
subthema’s in het kader van gezondheidseducatie (gebaseerd op de mondelinge
bevraging)

Subthema

Persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne
- omdat dit een basiszorg is en nodig is voor de rest van je leven
- omdat dit in sterke mate het persoonlijk welzijn van iemand bepaalt (iemand die zich

verzorgt, voelt zich beter en legt makkelijker contacten)
Gezinsleven
- omwille van de voorbeeldfunctie van een gezin
Veiligheid- en ongelukspreventie
- omwille van het hoog aantal ongevallen door gebrek aan veiligheid, zowel thuis als in het

verkeer
- omdat een groot aantal ongevallen (thuis en in het verkeer) kunnen voorkomen worden
- omwille van de hoge kostprijs en het leed van ongevallen
Milieu, omgeving en gezondheid
- omwille van de sterke link tussen beiden, de grote impact van milieu op gezondheid
- omdat de gezondheid een stimulans is om zelf iets aan milieuproblemen te doen
Voorzieningen in de gezondheidszorg
- omdat veel mensen (en jongeren) niet weten waar men terecht moet
- omdat jongeren met hun problemen niet graag direct naar hun ouders of de huisdokter

stappen
- omdat een groot deel helemaal niet weet hoe men daar gebruik moet van maken en er

daardoor ook vaak misbruik van wordt gemaakt
- omdat een aantal diensten worden overvraagd door onwetendheid (bvb. spoeddienst)
Groei en ontwikkeling
- omdat men in het secundair onderwijs zowel op emotioneel als op fysiek vlak enorm

verandert
Preventie en controle van ziekten
- dit wordt belangrijk geacht in het kader van aidspreventie
Medicijnen en gezondheidsproducten
- vanuit de vaststelling dat men te snel grijpt naar allerlei soorten pillen en ook tijdens

examens verkiest men deze boven andere meer gezonde methoden
EHBO
- onderzoek wijst uit dat bij een groot deel van de ongevallen de gevolgen minder

verstrekkend geweest zouden zijn als mensen onmiddellijk hadden ingegrepen
Preventie AIDS en SOA
- omdat jongeren een kwetsbare doelgroep zijn (seksueel actief en wisselende contacten)
- omdat jongeren hier nog in een leerfase zitten (preventie!)

4.9 DOELSTELLINGEN VOOR GEZONDHEIDSOPVOEDING, ONGEACHT HET TOPIC

De lijst met doelstellingen waarover er een maatschappelijke consensus bestaat is bijzonder
kort.  Slechts 14 doelstellingen die in het kader van gezondheidsopvoeding vernoemd werden,
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halen een gemiddelde score van 4,5 of hoger. Respondenten hadden het sowieso bijzonder
moeilijk om concrete doelstellingen te benoemen voor gezondheidseducatie.

Net als bij burgerschapseducatie vinden we hier enerzijds een aantal algemene vaardigheden
zoals communicatievaardigheden en keuzebekwaamheid in terug. Het opvallende echter aan
deze lijst van consensuspunten is het grote overgewicht van één thema, met name ‘relaties en
seksualiteit’. De helft van de vermelde doelstellingen heeft betrekking op dit luik uit de
gezondheidszorg. Daarnaast duiken hier ook andere doelstellingen op die meer met de
psychische aspecten van de gezondheid te maken hebben. Met het naar voren schuiven van deze
doelstellingen beantwoordt het middenveld ook aan de vragen waar jongeren het meest mee
zitten. In het werkingsverslag van de Kinder- en Jongerentelefoon (1998) lezen we dat van het
gros van de effectieve oproepen in 1997 te maken heeft met relaties, seksualiteit en emotionele
of psychische problemen. Maar liefst 14,3% van de oproepen, op een totaal van 7925 oproepen,
kan geplaatst worden onder de noemer seksualiteit. Nog eens 8,8% van de oproepen heeft te
maken met verliefdheid en 7% van de oproepen is te plaatsen onder de categorie ‘emoties’.
Meer specifiek naar de onderwerpen toe, zijn de oproepen te plaatsen op een continuüm van
‘schijnbaar’ banale onderwerpen -voor buitenstaanders althans- zoals verliefdheid en hoe het
aanmaken met iemand tot zeer ernstige problemen die betrekking hebben op bvb.
zwangerschap, mishandeling of ongewenste intimiteiten.

Inhoudelijk worden dus duidelijk een aantal topics naar voor geschoven. Al moeten we hier
misschien wel terug wijzen op het feit dat men het voor subthema’s zoals lichaamsbeweging en
voeding, die men wel heel belangrijk achtte, moeilijk vond om hier precieze inhouden op te
kleven. De respondenten ervaarden het als belangrijk dat op het belang van dergelijke aspecten
werd gewezen, maar omdat dit zaken zijn waar zij niet rechtstreeks mee te maken hebben in hun
werking vonden ze het moeilijk om deze subthema’s verder uit te werken naar doelstellingen op
vlak van kennis, vaardigheden en attitudes. De meer emotionele gezondheidsaspecten kregen tot
op heden ook meer aandacht binnen het verenigingsleven en hier ondervonden de respondenten
merkelijk minder problemen om ze in te vullen.

Naar vorm zien we dat  attitudes en vaardigheden primeren. Alleen op vlak van ‘relaties en
seksualiteit’ bestaat er consensus over kennisaspecten. De vaardigheden en attitudes die we hier
terugvinden zijn basisvaardigheden en -attitudes waaraan ook in de algemene definitie die de
Wereldgezondheidsorganisatie hanteert (zie 5.1.2. gezondheidseducatie) een belangrijke rol
wordt toegeschreven. Het gaat om de life skills die mensen in staat stellen controle uit te
oefenen over en richting te geven aan hun eigen  leven, zoals probleemoplossende
vaardigheden, zelfbewustzijn en medeleven, communicatievaardigheden, vaardigheden voor
interpersoonlijke relaties en het kunnen omgaan met emoties. Het merendeel van de
vaardigheden en attitudes waarover er consensus bestaat, past duidelijk in dit rijtje.
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Tabel 4.14. Doelstellingen voor gezondheidsopvoeding waarover er consensus bestaat: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op
basis van tweede ronde)  (n= 25)

Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
G2.046   Respect hebben voor zichzelf en voor anderen Mentale & emotionele gezondheid 4 5 4,75 0,44 5
G2.047   Zichzelf aanvaarden, zichzelf appreciëren Mentale & emotionele gezondheid 4 5 4,71 0,46 5
G2.169   Respect hebben voor zichzelf en voor anderen Relaties & seksualiteit 4 5 4,64 0,49 5
G2.165   Seksisme tegengaan, rol- en sekspatronen tegengaan Relaties & seksualiteit 2 5 4,64 0,70 5
G2.083   Op een respectvolle manier met elkaar omgaan Verslaving 3 5 4,63 0,58 5
G2.005   Over communicatievaardigheden beschikken Algemeen 4 5 4,60 0,50 5
G2.078   Sociale druk, groepsdruk kunnen weerstaan (durven neen zeggen) Verslaving 3 5 4,58 0,65 5
G2.158   Persoonlijke keuzes kunnen maken in seksualiteit Relaties & seksualiteit 3 5 4,57 0,59 5
G2.004   Eigen keuzes kunnen maken, bewust keuzes maken Algemeen 3 5 4,56 0,65 5
G2.152   Gevoelens kunnen uitdrukken Relaties & seksualiteit 2 5 4,54 0,72 5
G2.140   Inzicht hebben in psychologische en emotionele aspecten m.b.t. relaties Relaties & seksualiteit 3 5 4,52 0,59 5
G2.159   Onveilig vrijen tegengaan, bewust en veilig vrijen Relaties & seksualiteit 2 5 4,52 0,77 5
G2.145   Kennis hebben over seksueel overdraagbare ziektes Relaties & seksualiteit 2 5 4,52 0,77 5
G2.043   Zelf mee naar oplossingen kunnen zoeken Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,50 0,66 5
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Aangezien er slechts 14 consensusdoelstellingen voor gezondheidsopvoeding werden gevonden,
kan een curriculum voor gezondheidsopvoeding niet gebouwd worden op alleen de
consensusdoelstellingen. Onder de doelstellingen waarover een grote eensgezindheid bestaat,
maar nog niet echt van een consensus kan gesproken worden, resulteren relatief meer cognitieve
doelstellingen. Hier komt het tweede luik uit de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie
meer tot zijn recht, namelijk de kennis die noodzakelijk is om toegang te krijgen tot
gezondheidsinformatie en voor de eigen gezondheid en die van de gemeenschap waarin men
leeft. Het gaat daarbij om het bijbrengen van inzichten in de eigen ontwikkeling –zowel op
fysiek als op psychisch vlak–, gezondheidsproblemen en gevolgen van risicovol gedrag,
mogelijke oplossingen of hulpmiddelen ter preventie en voorzieningen waar men terecht kan.
Naast algemene levensvaardigheden en attitudes zien we in deze lijst van doelstellingen tevens
een aantal vaardigheden en attitudes, die meer specifiek zijn voor bepaalde gezondheidsaspecten
of -problemen. Een voorbeeld hiervan is het kunnen inschatten en herkennen van gevaren.

Dit voorbeeld brengt ons meteen bij veiligheidseducatie en ongelukspreventie. Want alhoewel
in tabel 4.15 wederom de doelstellingen met betrekking tot de topics ‘relaties en seksualiteit’ en
‘mentale en emotionele gezondheid’ heel sterk aanwezig zijn, merken we dat ook heel wat
belangstelling uitgaat naar veiligheidseducatie. Het gaat hier nochtans om een thema dat tijdens
de mondelinge gesprekken niet zo vaak naar voor geschoven werd. Het haalde tijdens deze
interviews een gemiddelde score van 3,64 op de schaal van belangrijkheid. Wel haalde het
nieuw geformuleerde topic ‘EHBO’ een gemiddelde score van 4,04 in de tweede schriftelijke
ronde. Dit kan mogelijks twee oorzaken hebben: misschien was de omschrijving
‘veiligheidseducatie en ongelukspreventie’ te vaag en kon men er daardoor niet makkelijk een
inhoud op plakken of het zou ook kunnen zijn dat men slechts een specifiek deel binnen dit
subthema belangrijk acht. De resultaten lijken in de richting van dit laatste te wijzen. De
doelstellingen die in het kader van dit topic het belangrijkst werden geacht handelen over
verkeersveiligheid en eerste hulp bij ongevallen en minder over het vermijden van ongelukken
bijvoorbeeld in huis of tijdens het sporten. Belangrijkst wordt geacht dat men bereid is te helpen
bij een ongeluk en dat men inzicht heeft in verkeerssituaties.

Naast doelstellingen voor dit subthema en voor de prioritair geachte topics vinden we in de lijst
tevens doelen voor de topics persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne, milieu/omgeving en
gezondheid, voorzieningen in de gezondheidszorg, groei en ontwikkeling en tenslotte
medicijnen en gezondheidsproducten. De doelstellingen die in het kader van deze topics worden
vermeld zijn eerder vrij algemeen geformuleerd en gaan niet in op specifieke deelaspecten van
de subthema’s.

Afsluitend voor gezondheidsopvoeding kunnen we bovendien nog stellen dat er merkelijk
minder doelstellingen geformuleerd werden dan voor het luik burgerschapseducatie. Het lager
aantal doelstellingen heeft niet alleen te maken met het feit dat minder organisaties of beter
vertegenwoordigers van deze organisaties wensten het luik rond gezondheid te bespreken
tijdens het intervies. Daarnaast vonden de respondenten het duidelijk moeilijker om de
subthema’s voor gezondheidseducatie een inhoud te geven.
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Tabel 4.15. Doelstellingen voor gezondheidsopvoeding waarover er een grote mate van eensgezindheid bestaat: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde) (n= 25)

Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
G2.002   In staat zijn over problemen te praten Algemeen 3 5 4,48 0,59 5
G2.142   De band inzien tussen relaties en seksualiteit, seksualiteit kunnen kaderen binnen
relaties

Relaties & seksualiteit 3 5 4,48 0,65 5

G2.160   Niet alleen zichzelf willen beschermen maar ook hun partner Relaties & seksualiteit 2 5 4,48 0,77 5
G2.134   Solidariteit tonen Lichaamsbeweging 3 5 4,46 0,66 5
G2.113   Bereid zijn te helpen bij een ongeluk Veiligheid & ongelukpreventie 3 5 4,46 0,66 5
G2.042   Zich kunnen uiten op vlak van emoties, gevoelens; problemen kunnen verwoorden Mentale & emotionele gezondheid 4 5 4,46 0,51 4
G2.097   Verkeersopvoeding krijgen, inzicht hebben in verkeerssituaties Veiligheid & ongelukpreventie 2 5 4,46 0,83 5
G2.138   Weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit Relaties & seksualiteit 3 5 4,44 0,65 5
G2.141   Verschillende relatievormen (gaande van vriendenrelaties tot seksuele relaties) kennen Relaties & seksualiteit 3 5 4,44 0,71 5
G2.143   Geïnformeerd zijn over homoseksualiteit en weten hoe er mee om te gaan Relaties & seksualiteit 2 5 4,44 0,71 5
G2.153   Op een zinvolle manier met relaties kunnen omgaan Relaties & seksualiteit 3 5 4,40 0,71 5
G2.166   Aan een relatie willen werken Relaties & seksualiteit 3 5 4,40 0,71 5
G2.144   De verschillende anticonceptiva kennen en hun bijwerkingen Relaties & seksualiteit 2 5 4,40 0,82 5
G2.029   Inzicht hebben in pestgedrag Mentale & emotionele gezondheid 4 5 4,39 0,50 4
G2.121   Weten wat een goede lichaamshouding is: hoe zitten, hoe bukken, enz. Lichaamsbeweging 2 5 4,38 0,71 4
G2.049   De verscheidenheid van gedragspatronen aanvaarden Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,38 0,77 5
G2.071   De consequenties  van drugsgebruik voor de gezondheid (lichamelijk en psychisch)
kennen

Verslaving 2 5 4,38 0,82 5

G2.025   Het belang inzien van persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne Persoonlijke gezondheidszorg &
hygiëne

2 5 4,38 0,82 5

G2.009   Een positief zelfbeeld hebben Algemeen 3 5 4,36 0,73 5
G2.006   Assertief zijn Algemeen 3 5 4,36 0,70 5
G2.012   Weten wat lichaamshygiëne is Persoonlijke gezondheidszorg &

hygiëne
2 5 4,36 0,99 5

G2.080   Kunnen grenzen leggen Verslaving 3 5 4,35 0,78 5
G2.041   Kunnen omgaan met emoties Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,33 0,56 4
G2.133   Een sportief gedrag aannemen (fair play, tegen je verlies kunnen, …) Lichaamsbeweging 3 5 4,33 0,56 4
G2.076   Weten waar men terecht kan bij verslavingsproblemen (jongerentelefoon,
beschermingscentra, enz.)

Verslaving 3 5 4,33 0,70 5
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G2.117   Het belang van een fitte levensstijl inzien Lichaamsbeweging 3 5 4,33 0,70 5
G2.116   Het belang van lichaamsbeweging kennen Lichaamsbeweging 3 5 4,33 0,76 5
G2.061   Gezond (evenwichtig en gevarieerd) kunnen eten Voeding 2 5 4,33 0,96 5
G2.139   Weten hoe seksuele relaties verlopen, inzicht hebben in het seksueel functioneren Relaties & seksualiteit 3 5 4,32 0,56 4
G2.157   Kunnen praten over seksuele relaties Relaties en seksualiteit 3 5 4,32 0,63 4
G2.011   Zelfkennis hebben Algemeen 3 5 4,32 0,69 4
G2.168   Een respectvolle houding innemen t.a.v. seropositieven en mensen met aids Relaties & seksualiteit 3 5 4,32 0,69 4
G2.154   Een positief beeld hebben over het eigen lichaam Relaties & seksualiteit 3 5 4,32 0,75 5
G2.048   Zich bewust zijn van het belang van emotionele gezondheid Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,29 0,55 4
G2.096   Inzien dat werken aan milieu noodzakelijk is voor een goede gezondheid Milieu, omgeving en gezondheid 3 5 4,29 0,69 4
G2.072   Inzicht hebben in de maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik Verslaving 2 5 4,29 0,75 4
G2.182   Specifieke voorzieningen voor jongeren kennen: jeugdadviescentra, kinder- en
jongerentelefoon, enz.

Voorzieningen gezondheidszorg 3 5 4,28 0,68 4

G2.130   Gemotiveerd zijn om te bewegen, te sporten Lichaamsbeweging 3 5 4,25 0,74 4
G2.044   Vluchtgedrag (naar bvb. drugs) vermijden Verslaving 3 5 4,25 0,85 5
G2.120   Weten dat sporten niet alleen je lichaam ten goede komt maar ook je geest, mentale
gezondheid

Lichaamsbeweging 2 5 4,25 0,85 4

G2.162   Een positieve attitude aannemen t.o.v. condoomgebruik Relaties & seksualiteit 2 5 4,24 0,72 4
G2.147   Weten dat men ook rechten heeft als individu en als koppel Relaties & seksualiteit 3 5 4,24 0,78 5
G2.151   Het beeld van relaties zoals het in de media wordt geschapen, nuanceren Relaties & seksualiteit 2 5 4,24 0,78 4
G2.001   Verantwoordelijkheid kunnen dragen en opnemen voor de gezondheid Algemeen 2 5 4,24 1,01 5
G2.045   Zich bewust zijn van hun zelfbeeld Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,21 0,59 4
G2.035   Weten waar men met emotionele problemen terecht kan Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,21 0,72 4
G2.026   Aandacht schenken aan de persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne Persoonlijke gezondheidszorg en

hygiëne
2 5 4,21 0,93 5

G2.136   De basis leggen om ook na school actief te zijn Lichaamsbeweging 3 5 4,21 0,72 4
G2.108   Gevaarssituaties kunnen inschatten, herkennen van gevaren Veiligheid en ongelukspreventie 2 5 4,21 0,83 4
G2.073   Inzien dat men in een vicieuze cirkel kan raken Verslaving 3 5 4,21 0,83 5
G2.010   Een openheid creëren Algemeen 3 5 4,20 0,71 4
G2.016   Inzicht hebben in de puberteit en de lichaamsgroei en de relatie met verzorging Persoonlijke gezondheidszorg en

hygiëne
3 5 4,20 0,71 4

G2.185   Weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit Groei & ontwikkeling 2 5 4,20 0,76 4
G2.155   Kunnen omgaan met lichamelijkheid in een relatie Relaties & seksualiteit 2 5 4,20 0,82 4
G2.164   Vooroordelen en taboes doorbreken op vlak van homoseksualiteit Relaties & seksualiteit 2 5 4,20 0,87 4
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G2.115   Bij onzekerheid zich informeren of bronnen raadplegen Veiligheid en ongelukspreventie 3 5 4,17 0,78 4
G2.135   Meer aan sport en lichaamsbeweging doen op school Lichaamsbeweging 2 5 4,17 0,92 4
G2.107   Kunnen EHBO geven in noodgevallen Veiligheid en ongelukspreventie 1 5 4,17 0,96 4
G2.007   Waakzaam zijn, alert zijn Algemeen 3 5 4,16 0,69 4
G2.008   Meeleven met anderen Algemeen 3 5 4,16 0,75 4
G2.030   Inzien dat er een band bestaat tussen mentale en lichamelijke gezondheid Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,13 0,76 4
G2.028   Weten wat het betekent je goed voelen, een stuk kennis hebben over het zich goed
voelen

Mentale & emotionele gezondheid 2 5 4,13 0,92 5

G2.036   Inzicht hebben in gedragspatronen van mensen onderling Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,13 0,54 4
G2.092   Het effect van milieuverontreiniging op de gezondheid kennen Milieu, omgeving en gezondheid 3 5 4,13 0,54 4
G2.037   Kunnen omgaan met stress Mentale & emotionele gezondheid 3 5 4,13 0,80 4
G2.109   Kunnen omgaan met risico’s Veiligheid en ongelukspreventie 2 5 4,13 0,85 4
G2.064   Bewust omgaan met eten (overtollig eten, junkfood, enz. vermijden) Voeding 2 5 4,13 0,85 4
G2.091   Minder snel grijpen naar pillen tijdens examens Medicijnen 2 5 4,13 0,95 5
G2.103   Op een goede manier hulp kunnen inroepen Veiligheid en ongelukspreventie 1 5 4,13 0,99 5
G2.081   Bewust zijn van de schadelijke gevolgen van drugs verslaving 1 5 4,13 0,99 5
G2.106   Kennis hebben van een aantal levensreddende technieken  (bloedingen stelpen,
kunstmatige ademhaling, hartmassage, veel voorkomende kwetsuren)

Veiligheid en ongelukspreventie 1 5 4,13 0,99 5

G2.167   Evenwicht tussen tederheid, liefde en seksualiteit in een relatie zoeken Relaties & seksualiteit 3 5 4,12 0,78 4
G2.129   Het plezier ontdekken in het bewegen Lichaamsbeweging 2 5 4,08 0,72 4
G2.053   Weten wat evenwichtig en gevarieerd eten is voeding 2 5 4,08 0,93 4
G2.084   Er zich van bewust zijn dat alle drugs schadelijk zijn Verslaving 1 5 4,08 1,10 5
G2.150   Inzien dat er nu ook eenmaal dingen kunnen mislopen in een relatie Relaties & seksualiteit 2 5 4,08 0,70 4
G2.161   Weten hoe men zijn/haar lichaam moet verzorgen en controleren (vb. zelfonderzoek
van borsten)

Relaties & seksualiteit 2 5 4,08 0,86 4

G2.146   Inzicht hebben in seksueel misbruik, dader van slachtoffer kunnen onderscheiden Relaties & seksualiteit 2 5 4,08 0,91 5
G2.148   Weten waar de grenzen liggen in relaties Relaties & seksualiteit 1 5 4,08 0,91 4
G2.027   Inzicht hebben in het fenomeen stress en het effect van stress op welbevinden Veiligheid en ongelukspreventie 2 5 4,04 0,88 4
G2.090   Kunnen op tijd stoppen met geneesmiddelen Medicijnen 2 5 4,04 1,02 5
G2.105   Weten waar men naar moet kijken bij een ongeval Veiligheid & ongelukspreventie 1 5 4,04 0,95 4
G2.127   Kunnen achterhalen wat voor hun de beste vorm is om te bewegen en te ontspannen Lichaamsbeweging 2 5 4,04 0,75 4
G2.094   Het effect van de leefomgeving (buurt, aard van de woning, enz.) op de gezondheid
kennen

Milieu, omgeving en gezondheid 2 5 4,00 0,66 4

G2.187   Inzicht hebben in de cognitieve ontwikkeling van een mens Groei en ontwikkeling 2 5 4,00 0,71 4
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G2.188   Inzicht hebben in de emotionele ontwikkeling van de mens Groei en ontwikkeling 2 5 4,00 0,71 4
G2.181   De hulplijnen  kennen Voorzieningen gezondheidszorg 2 5 4,00 0,82 4
G2.095   Het belang inzien van een goed schoolklimaat voor de gezondheid Milieu, omgeving en gezondheid 2 5 4,00 0,83 4
G2.020   Zelf kunnen bepalen wat men voor de persoonlijke gezondheid belangrijk vindt Persoonlijke gezondheidszorg &

hygiëne
2 5 4,00 0,85 4

G2.132   Inzet boven prestatie stellen Lichaamsbeweging 1 5 4,00 0,93 4
G2.060   Het belang inzien van goed te ontbijten Voeding 2 5 4,00 1,06 5
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HOOFDSTUK 5. MILIEUEDUCATIE

A LITERATUURSTUDIE

5.1 DE AANZET TOT MILIEUEDUCATIE

Tegelijkertijd dat ‘educaties’ als ontwikkelingseducatie, wereldvorming, educatie voor vrede,
burgerschapseducatie en mensenrechteneducatie op de voorgrond traden, ontstond ook de
interesse voor milieueducatie. De grote lijnen in de ontwikkeling betreffende milieueducatie
stemmen dan ook in grote mate overeen met de ontwikkelingen van burgerschapseducatie en
gezondheidsopvoeding. Uiteraard zijn de inhouden voor een dergelijk curriculum verschillend
van vorige thema’s. Naar vorm en opzet van dit vakoverschrijdend thema toe zijn er evenwel
niet zo’n grote verschillen. Maar laten we starten bij het begin: de aanzet tot milieueducatie.

In de ontwikkeling van milieueducatie zijn een aantal data en evenementen van groot belang
geweest. Deze congressen, conventies of evenementen hebben het kader voor milieueducatie
opgesteld: de doelstellingen, de principes, de prioriteiten, …. Zij worden hieronder nog even op
een rijtje gezet:

1968: ‘Biosphere Conference’ in Parijs (UNESCO); voor de eerste keer is op
wereldvlak een behoefte aan milieueducatie merkbaar

1970: IUCN/UNESCO International Working Meeting over ‘Milieueducatie in het
school curriculum’, Nevada. Hier wordt de eerste ruim aanvaarde definitie van
milieueducatie geformuleerd

1972: VN conferentie over ‘human environment’ in Stockholm; hier werd ook rec. 96
bekrachtigd

1975: UNESCO/UNEP International Environmental Education Program (IEEP)

1975: International workshop on Environmental Education in Belgrado. De brede
filosofie en principes van milieueducatie werden hier vastgelegd in ‘the Belgrade
Charter- a global framework for environmental education’. Hier waren
voornamelijk academici en pedagogen aanwezig

1977: eerste intergouvernementele conferentie over: milieueducatie in Tiflis, USSR,
bijgewoond door 66 lidstaten van de UNESCO

1980: ‘World Conservation Strategy’ door WCN, UNEP en WWF
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1987: ‘Our Common Future’ door de World Commission on Environment &
Development (het Brundtland rapport)

1987-1988: Europees jaar van het milieu, resolutie over milieueducatie in 1988

1991: ‘Caring for the earth: a strategy for sustainable living’ werd gepubliceerd als
opvolging van The World Conservation Strategy

1992: United Nations Conference on Environment & Development in Brazilië

The Earth Summit (UNCED) Conference: “Agenda 21”: hoofdstuk 25 (Kinderen
en Jeugd in Duurzame Ontwikkeling) en hoofdstuk 36 (Educatie, publiek
bewustzijn en opleiding promoten) + “Rio Declaration”: milieu- en
ontwikkelingseducatie zou moeten beschouwd worden als een essentieel deel
van het leerproces en zou moeten ingepast worden binnen de formele en de niet-
formele educatieve sectoren (als een vakoverschrijdend thema).

Het gaat hier uiteraard slechts om een selectie van evenementen. Onder meer op Europees vlak
is men enorm bedrijvig geweest in het organiseren van congressen over milieueducatie gericht
naar de onderwijswereld, naar academici of naar regeringsleden. De hierboven opgesomde
congressen zijn evenwel degenen die de grootste stempel gedrukt hebben en in grote mate
bepaald hebben hoe milieueducatie vandaag wordt opgevat. De drie belangrijkste hierbij zijn
ongetwijfeld de conferenties te Tiflis en Rio de Janeiro en het rapport van de Brundtland
Commissie. Dit zal ook blijken uit het vervolg van dit verslag.

5.2 EVOLUTIE BINNEN MILIEUEDUCATIE

Wanneer teruggeblikt wordt op de ontwikkeling van milieueducatie, kunnen daarin twee
fundamentele oriëntaties onderscheiden worden. Door O’Riordan werden deze oriëntaties
respectievelijk de technocentrische en de ecocentrische stroming genoemd (Sterling, 1992).
Binnen beide stromingen kunnen bovendien nog twee varianten onderscheiden worden. Zij
worden hieronder schematisch weergegeven.
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Tabel 5.1. Ontwikkelingen binnen milieueducatie volgens Sterling (1992)

Technocentrisch
- antropocentrische visie
- management-benadering naar het gebruik van bronnen en milieubescherming
- in termen van economische en sociale relaties opteert men voor een status quo

Optimisme

            Niet-groen of grijs

- ‘business as usual’
- de toepassing van wetenschap en

techniek en management vaardigheden is
voldoende en men heeft vertrouwen in de
bestaande orde, sterke groei en
technologie

- vnl. In de jaren 70

Aanpassing

                Licht groen

De aanpassing van bestaande markt en
politieke mechanismen zijn voldoende om
milieuproblemen aan te pakken.
Economische groei is noodzakelijk om
armoede en milieuproblemen te verlichten

Ecocentrisch

                                                      Donker groen

- natuur/ecologische visie
- radicale implicaties voor sociale en economische relaties

Communalisme
- aangepaste technologie
- lokale controle van lokale economie
- bottum up ontwikkeling
- grotere gelijkheid
- lagere groei
- kwalitatieve groei eerder dan

kwantitatieve

Gaianisme
- De aarde/natuur wordt gezien als een

totaal leefsysteem en de context waarin
mensen in harmonie moeten leven

- Wordt gekarakteriseerd door deep
ecology en New Age

Sterling die O' Riordan citeert, stelt in 1992 dat de laatste jaren er een shift blijkt te zijn naar de
ecocentrische positie, welke een meer holistische visie op de wereld geeft. We kunnen wel nog
niet spreken van een echt ‘donker groene’ visie. Deze shift is zeker beïnvloed door het
Brundtland Rapport 'Our Common Future' stelt hij (Sterling, 1992). Inderdaad, deze evolutie is
in de praktische toepassing van milieueducatie nog niet zo lang merkbaar. Maar wanneer we de
internationale teksten erop naslagen, merken we deze overgang toch reeds vroeger. Reeds in de
conventie van Tiflis merken we duidelijk dat een ecocentrische visie de boventoon haalt.
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Daarnaast is er de laatste twee decennia een overgang merkbaar van een single issue
environmentalism  naar een meer ruime en geïntegreerde visie, met inbegrip van lokale en
universele schalen, en de humane, politieke en economische aspecten van milieubelangen
(Sterling, 1992). Dit is tevens merkbaar in milieueducatie: meer holistisch, meer participatieve
en experimentele methoden, meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Maar onderwijs
wordt vaak nog te instrumenteel bevonden: enkel gericht op gedragsverandering en te weinig
aandacht voor waarden. Onderwijs zou volgens Sterling nog meer de ecocentrische toer moeten
opgaan, zodat het een stap vooruit staat op de samenleving.

5.3 MILIEUEDUCATIE: MEER DAN PUUR NATUUR

Zoals reeds blijkt uit de bovenstaande beschrijving wordt er sinds de jaren 60 actief
gedebatteerd over milieueducatie en wordt milieueducatie wereldwijd gepromoot. Alvorens
over te gaan op de omschrijving van milieueducatie lijkt het echter aangewezen om eerst de
term milieu te omschrijven. Uit de tweede aanbeveling die resulteerde uit de Tiflis conferentie
kunnen we de volgende definitie van milieu halen:

The 'environment' includes a complex of natural, built and social components in the
life of humanity and the social components constitute a set of cultural, moral,
personal values and interrelations of people in the spheres of labour and leisure
activities. (UNESCO/UNEP, 1977)

De betekenis die hier aan milieu werd gegeven, werd in latere omschrijvingen van
milieueducatie steeds meegedragen. Een eerste officiële begripsomschrijving was er reeds een
aantal jaren voordien. De IUCN/UNESCO bijeenkomst ‘Environmental education in the school
curriculum’ in Nevada kwam namelijk in 1970 tot een definitie die ruim over de ganse wereld
werd geaccepteerd:

Environmental education is the proces of recognizing values and clarifying
concepts in order to develop skills and attitudes necessary to understand and
appreciate the interrelatedness among man, his culture, and his biophysical
surroundings (IUCN, 1970, geciteerd in Palmer, 1997)

Sindsdien werd deze definitie onder licht gewijzigde vorm heropgenomen in documenten zoals
het Charter van Belgrado, de Verklaring van Tiflis, ’the World Conservation Strategy’, het
rapport ‘Our Common Future’ en ‘Agenda 21’.

UNESCO en UNEP (United Nations Environmental Programme) zijn eind jaren 80 gestart met
een “International Strategy for Action in the Field of Environmental Education and Training in
the 1990s”. Milieueducatie wordt door hen als volgt gedefinieerd:

A permanent process in which individuals and the community become more fully
aware of their environment and acquire the knowledge, values, skills, experience
and also the determination which enable them to act individually and collectively
to solve present and future environmental problems.
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Deze definitie sluit aan bij de vorige, maar legt de nadruk sterker op het permanent en
levenslang karakter van milieueducatie waarin zowel aandacht aan het heden als aan de
toekomst dient te worden besteed. Daarnaast worden milieuproblemen in deze definitie als
invalshoek voor milieueducatie genomen. Deze startbasis voor milieueducatie vinden we in
meerdere documenten terug. Reeds op het congres te Tiflis in 1977 werd het accent gelegd op
probleemgerichte benaderingen (UNESCO/UNEP, 1977). In verband daarmee, werd op deze
conferentie verder nog gesteld dat deze problemen vaak te partieel bekeken worden en dat er
noodzaak is aan een grondige analyse, eerder op een holistische manier  met aandacht voor de
samenhang tussen de verschillende problemen en probleemgebieden.

Tenslotte is men sinds het Brundtland rapport binnen milieueducatie steeds meer gaan verwijzen
naar de term 'duurzame ontwikkeling'. Hieronder wordt verstaan:

development that meets the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own needs...  (WCED, 1987).

Twee sleutelconcepten staan hierin centraal. Ten eerste het concept ‘behoeften’, waarmee de
Brundtland Commissie in het bijzonder wou wijzen op de behoeften van de armeren waaraan de
eerste prioriteit dient gegeven te worden. En ten tweede het idee van beperkingen. Deze
beperkingen worden ons opgelegd door de technologische ontwikkelingen en door de sociale
organisatie van de omgevingsmogelijkheden om tegemoet te komen aan huidige en toekomstige
behoeften (WCED, 1987).

Op basis van deze omschrijvingen hebben we nu wel een vaag idee van wat milieueducatie zou
moeten inhouden of zou moeten trachten te bewerkstelligen, maar we staan nog ver van een
curriculum voor milieueducatie. Een wat diepere analyse van de doeleinden voor milieueducatie
en de principes die aan de basis ervan liggen kan hier wat meer klaarheid in scheppen.

5.4 PRINCIPES EN DOELEINDEN VAN MILIEUEDUCATIE

Door de Europese ministers van onderwijs werd in 1988 het volgende algemene doel voor
milieueducatie vooropgesteld:

the objective of environmental education is to increase the public awareness of the
problems in this field, as well as possible solutions, and to lay the foundations for a
fully informed and active participation of the individual in the protection of the
environment and the prudent and rational use of natural resources  (res. 28 mei
1988)

Ook hier weer wordt het accent gelegd op de bestaande milieuproblemen. Leerlingen moeten
zich bewust worden van bestaande milieuproblemen en moeten de natuur trachten te
beschermen tegen mogelijke toekomstige aantastingen. Deze formulering is bovendien duidelijk
afgeleid van de doelstellingen die geformuleerd werden op het Tiflis-congres. In het eindrapport
van Tiflis werden drie doeleinden voor milieueducatie uitgeschreven:
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- het ontwikkelen van een helder bewustzijn van en een bezorgdheid over economische,
sociale, politieke en ecologische samenhang in stedelijke en rurale gebieden

- elke persoon de mogelijkheid bieden de kennis, waarden, attitudes, betrokkenheid en
vaardigheden te vergaren die nodig zijn om het milieu te beschermen en verbeteren

- nieuwe gedragspatronen naar milieu toe creëren bij individuen, groepen en de samenleving
als een geheel

Uit deze doelstellingen kunnen reeds een aantal aanbevelingen voor het opstellen voor een
curriculum voor milieueducatie worden gehaald. Zo dient milieueducatie een ruime
interdisciplinaire kijk op het milieu te geven waarin naast het ecologische tevens aandacht moet
geschonken worden aan de economische, sociale en politieke omgevingsfactoren. Verder wordt
weer maar eens beklemtoond dat milieueducatie meer is dan louter kennisoverdracht. Dit wordt
later in de aanbevelingen van dit congres nog explicieter gesteld (zie paragraaf 5.5). Benedict
(1991) heeft deze opbouw van milieueducatie schematisch weergegeven.

Figuur 5.1. Schematische voorstelling van milieueducatie (Benedict, 1991)

Verder werden te Tiflis een reeks principes voor milieueducatie opgesteld, welke vandaag nog
steeds niet aan belang hebben ingeboet. Zij zijn bijvoorbeeld ook als basis genomen in Agenda
21. Milieueducatie moet:
- milieu in zijn totaliteit beschouwen: zowel natuur als bebouwde omgeving,  ook

technologische en sociale aspecten (economisch, politiek, cultureel-historisch, moreel,
esthetisch);

- een continu levenslang proces zijn, beginnend op het voorschoolse niveau en dient verder
gezet te worden door alle formele en niet-formele stadia;

- interdisciplinair in benadering zijn, wel vertrekkend vanuit de specifieke inhoud van elke
discipline om een holistisch en gebalanceerd perspectief mogelijk te maken;

Milieueducatie

Experimentele/actie
component om waarden en
verantwoordelijk gedrag te
ontwikkelen

Sociale wetenschappen

Ecologie

Milieuwetenschappen

Milieumanagement
(hoe de samenleving
verantwoordelijk ecosystemen
kan gebruiken)
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- de grote milieu-issues onderzoeken vanuit lokale, nationale, regionale en internationale
gezichtspunten zodat leerlingen inzichten in milieucondities krijgen van andere
geografische gebieden;

- hedendaagse en potentiële milieusituaties beklemtonen, maar terwijl ook een historisch
perspectief in rekening brengen;

- de waarde en noodzaak van lokale, nationale en internationale samenwerking in de
preventie en de oplossing van milieuproblemen promoten;

- expliciet de milieuaspecten in beleidsplannen voor de school opnemen;
- leerlingen het mogelijk maken een rol te vervullen in het plannen van hun leerervaringen en

hen de mogelijkheid bieden voor het maken van beslissingen en het accepteren van de
gevolgen;

- milieusensibiliteit, kennis, probleemoplossende vaardigheden en waardeverheldering
relateren aan elke leeftijd, maar met een speciale klemtoon op milieusensibiliteit voor de
eigen omgeving op de jongere leeftijd;

- de leerlingen de symptomen en reële oorzaken van milieuproblemen helpen ontdekken;
- de complexiteit van milieuproblemen benadrukken en dus ook de nood om vaardigheden

voor kritisch en probleemoplossend denken te ontwikkelen;
- gebruik maken van verschillende leeromgevingen en een brede waaier van

onderwijskundige benaderingen om te onderwijzen over en te leren van het milieu met het
accent op praktische activiteiten en ‘eerstehands-ervaringen’.

Elk stadium van onderwijs kent hierbij zijn eigen specifieke doelstellingen. In het
basisonderwijs bijvoorbeeld, zouden nuttige richtingen voor de promotie van milieueducatie
zijn: activiteiten in een nauw contact met het milieu, de ontwikkeling van kritische
vaardigheden om dingen rondom zich te zien,… Secundair onderwijs zou de leerlingen moeten
leiden naar meer ecologisch, sociaal, politiek en economisch gefundeerde toepassingen van
ideeën over het milieu (UNESCO/UNEP, 1977).

5.5 EEN STRUCTUUR VOOR MILIEUEDUCATIE

Betreffende de opbouw van milieueducatie, kunnen drie aan elkaar gerelateerde componenten
onderscheiden worden. Deze  drievoudige structuur werd het eerst geformuleerd door Arthur
Lucas (in zijn doctoraatsthesis in 1972) en is sindsdien een universeel geaccepteerd model voor
milieueducatie geworden. Het gaat om de volgende drie componenten
- onderwijs over (about) het milieu: de basiskennis over het milieu
- onderwijs voor (for) het milieu: heeft betrekking op de waarden, attitudes en positieve actie

voor het milieu
- onderwijs in of door (through) het milieu: het gebruiken van het milieu als een bron met de

nadruk op onderzoek en ervaringen door leerlingen

Naast deze drieledige structuur is het tevens aangewezen de volgende vijf domeinen voor
‘vorming’ te onderscheiden binnen milieueducatie (UNESCO/UNEP, 1977):
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1. bewustzijn: sociale groepen en individuen helpen bewust te worden van en sensibiliteit te
verwerven voor het ganse milieu en de eraan verbonden problemen

2. kennis: sociale groepen en individuen helpen een variëteit van ervaringen in het milieu en
een begripsbasis van het milieu en zijn geassocieerde problemen te verwerven

3. attitudes: sociale groepen en individuen helpen een set van waarden en gevoelens te
verwerven die van belang zijn voor het individu, en de motivatie voor actief participeren in
milieuverbetering en –bescherming

4. Vaardigheden: sociale groepen en individuen helpen de vaardigheden te verwerven voor het
identificeren en oplossen van sociale problemen

5. Participatie: sociale groepen en individuen voorzien met de kans om actief betrokken te
worden bij alle niveaus in het werken naar een oplossing voor milieuproblemen

De dimensies van vaardigheden, concepten en attitudes zijn intrinsiek verbonden aan de
kerninhoud van de drie structurele elementen (Palmer, 1992): onderwijs over het milieu  heeft
tot doel kennis en bewustzijn over waarden en attitudes te ontwikkelen; onderwijs in of door
milieu gebruikt het milieu als een bron om te leren en die toelaat een grote mate van kennis te
ontwikkelen alsook vaardigheden voor onderzoek en communicatie; onderwijs voor het milieu
tenslotte, moedigt leerlingen aan hun persoonlijk antwoord op en hun relatie met milieu en
milieuonderwerpen te exploreren.

Palmer werkt twee dimensies, nl. deze van de kennis en het begrip en deze van de vaardigheden,
nog verder uit.

1. Kennis en begrip
- Kennis over het milieu op verschillende niveaus, gaande van lokaal tot globaal
- Kennis en begrip over milieu-issues op verschillende niveaus, gaande van lokaal tot globaal
- Kennis over  alternatieve attitudes en benaderingen van milieu-issues en de waardesystemen

die zulke attitudes en benaderingen ondersteunen

2. Vaardigheden
- Milieu onderzoeken of dingen te weet komen over het milieu, ofwel direct door milieu en

natuur zelf te onderzoeken ofwel door het gebruik van secundaire bronnen
- Het communiceren van:

- Kennis over het milieu
- Zowel de eigen als alternatieve attitudes naar milieu-issues, het insluiten van een

rechtvaardiging van de attitudes en benaderingen
- Participatie:

- Als deel van besluitvorming in groep
- Als deel van het maken van een persoonlijk antwoord

5.6 INHOUDEN VOOR MILIEUEDUCATIE: DE KERNELEMENTEN

Uit voorgaande bleek reeds de heersende consensus dat milieu zowel sociale en culturele als
fysische aspecten betreft. Analyses moeten daarom rekening houden met de samenhang tussen
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het natuurlijke milieu en zijn biologische componenten en sociale en culturele factoren.
Daarenboven zijn milieuproblemen niet alleen deze van het schadelijk of irrationeel gebruik van
natuurlijke bronnen en vervuiling (UNESCO/UNEP, 1977). Het sluit ook problemen in van
onderontwikkeling, zoals slechte woningen en beschutting, slechte sanitaire condities, voeding,
slechte management- en productiepraktijken en meer algemeen, alle problemen die voortkomen
uit armoede. Dit is duidelijk een heel brede definiëring, maar een begripsbepaling die door de
jaren heen behouden blijft. Hetzelfde vinden we immers terug in latere rapporten, onder meer
deze van de Brundtland commissie en Agenda 21. Om effectief te zijn moet milieueducatie
zowel aandacht schenken aan het fysisch/biologisch en het socio-economisch milieu als aan de
menselijke ontwikkeling, moet het geïntegreerd worden in alle disciplines, en moet het gebruik
maken van formele en niet-formele methodes en effectieve middelen van communicatie
(Agenda 21, hoofdstuk 36).

Bovendien is milieueducatie in essentie ook een levenslange vorming, die dient te
beantwoorden aan de veranderingen die elkaar in razendsnel tempo opvolgen (UNESCO/UNEP,
1977). Milieueducatie moet de leerlingen voorbereiden voor het ganse leven, enerzijds door ze
te leren begrijpen wat de grote problemen zijn van de hedendaagse wereld en anderzijds door ze
de vaardigheden en attitudes mee te geven die het hen mogelijk maken het leven in de toekomst
te verbeteren en het milieu te beschermen, dit in overeenstemming met de ethische waarden.
Milieueducatie is derhalve ook steeds vooruitblikkend en op de toekomst gericht.

Verder werden te Tiflis enkele inhoudelijke aanbevelingen geformuleerd opdat milieueducatie
zou resulteren in het behoud en de verbetering van de leefomgeving, met andere woorden de
verbetering van de kwaliteit van het menselijk leven alsook het behoud van ecologische
systemen. Het gaat hierbij om volgende aanbevelingen: milieueducatie moet zich richten op het
creëren van bewustzijn, gedragsattitudes en waarden gericht naar het behoud van de biosfeer,
verbeteren van de levenskwaliteit alsook het veilig stellen van ethische waarden en de culturele
en natuurlijke erfenis, met inbegrip van heilige plaatsen, historische mijlpalen, kunstwerken,
monumenten en sites, menselijk en natuurlijk milieu, met inbegrip van fauna en flora en
menselijke settings.

In deze vroegere teksten lag de klemtoon evenwel niet op de inhoud van milieueducatie. Veel
meer ging de aandacht destijds uit naar het aantonen van het belang van milieueducatie en de
betrokken actoren (onderwijs en beleid) er van bewust te maken. Ook werden reeds een aantal
algemene doelstellingen geformuleerd voor deze nieuwe vorm van educatie, maar tot echte
inhoudelijke besprekingen kwam men niet. Dit betekent niet dat deze conferenties en debatten
minder belangrijk geweest zijn, zij hebben de weg geopend naar milieueducatie op school en
hebben de fundamenten gelegd voor een degelijke opbouw van milieueducatie. Op de inhoud
hebben we een aantal jaren moeten wachten. Uiteraard konden we ook destijds reeds op basis
van  milieurapporten opmaken welke issues belangrijk geacht werden en eventueel in
aanmerking konden komen voor milieueducatie. Er werd echter nergens expliciet gewezen op
vorming. Daarom zijn de inhoudelijke thema’s die we hier presenteren dan ook afkomstig uit
documenten van de laatste 10 jaren en dus niet omdat we vroegere documenten als
voorbijgestreefd zouden bestempelen.
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Het IFEN (l’Institut Français de l’Environnement) onderscheidt in de term ‘environnement’ vijf
grote dimensies, waarvan de ecologische dimensie het middelpunt vormt (Tissier, 1998):
1. Een ecologische dimensie: behoud van de biologische diversiteit en de reproductie op lange

termijn van ecosystemen
2. Een economische dimensie: het verzekeren van een duurzame ontwikkeling van bronnen
3. Een sociale dimensie: verbeteren van de levenskwaliteit
4. Een veiligheidsdimensie: garanderen van de individuele en collectieve zekerheid/veiligheid

tegenover risico’s en inbreuken op de gezondheid
5. Een culturele en esthetische dimensie: het behouden, om het door te geven aan toekomstige

generaties, van culturele elementen die het meest van betekenis zijn voor het patrimonium

Alle vijf dimensies dienen aan bod te komen in milieueducatie, stelt men. Als men deze vijf
dimensies als uitgangspunt voor milieueducatie neemt, zijn andere vakoverschrijdende gebieden
uiteraard niet ver weg. We constateren hier duidelijk een overlap met thema's als burgerschap en
gezondheid. Nochtans duiken deze dimensies ook op in de documenten die we hebben
doorgenomen in het kader van milieu en milieueducatie, zij het wel niet allemaal even
nadrukkelijk.

We hebben getracht de verschillende inhoudelijke thema's voor milieueducatie op een rij te
zetten op basis van de volgende documenten:

1. Documenten i.v.m. de Earth Summit te Rio de Janeiro
- Agenda 21
- Adriaensens, E. (red.), Agenda 21, ook op school?

2. Tissier, B. (1998). Education, formation, Environnement. Parijs, Economica.

3. Palmer, J. A. (1992). Environmental Education: The Primary Phase. In: W. L. Filho & J. A.
Palmer. Key Issues in Environmental Education.

4. Documenten i.v.m. het Brundtland Rapport
- WCED (1987), Our common future
- Benedict, F., Ed. (1991). Environmental Education for Our Common Future. A Handbook

for Teachers in Europe.

Agenda 21, die resulteert uit de samenkomst te Rio de Janeiro, besteedt een compleet hoofdstuk
aan milieueducatie. Inhoudelijk worden hier echter geen wenken gegeven, deze zijn wel terug te
vinden in de rest van het lijvige rapport. Bij de bespreking van de belangrijkste milieutopics van
deze periode, wordt meermaals de vraag naar vorming en educatie gesteld.

De Franse minister voor milieu stelde dat er momenteel 12 vragen zijn die de diversiteit van
milieuproblemen en de complexiteit ervan bewijzen, welke we terugvinden in het boek van
Tissier (Tissier, 1998). Deze 12 aspecten zijn: het broeikaseffect, het gat in de ozonlaag,
watervervuiling, de biodiversiteit, de ontbossing/ontwouding, de woestijnvorming, de
exploitatie van bronnen, het effect van urbanisatie, de verspreiding van afval, het
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energiegebruik, de risico’s van biotechnologie en de duurzame ontwikkeling. Bij dit laatste zijn
er bovendien vaak tegenstrijdigheden tussen de domeinen van economie en eco-ontwikkeling.

Toen, op basis van de Education Reform Act van 1988, het National Curriculum werd
ingevoerd in Engeland en Wales, was milieueducatie een van de vijf niet-statutaire
vakoverschrijdende thema’s8. De National Curriculum Council (NCC)9 identificeerde 7
gebieden die de basis kunnen vormen voor milieueducatie (NCC, 1990). Palmer vertrekt in zijn
artikels vanuit deze 7 thema’s stelt dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de interpretatie
van deze thema’s en de mogelijke subthema’s die eruit gedistilleerd kunnen worden (Palmer,
1992). Milieueducatie werd daarbij, evenals in Vlaanderen, beschouwd als vakoverschrijdend
thema. Vandaar dat sommigen ook duidelijke banden hebben met andere gebieden van het
curriculum, vooral dan met wetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis en technologie.

Tenslotte bekeken we een tweetal documenten welke betrekking hebben op de werken van de
Brundtland Commissie, met name het eigenlijke rapport en daarnaast een op basis daarvan
opgesteld handboek voor milieueducatie, waarin het aspect van duurzame ontwikkeling centraal
staat.

In de tabel op de volgende pagina worden de thema’s die in deze documenten worden
aangehaald als onderwerpen voor milieueducatie opgesomd. De cijfers tussen de haakjes
verwijzen naar de documenten waarin ze vermeld werden (zie bovenstaande documenten). De
verschillende onderwerpen deelden we op in 13 hoofdthema’s. Allicht zijn hier andere
opdelingen mogelijk.

                                                     
8 De vier andere vakoverschrijdende thema’s waren: economische en industriële vorming,
gezondheidsopvoeding, beroepsvoorlichting (careers education) en burgerschapseducatie.
9 Ondertussen bestaat deze National Curriculum Council niet meer. De School Curriculum and
Assessment Authority (SCAA) is in de plaats gekomen.
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Tabel 5.2. Thema's voor milieueducatie volgens internationale teksten
1. Land (1, 2, 4)

1.1. Ontbossing / ontwouding (1, 2, 4)
1.2. Woestijnvorming (1, 2)
1.3. Berggebieden, erosiebestrijding (1)

2. Bodem, stenen en mineralen (3, 4)
3. water (1, 2, 3, 4)

3.1. watervervuiling (1, 2)
3.2. rationeel watergebruik (1)
3.3. belang van water en zijn geëigend gebruik (1)
3.4. beschermen van oceanen, zeeën en kustgebieden (1)

4. atmosfeer
4.1. effecten van luchtvervuiling en bescherming van de atmosfeer (1)
4.2. broeikaseffect (1, 2)
4.3. gat in de ozonlaag (1, 2)
4.4. zure regen (2)

5. materialen en bronnen (1, 2, 3)
5.1. de exploitatie van bronnen (2)
5.2. energiegebruik (2)
5.3. energie-efficiëntie (1)
5.4. milieuvriendelijke energiesystemen (1)

6. planten en dieren (1, 2, 3)
6.1. ontbossing/ontwouding (1, 2, 4)
6.2. biodiversiteit (1, 2)
6.3. duurzaam gebruik van biologische bronnen (1)
6.4. zorgen voor een beter bewustzijn, appreciatie en gebruik van bossen met aandacht voor
de veelzijdige functies en waarden van bomen, bossen en beboste gebieden (1)

7. mensen en hun gemeenschappen (1, 3, 4)
7.1. de betekenis van de omgeving voor de mens (op sociaal en persoonlijk vlak)
7.2. de aard van de invloed die de mens uitoefent op de omgeving (als individu en als lid
van de gemeenschap)

8. gebouwen (2, 3)
8.1. effecten van urbanisatie (2)

9. industrialisatie (1, 3)
9.1. duurzame ontwikkeling
9.2. goed gebruik van chemische producten (1)
9.3. aan vervuiling gerelateerde effecten van het gebruik van chemicaliën op
waterkwaliteit, voedselveiligheid en menselijke gezondheid (1)
9.4. gevaarlijk – chemisch afval (1)

10. gevaarlijk, vast en radioactief afval (1, 2, 3)
10.1. verspreiding van afval
10.2. goede huishoudpraktijken (1)
10.3. hergebruik en recyclage  (1)
10.4. voordelen en burgerlijke verplichtingen geassocieerd met hergebruik en recyclage (1)
10.5. positieve attitudes naar duurzame consumptie (1)

11. milieu-ethiek en problemen (1, 2)
11.1. risico’s van biotechnologie (1, 2)
11.2. voordelen van biotechnologie (1)
11.3. belangenconflicten en de overdracht naar andere personen
11.4. fysisch-biologische problemen

12. duurzame ontwikkeling (1, 2 ,4)
13. milieu & gezondheid (1, 4)
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13.1. invloed van milieu op gezondheid (1)
13.2. interacties tussen demografische trends en duurzame consumptie (1)
13.3. educatie over hygiëne (1)

B ONDERZOEKSRESULTATEN

5.7 OMSCHRIJVING MILIEU EN MILIEUEDUCATIE

The environment includes a complex of natural, built and social components in the
life of humanity and the social components constitute a set of cultural, moral,
personal values and interrelations of people in the spheres of labour and leisure
activities

We herhalen hierboven nog even de omschrijving die aan milieu werd gegeven tijdens de
conferentie te Tiflis. Een heel ruime invulling van milieu heeft men daar gehanteerd. Ook de
ondervraagde respondenten vullen het begrip ruimer in dan natuur alleen. Wanneer men spreekt
over milieu denkt men ook  meteen aan de mens, zijn leefomgeving en de bebouwde omgeving.
Het begrip milieu is evenwel zo ingeburgerd in ons taalgebruik dat een omschrijving geven van
dit begrip haast onmogelijk lijkt te zijn. De organisaties die hun werking expliciet richten op
milieu en milieuproblematieken vormen hier weliswaar een uitzondering op, voor hen heeft het
begrip ‘milieu’ een duidelijk afgebakende betekenis. Uit de volgende beschrijvingen blijkt
evenwel duidelijk dat de verschillende organisaties, zowel de milieuverenigingen als de andere,
milieu vrij ruim interpreteren:

Verstandig en bewust omgaan met je leefomgeving, zowel met de mensen als met
de natuur

Je kan voor het milieu zijn en zeggen om al het groen te behouden, maar dan kan je
ook geen bebouwing hebben. In die zin moet je altijd zoeken naar een samengaan
tussen de verschillende elementen.

Een constante in de visie die men heeft, is dat milieueducatie dient te vertrekken vanuit de
persoon zelf. Centraal moet staan wat men als individu kan doen om het milieu te behouden of
te verbeteren. Milieueducatie dient burgers te vormen tot milieubewuste burgers. Daartoe
dienen jongeren te beseffen wat de impact van hun eigen gedrag op het milieu is en hoe zij op
hun manier kunnen bijdragen tot het milieu.

Milieueducatie is voor de organisatie van interactieve of actieve leersituaties voor
het leren maken van maatschappelijke keuzes en keuzes leren toepassen die het
ecologisch evenwicht vrijwaren.(…) Voor mij is het vrij belangrijk dat de mens
daarin centraal staat.
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Het organiseren van leersituaties gericht op persoonsvorming en op het aanreiken
van handelingscompetenties om te komen tot een individueel en maatschappelijk
duurzamer omgaan met natuur en milieu. (…) Het is geen biologie onderwijs. (…)
Milieueducatie wordt nog vaak geassocieerd met biologie. Oorspronkelijk is het
daaruit voortgekomen, maar het heeft veel meer te maken met hoe ga ik als
individuele burger, maar ook als lid van een samenleving om met natuur en milieu.
Milieu is eigenlijk een verwarrend begrip, je zou evengoed natuur kunnen zeggen,
het is gewoon hetzelfde maar van de andere kant belicht. (…)Het gaat vooral om
persoonsvorming.

Een bijkomende vereiste is dat jongeren ook het belang inzien van investeringen in het milieu.
Ook dit laatste vormt dus een taak voor milieueducatie. En hierbij is het belangrijk dat men
vanuit de eigen ervaringen van de jongere vertrekt: hoe staat deze jongere ten opzichte van
natuur en milieu? Men dient bijgevolg best niet te veel te palaveren over de huidige
milieuproblemen of diepgaand de elementen van ons milieu te bespreken.  En men dient ook
niet de jongeren concrete regeltjes aan te leren om met milieu om te gaan. Immers:

De problemen van nu zijn niet de problemen van morgen, die veranderen
voortdurend. Als wij de nieuwe generatie willen helpen dan moeten wij ze gewoon
in staat stellen om zelf nadien milieuproblemen te gaan bekijken en wij moeten nu
onze eigen problemen oplossen.

Men dient wel het doel voor ogen te houden, nl. een afbakening van milieueducatie. En het is
ons inziens wel interessant om linken te leggen met burgerschapseducatie of
gezondheidseducatie maar we moeten anderzijds ook wel trachten te vermijden dat ze elkaar
geheel overlappen. We moeten duidelijke inhouden vastleggen voor beide thema’s. En vanuit
deze inhouden of subthema’s kan er dan naar elkaar worden toegewerkt. Dat dit niet makkelijk
is en de grenslijn met andere vakoverschrijdende thema’s bijzonder dun is blijkt onder meer uit
de volgende stelling:

Inzake het maken van keuzes, is het denk ik heel belangrijk van dingen te kunnen en
een onderliggende waardeschaal te hebben die zoveel mogelijk rekening houdt met
die keuzes en met dat ecologisch evenwicht. En daar zit je op het vlak van attitudes.
En je moet die ook gaan toepassen en daar kom je bijvoorbeeld tot verbindingen
met burgerzin en sociale vaardigheden. Uw sociale attitudes spelen daar een zeer
belangrijke rol. In die zin, zie ik zeer sterk een sociale component binnen
milieueducatie. Ik denk dat die veel meer bepaald van milieugedrag dan veel
inzichten of kennis rond milieu en natuur.

5.8 INHOUDEN VOOR MILIEUEDUCATIE

Vanuit de milieubenadering is men hoe langer hoe meer afgestapt van de sectorale
benadering. (…) Men gaat eigenlijk meer uit van de milieuverstorende fenomenen
en de interne samenhang daarin: verzuring, vermesting, energie, … eerder dan
puur op bodem, afval en afvalwaters. Vroeger had je de klassieke sectoren en in
feite is dat niet echt relevant. Dat is wel relevant wanneer je het puur technisch
gaat bestuderen, maar de samenhang is minstens even belangrijk. Zeker naar de
uitvoering. Nu geef ik wel toe dat men bvb. op het niveau van de provincie terug
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afgeweken is. Men heeft daar toch weer de sectorale benadering gehanteerd omdat
dat ordelijker is. Ook voor een lesprogramma zal het niet zo eenvoudig zijn om dit
werkelijk zo verweven gaan aan te bieden. Maar zelfs als men het sectoraal
aanbiedt, moet telkens achter de deur die verweving met andere sectoren aanwezig
zijn. Men kan niet over water praten zonder in feite over de bodem te praten en al
evenmin over de bedrijfsactiviteiten en het creëren van afval.

Deze opmerkingen werden voornamelijk genoteerd door deskundigen inzake milieuaspecten.
Een van de respondenten verkoos daarom om bij zijn selectie van de vijf belangrijkste thema’s
niet de opgegeven lijst van de subthema’s te hanteren en selecteerde in de plaats daarvan de
probleemaspecten aantasting, uitputting en vervuiling. We legden deze in de tweede ronde niet
voor als nieuwe topics omdat ze in feite ook niet in een rij van inhoudelijke topics thuis horen.
Het gaat om een totaal andere benadering van milieueducatie. Wel wensten we ook de overige
organisaties de vraag voor te leggen of zij een probleembenadering al dan niet prefereren boven
een thematische of sectorale benadering. Immers, ook in internationale literatuur merkten we
reeds een voorkeur voor een meer probleemgerichte benadering. Tijdens het Tiflis congres werd
duidelijk de vraag gesteld naar meer probleemgerichte benaderingen, waarbij er tevens aandacht
wordt besteed aan de samenhang tussen de verschillende problemen en probleemgebieden
(UNESCO/UNEP, 1977). In de tweede schriftelijke ronde werd daarom de stelling
‘milieueducatie dient eerder te vertrekken vanuit de basisproblematieken (aantasting, vervuiling
en uitputting) dan vanuit de vooropgestelde thema’s’ voorgelegd ter beoordeling. Slechts 21
personen beoordeelden deze stelling. Maar toch kunnen we uit de verdeling over de
antwoordmogelijkheden reeds besluiten dat niet iedereen of niet alle organisaties evenzeer te
vinden zijn voor een dergelijke benadering binnen milieueducatie. Hoewel 9 personen akkoord
of helemaal akkoord gaan met deze stelling, moeten we toch ook concluderen dat ongeveer
gelijk aantal (10 personen) geen uitgesproken mening heeft over dit aspect en dat eveneens 2
personen niet akkoord gaan met deze uitspraken. Bovendien gaat een meerderheid van de
respondenten, nl. 20 van de 21, er mee akkoord dat ook niet problematische milieu-aspecten
aandacht dienen te krijgen in milieueducatie. Slechts 1 persoon heeft geen mening over deze
uitspraak. We willen daaraan nog toevoegen dat het vertrekken vanuit een aantal basisthema’s
niet uitsluit dat men een sterk accent legt op problemen en men tevens de link legt met
problemen op andere terreinen. Doorslaggevend zullen hier uiteindelijk de
implementatiemogelijkheden voor beide technieken in het onderwijs zijn.  Want zoals ook een
respondent opmerkte, vraagt een dergelijke probleemgerichte en holistische benadering heel wat
voorkennis en inzichten van de leerkrachten. We moeten ons terdege afvragen of we een
dergelijke mate van expertise kunnen verwachten van leerkrachten, zonder te verglijden in een
vorm van milieueducatie waarin de leerkrachten uit de wetenschappelijke vakken alles gaan
uitwerken. Dit laatste is immers geenszins de bedoeling van vakoverschrijdend leren. De
meerderheid van de respondenten stoorde zich minder aan de thematische benadering van
milieueducatie en zij baseerden zich voor de selectie van de subthema’s wel op de hen
voorgelegde lijst. Zij verkozen dan wel eerder problematisch geachte thema’s of besteden bij de
invulling van de topics aandacht aan de problemen op dat terrein.

Als we naar de rangorde van deze topics kijken dan merken we dat alleen de topics ‘afval’ en
‘de relatie tussen landbouw en milieu’ door niemand als echt onbelangrijk werden beschouwd in
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de eerste ronde (d.w.z. dat deze topics van niemand een score lager dan 3 kregen). Bij de tweede
ronde konden aan dit lijstje nog de topics ‘consumentengedrag’, ‘relaties tussen verschillende
actoren’, ‘milieubeleid en –participatie’ en ‘biodiversiteit’ toegevoegd worden.

Tabel 5.3. Belangrijkheid van topics voor milieueducatie: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van de eerste ronde)

N Min.
Score

Max.
score

Gem. Std.

Mensen en hun leefomgeving 27 2 5 4,41 0,75
Afval 27 3 5 4,41 0,69
Lucht-, water- en bodemverontreiniging 27 2 5 4,37 0,74
Aspecten van duurzame ontwikkeling 26 2 5 4,19 0,80
Bescherming van fauna en flora 27 2 5 4,11 0,93
Milieu en gezondheid 26 1 5 4,04 1,00
Relatie tussen industrie en milieu 27 1 5 3,93 0,92
Relatie tussen landbouw en milieu 26 3 5 3,92 0,63
Milieu-ethiek 26 2 5 3,92 0,89
Bebouwde omgeving, steden 26 2 5 3,77 0,76
Ruimtelijke ordening 27 1 5 3,74 0,98
Materialen en bronnen, energie 27 1 5 3,63 1,04
Relatie tussen mens en milieu in verschillende culturen 27 1 5 3,48 1,05
Bodem, stenen en mineralen 27 1 5 2,93 0,92

Tabel 5.4. Belangrijkheid van nieuwe topics voor milieueducatie: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van de tweede ronde)

N Min.
Score

Max.
score

Gem. Std.

Consumentengedrag 20 3 5 4,45 0,69
Relaties tussen verschillende actoren 20 3 5 4,10 0,72
Milieubeleid en –participatie 20 3 5 4,00 0,65
Biodiversiteit 20 3 5 3,65 0,75
Gebiedsgerichte bescherming 20 2 5 3,50 0,76
Ecologie, gebiedsstudie 20 2 5 3,25 0,79

Als we de hoogst geplaatste topics bekijken, lijken deze te beantwoorden aan de vraag van de
organisaties om zo veel mogelijk te vertrekken vanuit de eigen omgeving. Dit betekent niet dat
men zich enkel en alleen dient te richten op kleinschalige, lokale milieuproblematieken. Neen
verre van, in milieueducatie dient er zeker ook aandacht te gaan naar de globale
milieuproblematieken zoals de verwarming van het aardoppervlak, de vernietiging van
belangrijke wouden, enzovoorts. Wel stelt men dat het aangewezen is om vanuit de eigen
omgeving te vertrekken, omdat het lokale een meer directe invloed op het individu heeft.
Bovendien kan men veronderstellen dat wanneer men aandacht schenkt  aan natuur en milieu in
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de naaste omgeving dat men normaliter zich ook bewust is van de mondiale milieuproblematiek.
Dus de boodschap luidt: think global, act local.

De globale wereld moet zeker aan bod komen. Maar wanneer men wil werken aan
constructieve oplossingen moet men beginnen in de lokale omgeving.

Je moet uiteindelijk proberen naar een mondiaal besef te gaan. Men zal maar echt
tot duurzaamheid komen als de hele wereld daar aan meewerkt. Maar je kunt als
individu de wereld niet veranderen. Dat moet ook een realistische afweging
worden en dat moeten mensen ook leren: wat kunnen ze zelf doen, wat ligt in hun
eigen handelingsbereik; kunnen ze eigen handelingscompetenties ontwikkelen en
wat kunnen ze doen? (…) En waar heb je gewoon geen vat op? Ik ga het gat in de
ozonlaag niet dichten, ik ga het tropisch regenwoud niet redden.(…) Elke jongere
wil op een bepaald moment de wereld veranderen, dat hoort ook zo, je moet
bepaalde idealen vooropstellen en die moet je ook nooit laten schieten. Je moet
alleen op een bepaald moment realistisch kunnen inschatten wat kan ik doen en
wat kan ik niet doen. Ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van het
opvoedingsproces zodat het niet tot cynisme leidt. Niet denken ‘er is toch niets aan
te doen’, maar wel weten tot waar je bijdrage kan gaan.

Milieueducatie moet zich richten op de lokale omgeving. Als men zich daar goed
van bewust is, dan zal men het grootste begrip hebben voor een globalere kijk op
die problematiek. Maar dat moet rondom je gebeuren. Als je hier op de hei wandelt
en de laatste zonnedauw plukt, dan moet je niet verwachten dat men in het
oerwoud de bomen laat staan.

De stelling ‘het motto voor milieueducatie dient te zijn: think global; act local’ die we bij de
schriftelijke vragenlijst voorlegden aan de organisaties, werd bijgevolg door niemand
verworpen. Wel waren er 4 personen die een middenpositie innamen, maar de overige 17 waren
het eens met deze stelling.

In de selectie van de topics voor milieueducatie merken we geen duidelijke kloof tussen
bepaalde subthema’s. Bij burgerschapseducatie en gezondheidsopvoeding constateerden we wel
een duidelijke afstand in de selectie van de subthema’s. Aangaande milieueducatie zijn er geen
subthema’s die opvallend meer geselecteerd werden dan andere. Het gaat om een zeer zachte
daling in het aantal selecties. Wel zien we weer dat de hoogst gequoteerde subthema’s ook het
meest geselecteerd werden.
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Tabel 5.5. Selectie van topics voor milieueducatie (als een van de 5 belangrijkste
aangeduid)

Subthema’s # keer in selectie (max.
24)

% respondenten die topic
selecteerden

Lucht, water- en bodemverontreiniging 14 58,3%
Mensen en hun leefomgeving 13 54,2%
Afval 12 50,0%
Duurzame ontwikkeling 11 45,8%
Bescherming fauna en flora 9 37,5%
Milieu en gezondheid 8 33,3%
Milieu-ethiek 6 25,0%
Materialen, bronnen en energie 5 20,8%
Relatie industrie – milieu 5 20,8%
Relatie landbouw – milieu 4 16,7%
Ruimtelijke ordening 4 16,7%
Bebouwde omgeving 1 4,2%
Relaties milieu – mens 1 4,2%
Milieu in verschillende culturen 1 4,2%
Nieuwe topics
Biodiversiteit 1 /
Uitputting 1 /
Aantasting 1 /
Vervuiling 1 /
Consumentengedrag 1 /
Milieubeleid- en participatie 1 /
Gebiedsgerichte bescherming 1 /
Ecologie, gebiedstudie 1 /
Probleemgericht werken 1 /
Relaties tussen verschillende actoren 1 /

In de volgende paragraag gaan we verder in op de volgende topics: de mens en zijn
leefomgeving, afval,  bodem-, water- en luchtverontreiniging, duurzame ontwikkeling en het
nieuw toegevoegde topic consumentengedrag.

5.9 DE BELANGRIJKSTE TOPICS NADER BESCHOUWD

5.9.1 De mens en zijn leefomgeving

Het bleek reeds duidelijk uit bovenstaande paragraaf: als men iets aan de milieuproblematiek
wil verhelpen, dan moet men in de eerste plaats starten in de eigen leefomgeving. Meer nog, en
dit in tegenstelling tot misschien burgerzin, al zou men zich beperken tot de aandacht voor
milieuproblematiek in de eigen omgeving dan nog zou men een bijdrage leveren aan de
milieuverloedering. Daarnaast begrijpen jongeren het best de problematiek in de lokale
omgeving en zijn zij tevens het meest gevoelig voor wat afspeelt rondom hen.

Uiteindelijk bekijken we, misschien egocentrisch, het milieu vanuit ons eigen
oogpunt.
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Soms gaat men vanuit de industrie of ergens anders zeggen: “ja, de mensen zijn
maar bezig met hun eigen kleine problemen”. Maar het zijn juist toch degene die
tellen.

Als iedereen voor zijn eigen deur veegt blijft heel de straat proper.

En ook de school behoort tot die directe omgeving. Milieueducatie en meer specifiek de
aandacht voor de lokale omgeving kan bijgevolg reeds starten met wat men als
schoolgemeenschap kan doen aan het leefmilieu.

In de school kan je ook vertrekken van het schoon houden van de ruimte. Je kan
dat ook thuis toepassen, bvb. op je kamer. Maar het kan ook breder: men kan bij
excursies er op wijzen dat er heel wat verloedering is die door de mens wordt
aangericht.

Bovendien, zo wordt gesteld kan het eigen gedrag als voorbeeld dienen voor andere personen
uit je directe omgeving:

Als er mensen in mijn omgeving afval sorteren, zal ik dat misschien ook
gemakkelijker doen.

Het omgekeerde geldt uiteraard ook en is naar milieueducatie op school misschien nog des te
belangrijker. Als leerlingen op school leren milieuvriendelijk handelen, dan kunnen ze dit
gedrag ook thuis aanhouden en er mede voor zorgen dat ook hun ouders of andere gezinsleden
milieuvriendelijker zullen handelen.

Als we nu naar de specifieke doelstellingen kijken, dan valt ten eerste op dat er over geen enkele
doelstelling volledige consensus bestaat. Wel werden er een aantal doelstellingen geformuleerd
waarover er een grote eensgezindheid bestaat. Daarbij is de link met burgerzin duidelijk
aanwezig. Waar het in hoofdzaak om draait is eigenlijk het opnemen van verantwoordelijkheid
voor je omgeving. De leerlingen moeten beseffen dat ze deze voor een stuk zelf mee
construeren. En dit kan op allerlei manieren gebeuren: zowel door de eigen omgeving net te
houden als door alert te zijn voor milieubezoedeling.
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Tabel 5.6. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘de mens en zijn
leefomgeving’: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede
ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

M3.083  Verantwoordelijkheid opnemen naar de eigen leefomgeving 22 3 5 4,45 0,74
M3.084  De eigen omgeving net houden 22 3 5 4,32 0,65
M3.080  Alert zijn, waakzaam zijn voor milieubezoedeling 22 3 5 4,27 0,70
M3.074  Weten wat men zelf kan doen in zijn omgeving 22 3 5 4,23 0,69
M3.081  Persoonlijke betrokkenheid ontwikkelen bij milieu en de
problematiek daarrond

22 1 5 4,14 0,94

M3.075  Een beschrijving kunnen geven van de eigen leefsituatie 21 3 5 4,10 0,62
M3.082  Begrip opbrengen voor andere leefomgevingen 22 3 5 4,05 0,72
M3.079  Kunnen nadenken over goede evenwichten in je omgeving 22 3 5 4,05 0,72
M3.067  Inzicht hebben in het effect van de actoren op de verschillende
bronnen

22 2 5 3,95 0,58

M3.073  Inzicht hebben in mobiliteit en de verkeerssituatie 22 3 5 3,95 0,49
M3.077  Een analyse kunnen maken van de bepalende actoren op de
huidige leefsituatie

22 3 5 3,73 0,77

M3.076  Een analyse kunnen maken van de bepalende factoren van de
huidige leefsituatie

22 3 5 3,73 0,70

M3.069  Positieve en negatieve bijdragen van actoren op de leefomgeving
kennen

22 2 5 3,73 0,88

M3.068  De contacten tussen actoren en hun leefomgeving kunnen
schetsen

22 2 5 3,55 0,74

M3.072  Inzicht hebben in de bebouwde omgeving: waar bouwt de
mens?, Hoe?, Esthetiek, hoeveel ruimte heb ik nodig om te wonen?

22 1 5 3,50 0,86

M3.078  Een strategie en actieplan kunnen opzetten voor de
leefomgeving en dit zowel op maatschappelijk als op individueel niveau

22 1 5 3,45 1,01

M3.071  Verschillende leefomgevingen kunnen vergelijken 22 1 5 3,32 0,99
M3.070  De geschiedenis kennen van de leefomgeving 22 1 5 3,05 0,95

Bij de mondelinge gespreksronde bleek reeds dat het heel moeilijk was aan dit topic een
inhoudelijke invulling te geven zonder te overlappen met andere topics. In die zin hebben we
hier dan ook net zoals bij ‘de lokale gemeenschap waarin men leeft’ voor burgerschapseducatie
eerder te maken met een benaderingswijze dan met een subthema voor milieueducatie.
Onderwerpen die in het kader van dit topic werden vermeld tijdens de gesprekken waren onder
meer: wonen, steden en de bebouwde omgeving, ruimtelijke ordening, mobiliteit, fauna en flora,
de relatie tussen mens en milieu in verschillende culturen en ook afval. De inhoud voor dit
laatste, de afvalproblematiek, wordt nu verder besproken.

5.9.2 Afval

De afvalproblematiek is één van de weinige zaken waar kinderen en jongeren
effectief zelf stappen kunnen zetten. Je kan er zelf iets aan doen. En het is dan ook
belangrijk dat het onderwijs jongeren bepaalde vaardigheden en attitudes kan
meegeven. Het heeft weinig zin om enkel over de grote problemen te praten. In de
eerste plaats moet je voelen wat je zelf kan en dan de groter problemen aanpakken.
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Een gelijkaardige argumentatie vinden we doorheen het gros van de gesprekken terug. Dit wordt
nog aangevuld met de vaststelling dat afval een van de meest zorgwekkende milieuproblemen
is. Gezien het feit dat afval zo’n groot milieuprobleem is, maar tevens een probleem is waar we
reeds van kindsaf kunnen mee leren omgaan is het niet zo verwonderlijk dat dit topic als een
prioriteit voor het onderwijs wordt gezien.

Afval is een belangrijke factor van milieuvervuiling. Afval wordt niet alleen door
de industrie maar ook door elkeen van ons geproduceerd. We zullen bepaalde
attitudes moeten aankweken om minder afval te gaan produceren. We zullen op een
milieuvriendelijkere manier ons afval moeten proberen te verwerken. We kunnen
hier zelf iets aan doen door recyclage, apart ophalen, proberen minder afval te
produceren.

Bij het behandelen van de afvalproblematiek op school dient dit laatste, nl. afvalpreventie
voorop te staan. Niet alleen is er consensus over de doelstelling dat jongeren zich moeten
inzetten om afval te voorkomen. Ze dienen daartoe ook over de nodige kennis beschikken zodat
ze weten op welke wijze men precies afval kan voorkomen. Daarenboven moeten ze weten dat
afvalpreventie de hoogste plaats inneemt in de hiërarchie van het afvalbeheer. Jongeren dienen
met andere woorden te weten dat zij in eerste instantie moeten afval trachten te vermijden en dat
het hergebruik, het sorteren en het recycleren van afval weliswaar belangrijke elementen in het
afvalbeheer vormen, maar dat daaraan pas in tweede instantie moet gedacht worden, nadat men
gepoogd heeft om afval te vermijden.

Uit de gesprekken bleek reeds dat school werd beschouwd als een ideaal kanaal om bij jongeren
de aanzet te geven om preventief om te gaan met afval. En ook in de tweede bevraging kwam
dit als een belangrijke doelstelling naar voor. De school kan afvalpreventie bewerkstelligen door
concrete maatregelen op te nemen in haar reglement en door het te implementeren in haar
schoolbeleid. Meer concreet kan men op school afval trachten te verminderen door bijvoorbeeld
eisen te stellen naar drankverpakkingen. Of de school zou samen met de leerlingen kunnen
zoeken naar voorbeelden, zo stelt een respondent. Een ander respondent heeft het over projecten
zoals ‘een school zonder afval’ of het vooropstellen van ambities zoals het afval trachten te
beperken tot de helft van het afval van vorig schooljaar. Zodoende krijg je een andere dynamiek
en betrokkenheid en werk je ook aan burgerzin, stelt de respondent verder. Bovendien bestaat er
omtrent dit topic heel wat vertrouwen in het kennis en kunde van de scholen:

Een aantal scholen besteden daar sowieso nu al aandacht aan en vaardigen zelfs
reglementen uit. Bijvoorbeeld zij bepalen dat allerhande dranken alleen maar uit
flesjes mogen gedronken worden en niet meer uit plastic of tetrablik.

Afvalpreventie staat duidelijk voorop. Maar dit betekent niet dat andere manieren van
afvalbeheer buiten beschouwing dienen te blijven. Daarnaast bestaat er grote eensgezindheid
over het leren sorteren en recycleren van afval. In het kader hiervan dient tevens het kunnen
onderscheiden van soorten afval en het kennen van schadelijke stoffen voor het milieu gezien te
worden.
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Tabel 5.7. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘Afval’: beschrijvende maten
en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

M3.024  Afval trachten te voorkomen (vnl. dagelijks afval, persoonlijk
afval)

23 3 5 4,74 0,54

M3.006  Kennis hebben over afvalpreventie: hoe afval voorkomen? 23 4 5 4,70 0,47
M3.025  Afval trachten te verminderen op school 23 3 5 4,65 0,65
M3.022  Milieubewust consumeren 23 3 5 4,65 0,57
M3.020  De impact kennen die je als mens kan hebben op je omgeving,
weten wat je zelf kan doen

23 4 5 4,65 0,49

M3.027  Denken aan de toekomst, aan andere mensen en er rekening mee
houden

23 4 5 4,61 0,50

M3.011  De hiërarchie in het afvalbeheer kennen: 1. Afvalpreventie, 2.
Hergebruiken, 3. Sorteren en recycleren, 4. Verbranden, 5. Storten

23 2 5 4,52 0,79

M3.018  Weten hoe men zich moet gedragen als consument 23 3 5 4,48 0,59
M3.008  Inzicht hebben in het sorteren van afval: hoe en waarom 23 3 5 4,48 0,59
M3.005  Inzicht hebben in het ontstaan van afval 23 2 5 4,43 0,79
M3.026  De mentaliteit van een wegwerpmaatschappij trachten tegen te
gaan

23 3 5 4,39 0,78

M3.023  Kunnen omgaan met gevaarlijke producten 23 3 5 4,26 0,75
M3.019  Weten  hoe men zich moet gedragen als afvalproducent 23 2 5 4,26 0,75
M3.021  Weten om te gaan met gevaarlijke producten 23 3 5 4,22 0,74
M3.004  De verschillende soorten afval kennen: giftig-niet giftig,
organisch afval

22 2 5 4,18 0,85

M3.012  Kennis hebben van schadelijke stoffen voor het milieu 23 2 5 4,09 0,79
M3.009  Kennis hebben over recyclage: mogelijkheden en beperkingen,
voor- en nadelen

23 2 5 4,09 0,79

M3.017  De gevolgen kennen van het gebruik van verpakkingsmateriaal 23 2 5 4,00 0,85
M3.007  Kennis hebben over afvalverwerking: mogelijkheden en
beperkingen, voor- en nadelen

23 2 5 3,96 0,88

M3.015  Warenkennis hebben en daardoor weten wat te weren producten
zijn

23 2 5 3,74 0,75

M3.016  Inzicht hebben in het afbrekingsproces van afval: hoe gebeurt dit
en hoe lang duurt dit

21 2 5 3,71 0,90

M3.014  De codex van afval en symbolen voor gevaarlijk afval kennen 23 1 5 3,57 1,04
M3.013  Inzicht hebben in het financiële aspect van afval: afvalindustrie,
kosten van afval, enz.

23 2 5 3,52 0,90

M3.010  Het onderscheid tussen hoogwaardig en laagwaardig recycleren
kennen

23 1 5 3,17 0,78

Al te specifieke en technische uitwerkingen worden als minder relevant beschouwd. Jongeren
dienen bijvoorbeeld niet het ganse afbrekingsproces van afval te kennen of over een
gedetailleerde productenkennis te beschikken. Het belangrijkste is dat jongeren zelf op een
goede manier leren omgaan met producten en afval trachten te vermijden. Of met andere
woorden:

Het is hier eerder consumentenvorming: hoe gedraag ik mij als consument, hoe
gedraag ik mij als afvalproducent.

Met dit laatste citaat kunnen we meteen overgaan naar het volgende topic: consumentengedrag.
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5.9.3 Consumentengedrag

Consumentengedrag is een topic dat niet apart werd geformuleerd in de eerste bevraging.
Nochtans stelden we in de tweede schriftelijke bevraging vast dat de gemiddelde score voor dit
topic eigenlijk nog hoger ligt dan voor de hiervoor besproken subthema’s. En ook in de
doorgenomen literatuur werd herhaaldelijk gewezen op het belang van het vormen tot bewust en
duurzaam consumentengedrag.  We hebben in de eerste vragenlijst echter geopteerd te werken
met eerder milieuspecifieke domeinen, waarbij we consumentengedrag voornamelijk plaatsten
binnen de subthema’s afvalpreventie en energie, bronnen en materialen. Omdat
consumentengedrag in de eerste bevraging toch als een nog ontbrekend topic voor
milieueducatie naar voren kwam, legden we het in de tweede ronde voor als een nieuw topic. En
zoals het gemiddelde beoordelingscijfer aangeeft, gaat het hier om een zeer belangrijk aspect.
We zien zelfs dat de gemiddelde score nog uitstijgt boven de gemiddelde scores voor de
hierboven besproken topics, ‘mensen en hun leefomgeving’ en ‘afval’. We konden weliswaar
niet een uitgebreide lijst met doelstellingen voorleggen aan de respondenten in de tweede ronde,
vermits we slechts met één persoon dieper ingingen op dit topic, met name degene die
‘consumentengedrag’ als een nieuw topic aanbracht in de eerste ronde.

Men hoeft dit topic evenwel niet te ver uit te spinnen. Vooral de houding van milieubewust
consumeren wordt belangrijk geacht. Als we even terugblikken naar tabel 5.7, dan stellen we
vast dat over deze houding een consensus bestaat onder de vertegenwoordigers van het Vlaamse
middenveld. Deze doelstelling haalt een gemiddelde score van 4,65, daar waar in onderstaande
tabel voor geen enkele doelstelling het cesuurpunt 4,5 behaald wordt. Men is het er wel nog in
grote mate over eens dat jongeren weet moeten hebben over de verschillende actoren in
productie en consumptie en dat zij tevens de daaraan verbonden rollen en functies kennen, maar
de houding primeert toch. En een verdere uitwijding naar bijvoorbeeld de levenscyclus van
producten of het analyseren van het huidig of vroeger consumptiegedrag wordt lang niet door
iedereen relevant geacht.

Tabel 5.8. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘consumentengedrag’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

M3.237  De rol van de consument kennen 22 3 5 4,32 0,65
M3.238  De rol van de producent kennen 22 3 5 4,14 0,71
M3.236  De actoren van productie tot consumptie kennen 22 2 5 4,05 0,79
M3.239  De milieudimensie van internationale handel, noord-zuid handel
kennen

22 2 5 4,00 0,93

M3.235  De levenscyclus van producten kennen 22 2 5 3,91 0,75
M3.241  Een analyse van de huidige situatie kunnen doorvoeren 22 2 5 3,86 0,83
M3.240  De geschiedenis rond het consumentengedrag kennen 22 1 5 3,32 1,13

5.9.4 Lucht-, water- en bodemverontreiniging

In paragraaf 5.7, waarin we keken naar de begripsbepalingen voor milieu- en milieueducatie die
het middenveld in Vlaanderen hanteert, schreven we dat de mens of het individu een centrale rol
toegewezen krijgt binnen milieueducatie. Milieueducatie vertrekt daarom best van de ervaringen
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van de leerlingen en de persoonlijke bijdrage die elk individu of elke leerling kan leveren voor
het behoud, de bescherming en het herstel van het milieu. Om te beseffen hoe belangrijk dit
milieu wel niet voor ons is, is het echter ook niet oninteressant om de relatie eens omgekeerd te
bekijken. De impact die het milieu op onze gezondheid heeft, bijvoorbeeld. Menig onderzoek
wijst op de nefaste gevolgen die milieuverontreiniging kan hebben op onze gezondheid. Ook dit
is een reden waarom een topic als lucht-, water- en bodemverontreiniging een hoge prioriteit
krijgt binnen milieueducatie. Maar niet alleen voor het eigenbelang dient gewezen te worden op
dit topic. De lucht, het water en de bodem zijn in zo’n sterke mate vervuild, stelt men, dat dit
voor de ganse aarde enorme problemen meebrengt. En de kostbaarheid van deze aspecten en de
omvang van deze milieuproblemen wordt nog te weinig in de verf gezet en door te weinig
personen ingezien.

Onze aarde is aan het uitgeput raken en volgens mijn optimistische, maar
pessimistische mening, veel vlugger dan we willen inzien.

Wil men de schade beperken, zal men leerlingen een aantal basisinzichten moeten meegeven
zodat zij spaarzamer met deze elementen kunnen omgaan. Inzichten zijn hier misschien wel
belangrijker dan bij de vorige topics, want zonder een zekere basis aan kennis komt men op dit
terrein moeilijker tot het gewenste gedrag. Maar gedragsverandering dient nog steeds voorop te
staan. Men dient bijgevolg op te passen dat de benadering van dit subthema niet al te technisch
wordt.

De eigen betrokkenheid staat opnieuw centraal. Door jongeren er bij te betrekken en hen het te
laten ervaren en zien, zullen de beste resultaten verkregen worden:

Ik denk dat het bijvoorbeeld via de 'milieuboot' op een heel goede manier kan
aangeleerd worden, door op een boot te gaan kijken naar de verontreiniging, te
zien waar de lozingspijpen in het water terecht komen. Het ervaren en het zien is
de belangrijkste manier om het aan te pakken. (…) Welke stappen kan je als
individu daarin zetten om het niet te verergeren.

Dit blijkt ook uit de doelstellingen die men in het kader van dit topic naar voor schuift. Op de
eerste plaats moeten leerlingen kritisch ingesteld zijn. Hierover bestaat er algemene consensus.
Dit is misschien geen specifieke doelstelling voor onderhavig topic, maar is zeker een
belangrijke instrumentele doelstelling. Men dient grondig na te denken over deze problemen,
niet alles zomaar te geloven wat men  erover zegt en bewust oplossingen na te streven. Op het
vlak van watervervuiling wordt het bijvoorbeeld door het middenveld belangrijk geacht dat men
leert spaarzaam of zorgzaam omgaan met water. Dit dient gepaard te gaan met het basisinzicht
dat water een schaars goed is. Waarschijnlijk werden in onderstaande lijst wel wat meer
doelstellingen omtrent water en waterverontreiniging vermeld omdat de eigen impact daarop het
meest duidelijk en zichtbaar is. En daardoor kan het leren zorgzaam omgaan met water tevens
het meest praktisch omgezet worden in de lessen en kunnen jongeren daar makkelijker bij
betrokken worden. Uit de mondelinge interviews kregen we immers niet de indruk dat de andere
vormen van vervuiling minder belangrijk geacht werden.
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Grote eensgezindheid vinden we hier tevens over een aantal basisinzichten. Jongeren moeten
inzicht hebben in de kringloop van de natuur. Specifiek naar verontreiniging toe dienen zij de
oorzaken van verontreiniging te kennen en hier de verschillende soorten in te onderkennen. Ze
dienen tevens de gevolgen van deze verontreiniging in te zien voor de mens en specifiek op de
gezondheid van de mens. Tenslotte dienen jongeren de mogelijkheden te kennen om vervuiling
tegen te gaan. Dit alles moet uiteraard leiden tot gedragsverandering wat onder meer expliciet
gesteld wordt in volgende doelstellingen: ‘de stappen kunnen zetten om de verontreiniging niet
te verergeren’ en ‘zorgzaam omgaan met de bodem’.

Tabel 5.9. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘lucht-, water- en
bodemverontreiniging: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van
tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

M3.129  Kritisch ingesteld zijn 22 3 5 4,64 0,58
M3.130  Zorgzaam omgaan met water, zuinig waterverbruik 22 3 5 4,59 0,59
M3.120  Zich ervan bewust zijn dat water schaars is 22 2 5 4,50 0,74
M3.121  Mogelijkheden kennen om vervuiling te voorkomen 22 3 5 4,41 0,59
M3.111  Inzicht hebben in het ecosysteem, de kringloop van de natuur 22 2 5 4,36 0,73
M3.123  Inzien dat gezinnen een belangrijke rol spelen in luchtvervuiling
en waterverbruik

22 3 5 4,32 0,57

M3.113  De gevolgen van verontreiniging inzien voor de mens 22 2 5 4,32 0,78
M3.108  Inzicht hebben in de redenen van verontreiniging 22 3 5 4,32 0,65
M3.128  Het verschil tussen natuur en vervuiling zien 21 1 5 4,24 0,94
M3.127  Bronnen kunnen raadplegen 22 2 5 4,23 0,92
M3.112  De impact van lucht-, water- en bodemverontreiniging op de
gezondheid kennen

22 3 5 4,23 0,53

M3.124  De stappen kunnen zetten om de verontreiniging niet te
verergeren

22 3 5 4,14 0,71

M3.132  Zorgzaam omgaan met de bodem 22 1 5 4,14 0,99
M3.107  De verschillende soorten lucht-, water- en bodemverontreiniging
kennen

21 2 5 4,10 0,77

M3.131  De schoonheid van niet verontreinigde natuur zien 22 1 5 4,05 1,05
M3.117  Zich bewust zijn van de invloed van ons handelen op de
kwaliteit van de lucht

22 1 5 4,05 0,90

M3.118  Inzicht hebben in het fenomeen van geluidshinder 22 1 5 4,00 0,98
M3.122  Mogelijkheden kennen om te saneren 22 1 5 3,95 1,00
M3.110  De relaties tussen water, lucht en bodem kennen 22 2 5 3,95 0,90
M3.116  Inzicht hebben in het verkeer en alle uitstoten 22 2 5 3,91 0,81
M3.109  Kunnen beschrijven hoe water, lucht en bodem werken 22 2 5 3,86 0,77
M3.119  De oorsprong van het water in de verschillende aardlagen
kennen

22 1 5 3,41 1,18

M3.115  De gevolgen van de verontreiniging op de luchtlagen kennen 22 1 5 3,32 1,17
M3.125  Lucht-, water- en bodemonderzoek kunnen uitvoeren op school 22 1 5 3,32 0,99
M3.114  De samenstelling van de verschillende luchtlagen kennen 22 1 5 3,05 1,09
M3.126  Vaardigheden bezitten om lucht, water en bodem te onderzoeken
en te testen

22 1 5 2,95 1,00
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5.9.5 Aspecten van duurzame ontwikkeling

Het concept ‘duurzame ontwikkeling’ heeft vooral dankzij het Brundtland rapport zijn ingang
gevonden bij het brede publiek. Duurzame ontwikkeling is slechts één van de mogelijkheden
om milieuproblemen en -oplossingen te kaderen (De Temmerman, 1998). Sinds dit rapport heeft
‘duurzame ontwikkeling’ als denkkader evenwel een dominante positie verworven binnen
milieueducatie. Duurzame ontwikkeling blijkt de laatste jaren een consensusbegrip geworden te
zijn dat bovendien lijkt te voldoen aan de belangen van verschillende partijen (Weyns, 1998; De
Temmerman, 1998). Ook door de ondervraagden van het middenveld wordt dit concept in grote
mate belangrijk geacht. Het werd 11 keer geselecteerd om te behandelen in het secundair
onderwijs en haalde, ondanks een aantal personen die het als niet belangrijk beschouwden, een
gemiddelde score van 4,19. De reden waarom sommigen het als minder belangrijk duidden, kan
misschien ook wel gezocht worden in het feit dat het een toch nog relatief recente benadering is
die nog niet genoeg gekendheid heeft bij het brede publiek. Het valt inderdaad op dat vooral
organisaties, werkzaam op het terrein van milieu of ook ontwikkelingsthematieken dit aspect
naar voor schuiven. Maar desalniettemin wordt het toch door een meerderheid belangrijk
geacht.

Ikzelf heb er ook veel te weinig informatie over gehad, maar van wat ik er van weet
is dat voor mij een goede manier.

De aantrekkingskracht van dit concept schuilt hem tevens in de combinatie van de twee
begrippen duurzaamheid en ontwikkeling. De idee duurzaamheid van de natuur of het milieu te
verbinden aan de ontwikkeling naar meer gelijkheid tussen generaties en binnen de huidige
generaties (Noord en Zuid, rijk en arm), werd reeds in de mondelinge bevraging van het
middenveld zeer interessant bevonden.

Het is de uitdaging van milieu te gaan combineren met andere elementen van
ontwikkeling. Het is een moeilijke maar tegelijk ook zeer belangrijke uitdaging.
Het kunnen in rekening brengen van de rechten van wie na ons komt en die
momenteel naast ons leeft. Plus voor jezelf, je eigen ontwikkeling: hoe ver kan ik
gaan om die ontwikkeling duurzaam te maken binnen de eigen leefomgeving?

Dat mensen ook vrij vroeg weten dat ze in een evolutie zitten en dat ze toch ook wel
een stuk verantwoordelijkheid hebben om die evolutie te laten verder gaan.

Naar inhoudelijke invulling en doelstellingen voor het secundair onderwijs kan het concept
echter op minder eenduidigheid rekenen. Dit bleek reeds uit de mondelinge gesprekken. De een
zag het vooral als een theoretisch of cognitief uit te werken begrip, terwijl de ander het toch
weer meer praktijkgericht zag.

Dit is meer cognitief, veronderstelt meer een abstractievermogen en meer inzicht
en kennis van zaken dan het echt te doen.

Naast algemeen begrip, zou men dat ook moeten kunnen vertalen in wat is nu
duurzaam gedrag. Men moet in alle geval de term duurzame ontwikkeling heel
zuiver gaan formuleren en doorgeven. (…)Die term moet in alle geval zeer
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duidelijk gehanteerd worden en men moet die proberen te vertalen in wat is dat
duurzaam gedrag en op welke manier zijn we daar mee bezig.

Het laatste citaat wijst op het belang van beiden: enerzijds een verduidelijking van het concept,
anderzijds het omzetten van dit begrip in duurzaam gedrag. We vinden bij de doelstellingen
waarover er grote eensgezindheid bestaat eveneens beiden terug. Aan de ene kant moeten
jongeren inzicht verwerven in het begrip: inzien dat alles samenhangt, het concept kunnen
duiden, de relaties tussen mens, milieu en culturen inzien, inzien dat ons huidig
ontwikkelingspeil zwaar ten koste van het milieu is geweest, enz. Aan de andere kant moeten de
jongeren deze inzichten ook in de toekomst zelf gaan omzetten in meer duurzaam gedrag:
zorgzaam omgaan met duurzame materialen, kunnen nagaan wat duurzame ontwikkeling voor
hen persoonlijk betekent, het begrip kunnen vertalen in wat is duurzaam gedrag, … . Om
duurzaam te leven zullen jongeren tevens een aantal basisvaardigheden moeten bezitten. In tabel
5.10 vinden we één basisvaardigheid terug waarover er een algemene consensus bestaat:
leerlingen moeten over overlegvaardigheden beschikken. Een eerder algemeen te situeren
sociale vaardigheid, maar in het kader van duurzame ontwikkeling essentieel, samen met het
oprecht zijn en kritisch reflecteren:

Ik vind op dat vlak kritische reflectie en oprechtheid belangrijk. Op een heel
oprechte manier constateren waar we staan en wat we zelf ook belangrijk vinden.
(…) En als iedereen daar op een oprechte manier mee omgaat, dan zullen we
waarschijnlijk minder problemen hebben dan op de manieren waarop het nu
allemaal gebeurt. Er worden heel veel ideeën naar voren gebracht, waarvan ik
vrees dat ze eigenlijk niet echt -sorry voor de woorden- uit de oprechte wensen van
mensen komen.

Opnieuw dient de ervaringswereld van de jongere centraal te staan en het motto ‘globaal
denken, lokaal handelen’ is eveneens nadrukkelijk aanwezig. Doelstellingen zoals het duurzaam
omgaan met het landbouwareaal of het kunnen duiden van verschillen in culturen, alsook het
kunnen maken van projecties naar de toekomst toe worden minder belangrijk geacht.
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Tabel 5.10. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘duurzame ontwikkeling’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

M3.224  Kunnen overleggen 22 3 5 4,50 0,67
M3.205  Inzien dat alles samenhangt 22 3 5 4,41 0,67
M3.233  Oprecht zijn: op een oprechte manier constateren waar we staan
en wat we belangrijk vinden

22 3 5 4,36 0,73

M3.229  Kritisch kunnen reflecteren 22 1 5 4,32 0,99
M3.203  Het concept duurzame ontwikkeling kunnen duiden 22 3 5 4,32 0,72
M3.204  De relaties tussen mens, milieu en culturen inzien 22 3 5 4,23 0,75
M3.225  Kunnen abstraheren 22 3 5 4,23 0,87
M3.232  Zorgzaam omgaan met duurzame materialen 22 1 5 4,23 0,97
M3.216  Inzien dat ons huidig ontwikkelingspeil zwaar ten koste van het
milieu is geweest

22 1 5 4,23 0,97

M3.219  De samenhang van milieu met economische leefomstandigheden
en uitbuiting kennen

22 3 5 4,14 0,71

M3.227  Kunnen nagaan wat duurzame ontwikkeling voor hen
persoonlijk betekent

22 1 5 4,09 1,02

M3.222  Het begrip kunnen vertalen in wat is duurzaam gedrag 21 2 5 4,05 0,97
M3.230  Kunnen nagaan of we op weg zijn naar duurzame ontwikkeling 22 1 5 4,00 0,98
M3.213  Inzicht hebben in het mondiaal aspect van duurzame
ontwikkeling: Noord – zuid topics, oost – west topics

22 2 5 4,00 0,82

M3.206  De knelpunten kennen op vlak van duurzame ontwikkeling en de
hoofdlijnen er kunnen uithalen

22 2 5 4,00 0,93

M3.215  De link tussen ontwikkeling en milieu kunnen leggen 22 1 5 3,91 0,97
M3.209  De problemen kennen die zich in de toekomst zullen stellen en
weten hoe daarmee om te gaan

22 2 5 3,91 0,81

M3.226  Projecties kunnen maken naar de toekomst 21 1 5 3,90 1,00
M3.212  Weten hoe natuurlijke bronnen te behouden en beschermen,
rekening houdend met de verschillende actoren

22 1 5 3,82 1,01

M3.231  Nagaan of we dingen anders kunnen produceren 22 1 5 3,82 0,96
M3.217  Inzien dat heel wat cultuurelementen worden bepaald door het
milieu

22 1 5 3,77 1,07

M3.234  Duurzaam omgaan met het landbouwareaal 22 1 5 3,77 1,07
M3.228  Duurzame ontwikkeling kunnen vertalen naar beleid en naar het
maatschappelijk niveau

22 1 5 3,73 0,88

M3.218  Kennis hebben over zaken zoals verwoestijning, erosie,
tornado’s in ontwikkelingslanden

22 1 5 3,73 1,03

M3.220  Kennis hebben over sociaal-economische projecten 22 2 5 3,68 0,78
M3.223  Kunnen milieuvraagstukken op verschillende schaalniveaus in
verband brengen met het menselijk handelen en economische, plannings-,
politieke, demografische en technologische ontwikkelingen

22 1 5 3,64 0,95

M3.214  Verschillen in culturen kunnen duiden: culturen die waarden en
normen genereren naar hun leden en daardoor een bepaalde omgang met
de natuur hebben

22 2 5 3,64 0,85

M3.211  Inzicht hebben in de alternatieven en mogelijkheden voor
duurzame ontwikkeling op maatschappelijk niveau

22 1 5 3,59 1,01

M3.221  Kennis hebben over arbeidsrechten 22 2 4 3,45 0,60
M3.210  Het begrip milieugebruiksruimte (de actieruimte of het kader
waarbinnen mensen de natuurlijke omgeving kunnen exploiteren,
rekening houdend met het behoud van natuurlijke bronnen) kennen

22 1 5 3,41 1,01

M3.208  De verschillen tussen problemen vroeger en nu kunnen duiden 22 1 5 3,18 1,10
M3.207  De geschiedenis kennen van hoe men vroeger met die
problemen is omgegaan

22 1 5 2,91 1,15
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5.10 DE ANDERE SUBTHEMA’S

We merkten hoger al op dat aangaande milieueducatie niet echt een kloof te merken was in de
selectie van de subthema’s. Veel hangt uiteraard samen met de manier waarop men
milieueducatie invult: of men opteert voor een thematische benadering van milieu dan wel een
probleemgerichte benadering, of men zich fixeert op de meer lokale milieuproblematieken dan
wel globale milieuproblemen wil aankaarten, enz. Daarnaast merkten we dat er vaak een grote
overlap was bij de invullingen van bepaalde subthema’s. De inhoud die men aan een bepaald
subthema gaf, was ook sterk persoonsgebonden. En bij het selecteren van de belangrijkste topics
of het toekennen van een score bleken de meer overkoepelende topics het net te winnen van de
meer specifieke en meer inhoudelijk afgebakende thema’s. Door een aantal belangrijke
problemen, zoals afval en verontreiniging aan te kaarten en dit dan voornamelijk binnen de
eigen omgeving met de nadruk op de eigen impact (via onder meer consumptie) leek men ook
reeds de belangrijkste doelstellingen uit de andere subthema’s te kunnen behandelen. Dat de
overige topics niet afgeschreven hoeven te worden of als totaal onbelangrijk moeten worden
beschouwd, blijkt duidelijk uit tabel 5.11.

Tabel 5.11. Motivatie voor de minder vaak geselecteerde of minder hoog gequoteerde
subthema’s in het kader van milieueducatie (gebaseerd op de mondelinge bevraging)

Milieu-ethiek
- om een ethisch/normatief referentiekader te hebben over wat aanvaardbaar is en wat niet,

je moet de dingen ook kunnen duiden
- omdat waarden en attituden belangrijk zijn om ook later milieubewust te leven
Materialen, bronnen en energie
- omdat het hier gaat om basisinzichten, je moet hier kennis over hebben vooraleer je kunt

beginnen te praten over milieuproblemen
Relatie industrie – milieu
- omwille van de sterke band tussen beiden
- omdat dit een actueel thema is
- omdat op dit vlak reeds heel wat milieubevorderende inspanningen gedaan worden en

initiatieven genomen worden
Relatie landbouw – milieu
- omwille van de milieuonvriendelijke manier van werken in de landbouwsector vandaag de

dag
- omdat iedereen zo weinig kennis heeft over de band tussen beiden (industrie is veel

gekender)
- omdat het hier moeilijker is dan in de industrie om op een milieuvriendelijke manier

productief te kunnen zijn
Ruimtelijke ordening
- omdat heel de natuurproblematiek grotendeels terug te brengen is tot ruimtelijke ordening

en de ruimte die gereserveerd wordt voor natuur
- omdat het een complexe materie is met een zeer vergaande impact
- omdat dit een combinatie is van verschillende aspecten (ecologie, economie, sociale

keuzes,…)
Milieu in verschillende culturen
- omdat men moet nadenken over de relativiteit van dingen, in het kader van duurzame

ontwikkeling is het ook nodig dat men niet alleen aan toekomstige generaties denkt.
Uitputting, aantasting, vervuiling
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- omdat milieueducatie beter vanuit problematieken kan vertrekken dan vanuit thema’s
Gebiedsgerichte bescherming
- het is de enige manier om een concept als duurzame ontwikkeling ingang te doen vinden
Ecologie, gebiedstudie
- het is maar wanneer je inzicht hebt in de variatie en de samenhang dat je er bewondering

voor kan hebben

5.11 DOELSTELLINGEN VOOR MILIEUEDUCATIE, ONGEACHT HET SUBTHEMA

Ook voor milieueducatie vinden we, net als voor gezondheidseducatie, weinig doelstellingen
waarover er een algemene consensus bestaat. Van de 241 doelstellingen die in het kader van
milieueducatie werden voorgelegd aan de verschillende vertegenwoordigers van het
middenveld, halen slechts 17 doelstellingen of bijna 6% een score hoger of gelijk aan 4,5.

Het subthema ‘afval’ draagt daarbij ontegensprekelijk de voorkeur van het Vlaamse
middenveld. En zoals hoger reeds gesteld, wordt binnen dit subthema preventie van afval
vooropgesteld en vooral dan de manier waarop jongeren zelf kunnen bijdragen aan
milieubehoud en de preventie van afval. Persoonlijke betrokkenheid wordt hier met andere
woorden duidelijk naar voor geschoven. Dit komt ook tot uiting in de vaardigheden die het
middenveld belangrijk acht voor milieueducatie. Niet zozeer specifieke vaardigheden naar de
milieusector worden relevant geacht, maar wel ‘sociale vaardigheden’ kunnen rekenen op heel
wat steun. Daarbij staan vaardigheden als kritisch leren denken, verantwoordelijkheden kunnen
opnemen en overlegvaardigheden voorop. Het zijn precies ook deze vaardigheden die in de
literatuur met betrekking tot milieueducatie worden naar voor geschoven. Dit wordt
bijvoorbeeld subliem verwoord in de volgende titel van een rapport van de Koning
Boudewijnstichting “natuur- en milieueducatie: van overtuigen naar overleggen”. De centrale
stelling van dit rapport luidt dat men in milieueducatie meer en meer dient af te stappen van een
expertmodel waarin het doelpubliek wordt beschouwd als leek op het terrein van de
milieuproblematiek en dient over te stappen in een model waarin de doelgroep ook competent
wordt geacht en meer betrokken wordt (Jans, M. en D. Wildemeersch, 1998). Natuur en
milieueducatie wordt verder in dit rapport omschreven als:

Het geheel aan stimulansen en ondersteunende initiatieven waardoor de kritische
betrokkenheid van verschillende groepen op het maatschappelijk debat over milieu
en natuur bevorderd wordt. (Jans, M. en D. Wildemeersch, 1998: 13)

Ook in de internationale literatuur en congresverslagen, vonden we een sterke klemtoon op deze
vaardigheden.  (Benedict, 1991; congres te Tiflis: UNESCO/UNEP, 1977).



HOOFDSTUK 5. MILIEUEDUCATIE          167

Tabel 5.12. Doelstellingen voor milieueducatie waarover er consensus bestaat: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis
van tweede ronde) (n= 23)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
M3.024  Afval trachten te voorkomen (vnl. dagelijks afval, persoonlijk afval) Afval 3 5 4,74 0,54 5
M3.006  Kennis hebben over afvalpreventie: hoe afval voorkomen? Afval 4 5 4,70 0,47 5
M3.025  Afval trachten te verminderen op school Afval 3 5 4,65 0,65 5
M3.022  Milieubewust consumeren Afval 3 5 4,65 0,57 5
M3.020  De impact kennen die je als mens kan hebben op je omgeving, weten wat je zelf
kan doen

Afval 4 5 4,65 0,49 5

M3.052  Het belang van natuur kennen Milieu-ethiek 4 5 4,64 0,49 5
M3.129  Kritisch ingesteld zijn Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
3 5 4,64 0,58 5

M3.106  Verantwoordelijkheid kunnen opnemen Materialen, bronnen & energie 2 5 4,64 0,73 5
M3.027  Denken aan de toekomst, aan andere mensen en er rekening mee houden Afval 4 5 4,61 0,50 5
M3.130  Zorgzaam omgaan met water, zuinig waterverbruik Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
3 5 4,59 0,59 5

M3.066  Goede gewoontes aannemen op vlak van milieu Milieu-ethiek 3 5 4,55 0,67 5
M3.011  De hiërarchie in het afvalbeheer kennen Afval 2 5 4,52 0,79 5
M3.202  Nimby (Not In My BackYard) houdingen vermijden, verantwoordelijkheid willen
opnemen

Milieubeleid & -participatie 3 5 4,50 0,67 5

M3.224  Kunnen overleggen Duurzame ontwikkeling 3 5 4,50 0,67 5
M3.171  Inzien dat we tot de grote ketting behoren Biologische diversiteit, fauna & flora 3 5 4,50 0,74 5
M3.120  Zich ervan bewust zijn dat water schaars is Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
2 5 4,50 0,74 5

M3.176  Respect hebben voor fauna en flora Biologische diversiteit, fauna & flora 1 5 4,50 0,91 5
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De lijst met consensuspunten is niet erg uitgebreid. Grote eensgezindheid bestaat er wederom
over een groot deel van de doelstellingen die ter beoordeling werden voorgelegd. De resultaten
beantwoorden in grote lijnen aan wat ook in de internationale teksten verlangd wordt van
milieueducatie.

Naar de topics toe merken we dat een aantal topics niet of nauwelijks in tabel 5.13 aan bod
komen. Daartoe behoren uiteraard de topics die weinig relevant werden geacht en waarvoor
geen doelstellingen werden geformuleerd tijdens de eerste ronde. Het gaat hier om de topics
‘bodem, stenen en mineralen’ en ‘de relatie tussen mens en milieu in verschillende culturen’.
Maar daarnaast zijn er tevens een aantal andere topics waarvan de doelstellingen blijkbaar
minder belangrijk worden geacht. Een ervan is de relatie tussen industrie en milieu. Bij de eerste
bevraging werd nochtans deze relatie wat meer benadrukt dan de relatie tussen landbouw en
milieu. In de doelstellingen waarover er grote eensgezindheid bestaat bij de respondenten zien
we het eerstgenoemde topic evenwel slechts maar 1 keer opduiken, terwijl de meerderheid van
doelstellingen die geformuleerd werden met betrekking tot de relatie tussen landbouw en milieu,
nl. 9 op 15,  kunnen rekenen op grote eensgezindheid bij het middenveld. Dit heeft misschien
ook wel deels te maken met de motivatie die hierboven reeds werd aangehaald, nl. het feit dat
op het vlak van industriële vervuiling reeds heel wat remmende initiatieven genomen zijn,
terwijl men de vervuiling die gebeurd via de landbouw nog altijd zijn gang laat gaan:

Mensen hebben nog het idee dat de grote bedreiging voor de natuur de industrie is,
terwijl het daar al enorm verbeterd is, niet dat alles daar in orde is, verre van,
maar er zijn enorm veel inspanningen gedaan, terwijl in de landbouwsector nog
elke dag achteruit geboerd wordt en dat dit bij het grote publiek niet geweten is of
dat er geen zicht op is.

De enige doelstelling die in het kader van de relatie tussen industrie en milieu nog net een
gemiddelde score van 4 haalt, heeft dan ook betrekking op de positieve zijde van de industrie of
hoe de industrie beschermend kan werken naar het milieu.

Een ander aspect waar we tevergeefs zullen achter zoeken in de onderstaande lijst is ‘de
bebouwde omgeving’. Wel wordt het relevant geacht dat jongeren weten waarom ruimtelijke
ordening belangrijk is, maar men hoeft niet verder dan dat in te gaan op de bebouwde
omgeving. Ook bij de omschrijvingen van milieu en milieueducatie werd tijdens de mondelinge
interviews slechts zelden ingegaan op de bebouwde omgeving, alhoewel men het wel opnam in
de omschrijvingen van het begrip ‘milieu’.

Over welke doelstellingen is men het dan wel in grote mate eens dat ze dienen behandeld te
worden in het secundair onderwijs?

Wat betreft de structuur voor milieueducatie, merken we dat de vijf domeinen die op de Tiflis
conferentie werden vooropgesteld terug te vinden zijn in tabel 5.13. De vijf domeinen die men
destijds onderscheidde waren: bewustzijn, kennis, attitudes, vaardigheden en participatie.  Er
wordt verwacht van jongeren dat zij een zekere basiskennis bezitten over milieu en
milieuproblematieken. Jongeren moeten bvb. het concept milieu kunnen duiden en moeten
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weten hoe men zich dient te gedragen als consument. Jongeren moet zich ook bewust worden
van het belang van een gezond milieu en het daarmee gepaard gaande belang om
milieuproblemen te bestrijden. Jongeren moeten daartoe bvb. zich bewust worden van het
belang van fauna en flora in het kader van de eigen gezondheid maar ook in het kader van
ecologie. Deze kennis en dit bewustzijn moeten jongeren er tevens toe aanzetten een aantal
houdingen te ontwikkelen ten aanzien van milieu en milieuproblematieken. Er wordt zo van
jongeren verwacht dat zij een zorghouding ontwikkelen, dat zij algemeen belang boven
eigenbelang stellen, dat zij de natuur niet als onuitputtelijk en gratis beschouwen. Net zoals in
het blok met doelstellingen waarover er consensus bestond zien we ook hier dat voornamelijk
een aantal basisvaardigheden zoals het kunnen argumenteren, het kritisch kunnen reflecteren en
het kunnen raadplegen van bronnen relevant worden geacht. Tot slot stelt ook het middenveld in
Vlaanderen zich niet tevreden met goede bedoelingen alleen. Deze intenties dienen omgezet te
worden in daadwerkelijk gedrag, jongeren moeten ervoor zorgen dat hun eigen omgeving net
gehouden wordt. Jongeren moeten met andere woorden een actieve rol innemen in de
bescherming van het milieu en in het zoeken van oplossingen voor milieuproblemen. Dit kan
reeds gebeuren op de school, zoals bleek uit de tabel waarin de consensuspunten werden
opgenomen.
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Tabel 5.13. Doelstellingen voor milieueducatie waarover er een grote mate van eensgezindheid bestaat: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde) (n = 23)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
M3.018  Weten hoe men zich moet gedragen als consument Afval 3 5 4,48 0,59 5
M3.008  Inzicht hebben in het sorteren van afval: hoe en waarom Afval 3 5 4,48 0,59 5
M3.150  Het belang inzien van een goed evenwicht tussen landbouw en milieu Relatie landbouw – milieu 3 5 4,45 0,60 5
M3.083  Verantwoordelijkheid opnemen naar de eigen leefomgeving Mens & leefomgeving 3 5 4,45 0,74 5
M3.172  Inzien dat men zelf hier iets kan aan doen Biologische diversiteit, fauna & flora 3 5 4,45 0,74 5
M3.201  Algemeen belang boven eigenbelang stellen Milieubeleid & -participatie 3 5 4,45 0,60 5
M3.162  Zich bewust zijn van het belang van fauna en flora: link met gezondheid, met
ecologie

Biologische diversiteit, fauna & flora 3 5 4,45 0,60 5

M3.001  Het concept milieu kunnen duiden Algemeen 3 5 4,45 0,74 5
M3.105  De natuur niet als onuitputtelijk en gratis beschouwen Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
3 5 4,45 0,76 5

M3.005  Inzicht hebben in het ontstaan van afval Afval 2 5 4,43 0,79 5
M3.062  Kunnen argumenteren Milieu-ethiek 3 5 4,43 0,60 4
M3.093  Manieren om zuiniger met energie om te gaan, kennen Materialen, bronnen & energie 3 5 4,41 0,73 5
M3.121  Mogelijkheden kennen om vervuiling te voorkomen Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
3 5 4,41 0,59 4

M3.205  Inzien dat alles samenhangt Duurzame ontwikkeling 3 5 4,41 0,67 5
M3.054  Inzien dat je niet het recht hebt het milieu van anderen te vernietigen als je opeist
dat je eigen milieu schoon moet zijn

Milieu-ethiek 4 5 4,41 0,50 4

M3.063  Kunnen tot gemeenschappelijke standpunten komen Milieu-ethiek 3 5 4,41 0,59 4
M3.051  Preventief werken: weten wat men kan doen aan de invloed van het milieu Milieu & gezondheid 3 5 4,39 0,66 5
M3.026  De mentaliteit van een wegwerpmaatschappij trachten tegen te gaan Afval 3 5 4,39 0,78 5
M3.061  Communicatievaardigheden bezitten Milieu-ethiek 3 5 4,38 0,59 4
M3.233  Oprecht zijn: op een oprechte manier constateren waar we staan en wat we
belangrijk vinden

Duurzame ontwikkeling 3 5 4,36 0,73 5

M3.111  Inzicht hebben in het ecosysteem, de kringloop van de natuur Lucht-, water- &
bodemverontreiniging

2 5 4,36 0,73 4

M3.064  Een zorghouding ontwikkelen Milieu-ethiek 3 5 4,36 0,73 5
M3.102  Rationeel omgaan met energie en grondstoffen Materiaal, bronnen & energie 2 5 4,36 0,79 5
M3.229  Kritisch kunnen reflecteren Duurzame ontwikkeling 1 5 4,32 0,99 5
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M3.123  Inzien dat gezinnen een belangrijke rol spelen in luchtvervuiling en waterverbruik Lucht-, water- &
bodemverontreiniging

3 5 4,32 0,57 4

M3.237  De rol van de consument kennen Consumentengedrag 3 5 4,32 0,65 4
M3.084  De eigen omgeving net houden Mens & leefomgeving 3 5 4,32 0,65 4
M3.090  Zich bewust worden van vervuiling door energiebronnen Materiaal, bronnen & energie 3 5 4,32 0,65 4
M3.113  De gevolgen van verontreiniging inzien voor de mens Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
2 5 4,32 0,78 4

M3.154  Inzichten bijgebracht worden aan de hand van discussies en actualiteit, vb.
dioxinecrisis

Relatie landbouw - milieu 1 5 4,32 0,89 4

M3.203  Het concept duurzame ontwikkeling kunnen duiden Duurzame ontwikkeling 3 5 4,32 0,72 5
M3.108  Inzicht hebben in de redenen van verontreiniging Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
3 5 4,32 0,65 4

M3.045  Het effect van milieuverontreiniging op de fysieke en psychische gezondheid
kennen

Milieu & gezondheid 3 5 4,30 0,56 4

M3.065  Goede initiatieven aannemen op vlak van milieu Milieu-ethiek 3 5 4,27 0,77 5
M3.088  Inzicht hebben in wat energie is Materiaal, bronnen & energie 3 5 4,27 0,63 4
M3.174  Bronnen kunnen raadplegen Biologische diversiteit, fauna & flora 2 5 4,27 0,88 5
M3.193  Inzicht hebben in de sociale dilemma’s die bestaan rond milieu Milieubeleid & -participatie 3 5 4,27 0,63 4
M3.080  Alert zijn, waakzaam zijn voor milieubezoedeling Mens & leefomgeving 3 5 4,27 0,70 4
M3.180  Inzicht hebben in de aantasting van ecosystemen Ecologische samenhang 2 5 4,27 0,70 4
M3.023  Kunnen omgaan met gevaarlijke producten Afval 3 5 4,26 0,75 5
M3.019  Weten  hoe men zich moet gedragen als afvalproducent Afval 2 5 4,26 0,75 4
M3.128  Het verschil tussen natuur en vervuiling zien Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
1 5 4,24 0,94 4

M3.074  Weten wat men zelf kan doen in zijn omgeving Mens & leefomgeving 3 5 4,23 0,69 4
M3.204  De relaties tussen mens, milieu en culturen inzien Duurzame ontwikkeling 3 5 4,23 0,75 4
M3.225  Kunnen abstraheren Duurzame ontwikkeling 3 5 4,23 0,87 5
M3.127  Bronnen kunnen raadplegen Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
2 5 4,23 0,92 5

M3.112  De impact van lucht-, water- en bodemverontreiniging op de gezondheid kennen Lucht-, water- &
bodemverontreiniging

3 5 4,23 0,53 4

M3.002  Inzicht hebben in de algemene milieusituatie in Vlaanderen en België Algemeen 3 5 4,23 0,61 4
M3.216  Inzien dat ons huidig ontwikkelingspeil zwaar ten koste van het milieu is geweest Duurzame ontwikkeling 1 5 4,23 0,97 5
M3.232  Zorgzaam omgaan met duurzame materialen Duurzame ontwikkeling 1 5 4,23 0,97 5
M3.021  Weten om te gaan met gevaarlijke producten Afval 3 5 4,22 0,74 4
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M3.103  Gebruik van grondstoffen voorkomen waar het niet nodig is Materiaal, bronnen & energie 2 5 4,19 0,81 4
M3.170  Weten wat verkeerd handelen is Biologische diversiteit, fauna & flora 1 5 4,19 0,87 4
M3.143  Inzien hoe de landbouw vandaag werkt Relatie landbouw - milieu 3 5 4,18 0,73 4
M3.148  Weten wat biologische landbouw is Relatie landbouw - milieu 3 5 4,18 0,66 4
M3.096  Kennis hebben over de vervoersproblematiek Materiaal, bronnen & energie 2 5 4,18 0,73 4
M3.004  De verschillende soorten afval kennen: giftig-niet giftig, organisch afval Afval 2 5 4,18 0,85 4
M3.181  Inzicht hebben in de aantasting van landschappen Ecologische samenhang 3 5 4,18 0,59 4
M3.219  De samenhang van milieu met economische leefomstandigheden en uitbuiting
kennen

Duurzame ontwikkeling 3 5 4,14 0,71 4

M3.030  Kennis hebben van het begrip schaarste Ruimtelijke ordening 3 5 4,14 0,64 4
M3.124  De stappen kunnen zetten om de verontreiniging niet te verergeren Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
3 5 4,14 0,71 4

M3.238  De rol van de producent kennen Consumentengedrag 3 5 4,14 0,71 4
M3.081  Persoonlijke betrokkenheid ontwikkelen bij milieu en de problematiek daarrond Mens & leefomgeving 1 5 4,14 0,94 4
M3.132  Zorgzaam omgaan met de bodem Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
1 5 4,14 0,99 4

M3.091  Weten welke de properste energiebronnen zijn Materiaal, bronnen & energie 2 5 4,14 0,83 4
M3.075  Een beschrijving kunnen geven van de eigen leefsituatie Mens & leefomgeving 3 5 4,10 0,62 4
M3.107  De verschillende soorten lucht-, water- en bodemverontreiniging kennen Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
2 5 4,10 0,77 4

M3.194  Kennis hebben van problemen op het milieuvlak als gevolg van individuele
gedragsmogelijkheden

Milieubeleid & - participatie 2 5 4,10 0,83 4

M3.086  Weten wat uitputting is Materiaal, bronnen & energie 2 5 4,09 0,81 4
M3.146  Inzien dat de landbouw vandaag vaak heel milieu onvriendelijk werkt Relatie landbouw - milieu 3 5 4,09 0,68 4
M3.195  Weten hoe de maatschappij, het beleid omgaat met milieu Milieubeleid & participatie 2 5 4,09 0,75 4
M3.227  Kunnen nagaan wat duurzame ontwikkeling voor hen persoonlijk betekent Duurzame ontwikkeling 1 5 4,09 1,02 5
M3.163  Inzicht hebben in de aantasting van fauna en flora Biologische diversiteit, fauna & flora 3 5 4,09 0,61 4
M3.031  Het belang kennen van ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening 3 5 4,09 0,68 4
M3.057  Weten hoe men met milieu moet omgaan om een levenswaardig leven in dat
milieu te kunnen leiden

Milieu-ethiek 1 5 4,09 0,92 4

M3.049  Inzicht hebben in het aspect veiligheid Milieu & gezondheid 3 5 4,09 0,60 4
M3.009  Kennis hebben over recyclage: mogelijkheden en beperkingen, voor- en nadelen Afval 2 5 4,09 0,79 4
M3.012  Kennis hebben van schadelijke stoffen voor het milieu Afval 2 5 4,09 0,79 4
M3.222  Het begrip kunnen vertalen in wat is duurzaam gedrag Duurzame ontwikkeling 2 5 4,05 0,97 5
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M3.182  Weten wat natuurreservaten zijn Ecologische samenhang 2 5 4,05 0,72 4
M3.236  De actoren van productie tot consumptie kennen Consumptiegedrag 2 5 4,05 0,79 4
M3.145  Inzien hoe landbouw en milieu/natuur elkaar nodig hebben Relatie landbouw - milieu 1 5 4,05 0,95 4
M3.053  Een soort bewustzijn, filosofie rond milieu opgebouwd hebben Milieu-ethiek 3 5 4,05 0,84 5
M3.164  Inzicht hebben in de aantasting van biologische diversiteit Biologische diversiteit, fauna & flora 3 5 4,05 0,65 4
M3.079  Kunnen nadenken over goede evenwichten in je omgeving Mens & leefomgeving 3 5 4,05 0,72 4
M3.082  Begrip opbrengen voor andere leefomgevingen Mens & leefomgeving 3 5 4,05 0,72 4
M3.189  Weten wat genetische manipulatie is Ecologische samenhang 3 5 4,05 0,72 4
M3.117  Zich bewust zijn van de invloed van ons handelen op de kwaliteit van de lucht Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
1 5 4,05 0,90 4

M3.149  Inzien hoe landbouw en natuur op een aantal plaatsen zeer goed kunnen
samengaan

Relatie landbouw – milieu 1 5 4,05 0,95 4

M3.131  De schoonheid van niet verontreinigde natuur zien Lucht-, water- &
bodemverontreiniging

1 5 4,05 1,05 4

M3.147  Alternatieven voor traditionele landbouw om het milieu minder te belasten, kennen Relatie landbouw – milieu 1 5 4,05 1,05 5
M3.151  Het belang inzien van het gebruik van milieuvriendelijke producten in de
landbouw

Relatie landbouw – milieu 1 5 4,05 0,90 4

M3.206  De knelpunten kennen op vlak van duurzame ontwikkeling en de hoofdlijnen er
kunnen uithalen

Duurzame ontwikkeling 2 5 4,00 0,93 5

M3.095  Alternatieven kennen voor kerncentrales Materiaal, bronnen & energie 2 5 4,00 0,76 4
M3.140  Kennis hebben over de positieve zijde van industrie: hoe de industrie ook
beschermend kan werken naar milieu toe

Relatie industrie – milieu 2 5 4,00 0,76 4

M3.046  Het effect van ruimtelijke ordening op de fysieke en psychische gezondheid
kennen

Milieu & gezondheid 1 5 4,00 0,80 4

M3.213  Inzicht hebben in het mondiaal aspect van duurzame ontwikkeling: Noord – zuid
topics, oost – west topics

Duurzame ontwikkeling 2 5 4,00 0,82 4

M3.017  De gevolgen kennen van het gebruik van verpakkingsmateriaal Afval 2 5 4,00 0,85 4
M3.239  De milieudimensie van internationale handel, noord-zuid handel kennen Consumentengedrag 2 5 4,00 0,93 4
M3.059  Kunnen nagaan wat natuur en milieu betekent in je eigen bestaan Milieu-ethiek 1 5 4,00 0,93 4
M3.230  Kunnen nagaan of we op weg zijn naar duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling 1 5 4,00 0,98 4
M3.118  Inzicht hebben in het fenomeen van geluidshinder Lucht-, water- &

bodemverontreiniging
1 5 4,00 0,98 4

M3.098  Weten wat de gevolgen zijn van niet bewust met materialen, bronnen en energie
om te gaan

Materiaal, bronnen & energie 1 5 4,00 1,02 4
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HOOFDSTUK 6. LEREN LEREN

Iemand heeft mij ooit eens gezegd: het enige dat je een kind kunt leren, is de zin, de
nieuwsgierigheid om te leren. Er komt natuurlijk meer bij kijken. Het heeft ook te maken
met het verwerken van kennis, het structureren, het ordenen van je gedachten en de
informatie die je wordt aangereikt. Leren leren is een opinie leren ontwikkelen, een eigen
visie op wat er allemaal verteld en geschreven wordt.

Naast ‘opvoeden tot burgerzin’, gezondheids- en milieueducatie, worden in het Vlaamse
onderwijs twee vakoverschrijdende thema’s ingevoerd, welke in de literatuur vaak vermeld
worden onder de term ‘brede competenties’ of 'kernvaardigheden' voor het onderwijs (CIDREE,
1996). Het ontwikkelen van enerzijds sociale vaardigheden en anderzijds de competenties om
om te gaan met kennis en leersituaties, kunnen beschouwd worden als de kerntaken van het
onderwijs. En in deze hoedanigheid belangen ze ook alle disciplines op school en tevens het
overkoepelend schoolklimaat aan. Op deze twee thema’s kunnen niet zo makkelijk inhoudelijke
onderwerpen worden gekleefd, zoals dit bij de drie vorige vakoverschrijdende gebieden het
geval was. In tegenstelling tot de drie andere thema’s is het wel zo dat ze veel makkelijker in
bestaande curricula kunnen worden ingebouwd, precies omdat ze geen nieuwe inhouden
aanbrengen bij de leerstof. De klemtoon zal hier bijgevolg minder liggen op het overbrengen
van nieuwe kenniselementen of inzichten, maar des te meer op vaardigheden en competenties
die leerlingen nodig hebben, en dit zowel in het kader van hun schoolse leven als in het kader
van het latere beroeps- en maatschappelijke leven. Naar aanleiding van het ‘European year of
life-long learning’ in 1996, is er veel aandacht naar deze aspecten gegaan. Ook in het Delors-
rapport ‘Learning the treasure within’ en het Nederlandse kennisdebat ging de nodige aandacht
naar deze brede competenties (Delors, 1996; Van der  Lans, 1997).

Onder deze brede competenties of kernvaardigheden worden niet specifieke vaardigheden
verstaan die elke burger zou moeten ontwikkelen. De term ‘vaardigheden’ mag hier niet
verkeerd begrepen worden. Het gaat in feite om een mix van vaardigheden, kennis, persoonlijke
competenties en attitudes. Het betreft zowel motorische vaardigheden als cognitieve en
affectieve vaardigheden (CIDREE, 1996). Deze kernvaardigheden worden noodzakelijk geacht
voor drie domeinen van ontwikkeling. Ten eerste zijn ze nodig voor de beroepsmatige
ontwikkeling en het latere werk dat men gaat uitoefenen. Hierbij kunnen we, bijvoorbeeld,
verwijzen naar de vaardigheden die men nodig heeft om teamwerk te verrichten. Daarnaast
worden ze belangrijk geacht voor de verdere opleiding van de jongeren. Tenslotte vormen ze
een essentiële vereiste voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. Leren
leren en sociale vaardigheden vormen beiden een belangrijk onderdeel van deze noodzakelijke
competenties.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aspect van leren leren. Alvorens de eigen
onderzoeksresultaten te bespreken zullen we stil staan bij een aantal Europese teksten en een
aantal nationale richtlijnen. In hoofdstuk 7 zullen de sociale vaardigheden op een gelijkaardige
manier worden besproken.
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A LITERATUURSTUDIE

6.1 LEREN LEREN, WAT HOUDT HET IN?

In Vlaanderen hanteert men de term ‘leren leren’. Er worden evenwel tal van andere termen
gehanteerd voor dit concept. Kort gesteld gaat het om de vaardigheden die men nodig heeft om
leeractiviteiten te verwezenlijken. Het vereist metacognitieve kennis, met andere woorden de
kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om kennis te verwerven (CIDREE, 1996).
Leren leren impliceert de verwerving en verbetering van disposities, capaciteiten en strategieën
om effectief te leren, ongeacht wat de setting en de context is (Smith, 1992). Leren leren
representeert een complex, veelzijdig concept, dat zowel intrapersoonlijke als interpersoonlijke
processen en strategieën, alsook processen en strategieën voor training en interventie inhoudt.
Daarenboven dient leren leren als een ontwikkelingsproces gezien te worden.

De Corte stelt dat onderzoek heeft geleid tot de identificatie van de volgende vier categorieën
van vaardigheden die men moet bezitten om een probleem of een leeropdracht te benaderen met
een goede kans op succes (De Corte, 1992):
1. flexibele toepassing van een goed georganiseerde domeinspecifieke kennisbasis, die

concepten, regels, principes, formules en algoritmen insluit
2. heuristische methodes, dit wil zeggen systematische zoekstrategieën voor probleemanalyse

en -transformatie, zoals het zorgvuldig analyseren van een probleem door het gekende en
het ongekende te specificeren, het probleem in subdoelen opsplitsen, het probleem
visualiseren

3. metacognitieve vaardigheden, die kennis inhouden over de eigen cognitieve functionering,
en activiteiten die gerelateerd zijn aan het zelf sturen en reguleren van de eigen cognitieve
processen, zoals het plannen van een oplossingsproces en het reflecteren over de eigen leer-
en denkactiviteiten

4. het ontwikkelen van leerstrategieën

De bovenstaande lijst leunt eerder aan bij wat men zou kunnen ‘leren studeren’ noemen.
Enerzijds kunnen de competenties die resulteren onder ‘leren leren’ beschouwd worden als een
middel om goede resultaten te halen in het huidige schoolmilieu en te leren studeren. Anderzijds
moeten de doelen van deze competenties ook ruimer – zowel naar tijd als naar ruimte –
geformuleerd worden. Zij worden immers ook belangrijk geacht voor het latere beroepsleven of
de verdere studies, en voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling. Het gaat
hier dus duidelijk om meer dan vakspecifieke kennis en vaardigheden. Het moet de leerlingen
tevens in staat stellen buiten de school te leren (CIDREE, 1996). Eén van de belangrijkste taken
van het onderwijs is immers leerlingen voor te bereiden op ‘levenslang leren’: leren dat niet
stopt na de school, maar dat het ganse leven continueert  (zie o.a. European Commission, 1996;
Delors, 1997; Van der Lans, 1997).

Deze vaardigheden en strategieën moeten geleerd worden in het onderwijs door de integratie in
de verschillende vakken. Het is niet de bedoeling, zo wordt door het CIDREE (Consortium of
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Institutions for Development and Research in Education in Europe) gesteld, deze in een
geïsoleerde meta-cursus te gieten (CIDREE, 1996).

6.2 EEN INVULLING VAN LEREN LEREN OP BASIS VAN RECENTE EN TOEKOMSTIGE

ONTWIKKELINGEN

Naast deze algemene doelstellingen dient men bij de invulling van leren leren tevens rekening te
houden met de reeds geschetste ontwikkelingen in onze samenleving. Of zoals in de ‘White
paper’ van de Europese Commissie werd gesteld: de wereld bevindt zich in een periode van
transitie en een nieuw tijdperk dat meer variabel en onvoorspelbaar is, dient zich aan (European
Commission, 1996). Onderwijs moet daarom de nodige competenties meegeven aan de jongeren
opdat ze met deze open toekomst kunnen omgaan. Als we naar de huidige ontwikkelingen
kijken, dan moeten we hier zeker verwijzen naar de exponentiële groei van de informatie- en
communicatietechnologie. De aanwezigheid van deze technologieën vergroot zowel de
beschikbaarheid van kennis als de snelheid waarop kennis circuleert en verspreid wordt (Van
der Lans, 1997). Ook de andere ontwikkelingen die vermeld werden in hoofdstuk 2 maken dat
onze samenleving een kennisintensief karakter krijgen.

De kennisontwikkeling10 voor de volgende jaren zal daarom moeten plaats vinden op drie
niveaus, stelt Van der Lans. Ten eerste zal er kennis nodig zijn om te kunnen werken. Het gaat
hier om handelingsvaardigheden en vakkennis. Daarnaast is er de noodzaak van kennis om te
kunnen samenleven in een zich differentiërende maatschappij. Tenslotte is er ook de kennis om
te kunnen zijn. Deze niveaus sluiten ook sterk aan bij de categorieën van leren die in het Delors-
rapport worden onderscheiden (Delors, 1996). In dit rapport maakte men het onderscheid tussen
‘leren om te kennen’, ‘leren om te handelen’, ‘leren om samen te leven’ en ‘leren om te zijn’.
Het verschil situeert zich bij het ‘leren om te kunnen werken’. In de Delors-commissie wordt dit
aspect opgesplitst en duidelijk ruimer bekeken. Niet alleen maakt de Delors-commissie een
onderscheid tussen het leren om te kennen en het leren om te handelen (cf.
handelingsvaardigheden bij Van der Lans), zij wijzen er eveneens op dat het leren kennen en
leren handelen niet alleen noodzakelijk zijn voor het latere beroepsleven. Zij zijn nodig opdat
elk individu de wereld die hem/haar omgeeft leert kennen en er mee leert omgaan. Zij zijn nodig
om ieders professionele capaciteiten te ontwikkelen. Daarenboven zijn zij onmisbaar om een
waardig leven te leiden en te kunnen communiceren met de omgeving. Leren om te kennen en
ten dele ook leren om te handelen zijn te situeren op het vlak van 'leren leren', terwijl leren om
samen te leven en leren om te zijn dan weer eerder elementen bevatten die we kunnen relateren
aan 'sociale vaardigheden'. We staan hier daarom even bij deze eerste twee stil.

Interessant voor de ontwikkeling van een thema 'leren leren', is tevens het feit dat 'leren om te
kennen' niet louter wordt beschouwd als het verwerven van een aantal wetenswaardigheden,

                                                     
10 Kennisontwikkeling dient hier ruim geïnterpreteerd te worden. Het gaat hier niet alleen over de
ontwikkeling van feitelijke kennis, maar tevens over morele kennis, attitudes, vaaardigheden en andere
competenties
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maar vooral als het omgaan met de instrumenten van kennis zelf (Van der Lans, 1997; Delors,
1996). Op het niveau van het secundair en het hoger onderwijs moet het onderwijs daarom de
leerlingen en studenten voorzien van instrumenten, concepten en referentiewijzen die resulteren
uit de vooruitgang van de wetenschappen en uit de paradigma's van deze eeuw. Men wenst
hiermee het fenomeen van 'zapping' tegen te gaan, waardoor men te vlug over alles heengaat en
de essentie van zaken uit het oog verliest. Ook wijst de Delors-commissie op het oefenen van
het geheugen om de toestroom van informatie te beheersen (Delors, 1996). Het is inderdaad van
groot belang dat bewaren van gegevens, van informatie, van kennis niet verwordt tot een
automatisme, maar dat hier bewust wordt mee omgegaan. Men moet leren selectief zijn in de
keuze van gegevens om van buiten te leren. Dit wil niet zeggen dat de menselijke mogelijkheid
tot associatieve memorisatie –die niet te reduceren is tot een automatisme- niet moet worden
aangeleerd. In de white paper legt men hier de band tussen begrijpen en creativiteit (European
Commission, 1996b): men mag zich niet alleen focussen op abstracte concepten, er moet
aandacht zijn voor een grotere praktische kennisbasis. Hierbij moet aandacht besteed worden
aan observatie, gezond verstand, interesse in de fysische en sociale wereld rondom ons en het
verlangen om te experimenteren. Jongeren moeten trachten de beelden en de informatie die ze
ontvangen via verschillende bronnen kritisch te interpreteren. Zij moeten kritisch leren kijken
naar beelden, voorstellingen en teksten en hun 'verborgen boodschappen'.

Men mag  hier toch ook niet de hedendaagse technologie in hun functie van hulp- en
zoekmiddel voor informatie buiten beschouwing laten. Zo de introductie van de communicatie-
en informatietechnologie niet erkend wordt als een belangrijke opdracht voor het onderwijs,
dreigt immers het ontstaan van een nieuw soort analfabeten, de 'digibeten'. Mensen die niet
kunnen omgaan met informatie- of communicatietechnieken. Als deze samenvallen met de
groepen die zich nu onderaan de maatschappelijke ladder bevinden, dan bestaat de kans dat de
ontstane kloof onoverbrugbaar wordt (Van der Lans, 1997).

Eigenlijk zijn 'leren om te kennen' en 'leren om te handelen' -de tweede peiler van educatie
volgens de Delors-commissie- onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van der Lans plaatst ze
beiden dan ook eerder onder een noemer ‘kennis om te kunnen handelen en werken’, waarbij hij
vier componenten onderscheidt: technische en technologische vaardigheden, flexibiliteit,
kunnen communiceren en het van een breed aantal kennismarkten thuis zijn. De Delors
commissie richt ‘leren doen’ meer naar de professionele vorming en wil een antwoord geven op
de vraag hoe de leerling aan te leren zijn kennis om te zetten in praktijk en hoe zijn vorming aan
te passen aan toekomstig  werk zonder echt deze evolutie volledig in het vizier te hebben. Zij
stellen daarbij dat men vandaag van werknemers verwacht dat zij kwalificatie in strikte zin
combineren met sociaal gedrag, de houding om in groep te werken, zin voor initiatief en de
moed risico’s te durven nemen. Ook communicatievaardigheden, kunnen werken met anderen,
conflicthantering en –oplossing worden als belangrijke kwaliteiten beschouwd. Deze laatste
competenties vormen dan weer eerder een onderdeel van de sociale vaardigheden die in de
eindtermen gedefinieerd staan.

Hiermee nauw samenhangend is tevens het probleemoplossend denken, wat een belangrijke
positie krijgt in het programma van leren leren. Problemsolving wordt door de Europese
Commissie in verband gebracht met creativiteit en vernieuwing (European Commission, 1996a).
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De methoden van probleemoplossend denken zijn belangrijk in de praktijk stelt men hier, maar
ze worden zelden op school onderwezen. Ze bevinden zich nochtans reeds in de algemene
aanpak bvb. bij het oplossen van wiskundeproblemen. Ze stellen hierbij twee verschillende
benaderingen van probleemoplossend denken voor:
- de Cartesiaanse benadering: domineert de Westerse cultuur, het probleem wordt gescheiden

in verschillende delen en die worden nadien weer samen gebracht
- de Oriëntaalse benadering: het geheel is meer dan de som van de delen, men gaat het

probleem dan ook in zijn geheel bestuderen

We hebben in deze paragraaf reeds een aantal competenties ter sprake gebracht. In de volgende
paragraaf willen we wat meer systematisch stil staan bij de competenties die in de verschillende
documenten naar voor worden geschoven als de belangrijke componenten voor leren leren.

6.3 LEREN LEREN IN INTERNATIONALE EN BUITENLANDSE DOCUMENTEN

Naar inhouden voor 'leren leren' –en ook voor sociale vaardigheden- stak het CIDREE ons een
handje toe. Het CIDREE stelde een rapport op waarin het de 'broad competencies' voor het
hoger secundair onderwijs bundelde (CIDREE, 1996). Zowel internationale als buitenlandse
documenten kwamen hierbij aan bod. De internationale documenten waarop hun analyse
steunde zijn de volgende:

1. Perret, J.F. (1996). Introductory notes. In: Council for Cultural Co-operation (CDCC).
Symposium on 'key competencies for Europe'. Bern, Zwitserland, 27-30 maart 1996.

2. Halasz, G. (1996). Individual competencies for Europe. In: Council for Cultural Co-
operation (CDCC). Symposium on 'key competencies for Europe'. Bern, Zwitserland, 27-30
maart 1996.

3. European Commission (1996a). White paper on education and training. Teaching and
learning. Towards the learning society.

4. Delors, J. (ed.) (1996). Learning: the treasure within. Report  to UNESCO of the
International Commission on Education for the twenty-first century.

5. OECD (1995). Performance standards in education. In search of quality.

Naast deze internationaal gerichte documenten, werd er tevens beroep gedaan op een aantal
nationale gegevens, meer specifiek gaat het over de volgende landen:
1. Zwitserland
2. Schotland
3. Oostenrijk
4. Nederland
5. Spanje
6. Portugal
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7. Noorwegen
8. Engeland en Wales

In de verschillende documenten konden we een aantal subthema’s terugvinden met betrekking
tot leercompetenties. Uiteraard is deze onderverdeling ook hier weer arbitrair te noemen. Voor
de opdeling van de blokken hebben we ons ten dele gebaseerd op de subthema's die
onderscheiden werden voor de vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs. We
onderscheiden de volgende blokken:
1. verwerven en verwerken van informatie
2. organiseren van de eigen leerprocessen
3. bewaren van informatie
4. zelfstandig leren
5. kritisch denken
6. probleemoplossend denken
7. visie op onderwijs, leren
8. leren organiseren
9. informatie- en communicatietechnologie

Op de volgende pagina's presenteren we een overzichtstabel van de verschillende subthema's
voor leren leren in de geraadpleegde documenten. Vervolgens volgt een beknopte beschrijving
van de tabel.

Tabel 6.1. Thema's voor leren leren volgens internationale  en nationale teksten
Internationale teksten Nationale documenten

Verwerven en verwerken van informatie
- consulteren van verschillende databronnen

(1)
- raadplegen van mensen uit de eigen

omgeving (1)
- raadplegen van een expert (1)
- het verkrijgen van informatie (1)
- verschillende kennisfragmenten linken en

kunnen organiseren (1)

Verwerven en verwerken van informatie
- verzamelen van informatie (1, 3)
- leren te informeren (1)
- structureren en toepassen van kennis (1)
- gebruiken en toepassen van de eigen kennis

(1)
- numeracy (gebruiken van grafische

informatie en getallen (2, 8)
- rekenkundige vaardigheden (schatten en

meten, efficiënt of snel rekenen, rekenregels
gebruiken, wiskundig nadenken) (4)

- informatievaardigheden (verzamelen,
verwerken, aanpassen, voorzien van
informatie) (4)

- feitelijke kennis leren leren  (4)
- ontwikkelen van conceptuele kennis (4)
- leren principes en procedures toepassen (4)
- leren door ontdekking  (4)
- informatie kunnen opzoeken (6)
- het kunnen structureren en toepassen van

kennis (6)
- in staat zijn kennis te organiseren (7)
- in staat zijn kennis te verwerven en te

behouden (7)
Organiseren van de eigen leerprocessen (1) Organiseren van de eigen leerprocessen



HOOFDSTUK 6. LEREN LEREN          181

- in staat zijn eigen problemen op te lossen
(1)

- het dragen van verantwoordelijkheid voor
zijn/haar eigen onderwijs (1)

- hoe te leren (1)
- verantwoordelijkheid nemen voor het eigen

leren (7)
- in staat zijn het eigen werk en leerproces te

plannen en te organiseren (7)
Bewaren van informatie
- in staat zijn om met documenten om te gaan

en ze te bewaren (1)

Bewaren van informatie
- in staat zijn kennis te verwerven en te

behouden (7)
Zelfstandig leren
- rekening houden met opgedane ervaringen

(1)
- de relatie tussen gebeurtenissen in het heden

en het verleden zien (1)
- flexibiliteit tonen ten aanzien van snelle

veranderingen (1)
- kennis en methodologische vaardigheden

die de persoon toelaten zelfstandig te leren
(3)

- leren handelen met een steeds grotere mate
van autonomie, beoordeling en persoonlijke
verantwoordelijkheid (4)

- dingen bedenken door onafhankelijk te
werken (5)

- flexibiliteit (5)

Zelfstandig leren
- alleen leren (1)
- zelfstandig leren (3, 8)
- flexibiliteit (3)
- zelforganisatie (3)
- ondernemingsgerichte vaardigheden (7)

Kritisch denken
- een bepaald aspect van de ontwikkeling van

onze samenlevingen op een kritische manier
bekijken (1)

- logisch denken (2)
- vaardigheden om de betekenis van dingen te

vatten (3)
- vaardigheden om te begrijpen (3)
- vaardigheden om te oordelen (3, 5)
- technisch en functioneel denken (5)

Kritisch denken
- kritisch denken (2)
- kunnen herzien en evalueren (2)
- kritiek kunnen formuleren (3)
- kunnen evalueren (4)
- kunnen reflecteren (4)
- de basiselementen van onderzoek en

wetenschappelijke methoden begrijpen (5)
- het heden analyseren en kritisch

beschouwen (5)
- volledig ontwikkelen van de capaciteiten

voor formeel en abstract denken (5)
- theorie relateren aan zijn praktische

toepassing in de samenleving (5)
- methoden en technieken voor onderzoek in

praktijk kunnen brengen (5)
- ontwikkelen van creatieve vaardigheden en

een kritische zin (7)
- in staat zijn wetenschappelijk te denken en

methodes te gebruiken (7)
Probleemoplossend denken
- in staat zijn om te gaan met onzekerheid en

complexiteit (1)
- kunnen omgaan met mathematische en

modellerende middelen (1)
- vasthoudendheid tonen wanneer men

geconfronteerd wordt met moeilijkheden (1)

Probleemoplossend denken
- persoonlijke effectiviteit en

probleemoplossend denken  (2)
- probleemoplossing (3)
- oriënteren, kiezen (4)
- uitvoeren, begeleiden (4)
- nieuwe oplossingen vinden voor problemen
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- in staat zijn nieuwe oplossingen te adviseren
(1)

- analytische vaardigheden (2)

(7)
- in staat zijn zich dingen  af te vragen,

nieuwe vragen te stellen, te komen tot
mogelijke verklaringen en ze te  testen (7)

- een internationalisatieperspectief hebben en
in staat zijn verschillende tradities te
appreciëren (7)

Visie op onderwijs, leren
- het belang van politieke en economische

contexten van onderwijs – en
beroepsituaties ervaren (1)

- plezier in het werk (5)

Visie op onderwijs
- leerengagement (2)
- ontwikkelen van artistieke en literaire

gevoelens als een bron voor educatieve en
culturele verrijking (5)

- heeft respect voor feiten en consistente
argumenten (7)

Leren organiseren
- in staat zijn om het eigen werk te

organiseren (1)

Leren organiseren
- plannen en organiseren (2, 3)
- plannen (4)

Informatie- en communicatietechnologie
- in staat zijn nieuwe informatie- en

communicatietechnologieën te gebruiken (1)
- informatietechnologie (3)

Informatie- en communicatietechnologie
- toepassen van informatie- en

communicatietechnologie (1)
- het begrijpen van de voordelen en de risico’s

van nieuwe technologieën (1)
- leren over informatietechnologie (1)
- informatietechnologie (2, 8)
- is vertrouwd met het gebruik van

informatietechnologie (7)
Andere (moeilijk te klasseren of overkoepelend)
- accuraatheid (2)
- de vaardigheid om te improviseren (5)

Andere (moeilijk te klasseren of overkoepelend)
- specialistische vaardigheden, die de noden

en aspiraties van de student reflecteren (2)
- creativiteit (3)
- doelgerichtheid (3)
- taakgerichtheid (3)
- taalvaardigheid (lees-, schrijf-, luister- en

spreekvaardigheden) (4)
- technisch-instrumentele vaardigheden (4)
- integratie van basisvaardigheden (4)
- de noodzakelijke kennis en vaardigheden

om te werken in veilige condities en om
risico's te vermijden (5)

- leer- en werkgewoonten verwerven (7)
- een stevige kennisbasis en een breed

referentiekader hebben (7)
- methodologische kennis hebben (7)

We zullen niet elk subthema tot in detail bespreken. We menen dat de tabel een duidelijk beeld
geeft van de kennis, vaardigheden en attitudes die op het vlak van leren leren verwacht worden.
Wel willen we stil staan bij een aantal in het oog springende elementen.

Wanneer we de internationale documenten vergelijken met de nationale gegevens blijkt immers
dat de prioriteiten van internationale documenten en het nationaal beleid wel eens van elkaar



HOOFDSTUK 6. LEREN LEREN          183

kunnen verschillen. Zo legt men in de verschillende internationale documenten nogal een sterke
nadruk op zelfstandig leren, terwijl men dit ‘slechts’ bij de helft van de landen terugvindt. Dit
kan misschien wel ten dele worden toegeschreven aan het feit dat internationale aanbevelingen
en teksten zich richten tot de grote lijnen en opdrachten voor ‘leren leren’, terwijl de nationale
documenten dit verder uitdiepen en concretiseren voor hun land. Het lijkt ons bovendien niet
onredelijk te stellen dat zelfstandig leren een ideaal is waarnaar gestreefd kan worden door te
sleutelen aan bijvoorbeeld het kritisch of het probleemoplossend denkvermogen van leerlingen
of door leerlingen te leren beter informatie te verwerven en verwerken. We zien deze
competenties dan ook meermaals verschijnen in de nationale teksten.

Het CIDREE stelde dat leren leren de kennis, vaardigheden en attitudes inhoudt die nodig zijn
om kennis te verwerven. Nochtans blijkt uit bovenstaande tabel dat zowel in internationale
literatuur als in nationale teksten toch wel sterk de nadruk gelegd wordt op het ontwikkelen van
vaardigheden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een aantal inzichten deze vaardigheden vooraf
gaan of dat deze vaardigheden ook bepaalde houdingen van de leerlingen vergen of met
bepaalde attitudes gepaard gaan. Zij worden evenwel meestal niet expliciet als doelstellingen
vermeld voor ‘leren leren’ en wanneer ze toch expliciet opgenomen worden in de doelen dan
gaat het om eerder algemene objectieven zoals het hebben van een positieve visie op werk, een
leerengagement tonen of het opnemen van de eigen verantwoordelijkheden.

B ONDERZOEKSRESULTATEN

6.4 OMSCHRIJVING LEREN LEREN

Uit de literatuurstudie kwam reeds naar boven dat ‘leren leren’ ruimer dient gezien te worden
dan het schoolse leren. De respondenten uit het middenveld in Vlaanderen, beklemtonen dit zo
mogelijk nog sterker. Dit betekent niet dat leren verwerken van leerstof op school of het
verzamelen van informatie voor school niet mag aangeleerd worden. In tegendeel, het vormt
wel degelijk een onderdeel van ‘leren leren’. ‘Leren leren’ mag alleen niet verengd worden tot
de schoolomgeving. Het secundair onderwijs dient jongeren de nodige vaardigheden, kennis en
attitudes bij te brengen om te ‘leren’ in de ganse samenleving en ook later nog te kunnen leren
en bijleren. Dit laatste wordt enorm belangrijk geacht, gezien de recente ontwikkelingen in onze
samenleving. Ook de arbeidsmarkt verlangt dat werknemers zich voortdurend bijscholen. En in
beperkte mate voorzien werkgevers wel bijscholing of omscholing, maar dit volstaat niet om
mee te blijven met de snelle veranderingen. Bovendien zijn er naast de arbeidsmarkt ook nog tal
van andere terreinen waarop men voortdurend dient bij te leren. De respondenten verwezen
hierbij naar de ontwikkelingen en tendensen in onze samenleving, die we ook reeds schetsten in
hoofdstuk 2.

Leren zien wij heel ruim, veel ruimer dan een bepaald stuk test instuderen. Dat is
jezelf leerdoelstellingen leren stellen, leren opzoeken van informatie, informatie
kunnen selecteren, zorgen dat je informatie kan aanwenden om nieuwe dingen mee
te doen. Maar uiteraard ook het leren studeren.
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Het leren omgaan met informatie, alle soorten dan en daar het meest zinvolle
uithalen om iets mee te doen. Dus niet zomaar kennis op zich opdoen, maar altijd
in functie van hoe kan ik hier een stuk, met wat ik opsteek, een meerwaarde geven
aan de samenleving. Dus ruimer dan de vaardigheden op school.

Wat verstaat u onder 'leren leren'? Niet leren studeren. Daarmee wil ik zeggen dat
men binnen het onderwijs wanneer men het heeft over leren leren eigenlijk het
leren studeren bedoelt, waar men leerlingen vaardiger wil maken in het studeren
van schoolvakken. Ik zeg niet dat dit niet belangrijk is, maar mijns inziens moet het
ruimer zijn dan alleen maar dat. Leren leren is de strategie van probleemoplossend
denken waarbij zelfcontrole, enz. belangrijk is. Wanneer men het ruimer wil zien
en ruimer gaat zien, wordt het toepassingsveld veel groter. De dingen die men nu
doet om schoolvakken beter te kunnen studeren, kunnen alleen maar betrekking
hebben op schoolvakken. Wanneer men de leerling leert leren, heeft dat  toepassing
op die schoolvakken, maar ook toepassing op andere situaties, want ook buiten de
school leert een jongere. Eens men van school af is, zal men genoodzaakt zijn om
blijven te leren. In een werksituatie word je niet geconfronteerd met een schoolvak,
toch zal je steeds genoodzaakt zijn om daar kennis, vaardigheden en houdingen op
te doen. Daarom is het ook belangrijk dat men het verruimt naar het leren leren.

Cruciaal in het ‘leren leren’ vindt men dat jongeren hier steeds een grotere mate van
zelfstandigheid in verwerven. Zelfstandig leren kan met andere woorden bekeken worden als
een van de ultieme doelen van leren leren.

Onder leren leren versta ik een aanpak van het lesgeven waarbij het de bedoeling
is om de lerende zoveel mogelijk zelfstandig of zelfsturend aan de slag te zetten.
Zelfstandig aan de slag gaan met leerdoelen, met leerinhouden, met
leerproblemen.

Het leren zelfstandig leren of werken omvat volgens de respondenten verschillende
deelterreinen. Als belangrijkste deeldomeinen worden het leren verwerven en verwerken van
informatie, het kritisch en het probleemoplossend denken vernoemd. Deze drie aspecten worden
essentieel geacht voor het latere leven en op deze domeinen dienen jongeren dan ook de nodige
zelfstandigheid te bereiken. De respondenten beschouwen deze aspecten daarnaast ook als een
basis voor levenslang leren. Wanneer jongeren op een zelfstandige en kritische manier
informatie kunnen verwerven en verwerken en problemen kunnen oplossen, staan zij als het
ware een stap voor in het latere leven.

Leren leren is het kunnen verwerven van informatie op een zelfstandige, kritische
manier.(…) Het gaat niet alleen om onderwijsattitudes. Leren geconcentreerd zijn,
leren gestructureerd zijn, leren kennis synthetiseren, het hoort er allemaal bij,
maar er is ook een tweede orde, en dat zijn vooral praktische vaardigheden. Leren
leren is voor de toekomst heel belangrijk, want er komt altijd meer kennis op ons
af. Ik denk eerder dat men het op die manier moet bekijken: hoe kan ik zinvolle
kennis van belast onderscheiden, hoe kan ik kritisch filteren.(…) Het is voor mij
omgaan met informatie in de informatiemaatschappij. Dat is meer algemeen
gezien, niet alleen in het onderwijs. Maar het onderwijs moet volgens mij daar wel
in bijdragen.
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Een laatste element dat door meerdere respondenten werd benadrukt, en dat minder in de
literatuur aan bod kwam, was het belang van de eigenheid van elke persoon. Wanneer het om
leren gaat, stelt men, heeft iedereen ‘zijn/ haar beste’ methode. De ene persoon kan goed
overweg met hele dikke boeken, een andere verwerkt misschien beter visuele beelden met wat
duiding, en nog anderen verwerken dan weer beter auditieve informatie. Sommige leerlingen
steken vooral veel op tijdens praktische toepassingen, terwijl anderen toch weer behoefte
hebben aan duiding of het zelfs op basis van theorie alleen perfect snappen. Ook in het
memoriseren of het bewaren van informatie zie je dat iedereen verschillende methoden hanteert,
en dat een bepaalde methode beter geschikt is voor  de ene dan voor de andere. Jongeren moeten
zelf hun beste methodes zoeken en deze aanvullen waar nodig, zo stelt men:

Het leren zelf hun weg vinden. We zijn unieke creaties. (…) Leren leren is geen
uniformiteit. Je moet een bepaalde methode aanbrengen die geschikt is voor deze
of gene persoon.

Weten over jezelf hoe je het beste leert, op welke manier je het meest efficiënt een
bepaalde stof eigen kan maken en ook weten welke leerstijlen je verder moet
ontwikkelen om jezelf nog completer te maken.(…) Ik denk wel dat het belangrijk is
dat je je bewust bent van je preferente leerstijl, maar het is ook belangrijk te weten
waar je dingen mist, zodanig dat je eventueel daar nog dingen kan aanvullen.

Het gaat met andere woorden niet op om de jongeren een algemene basiscursus ‘leren leren’
mee te geven. Dit betekent geenszins dat leerlingen aan hun lot moeten overgelaten worden of
dat de school zich volledig afzijdig dient te houden. Dit houdt wel in dat de taak van de school
en/of de leerkracht hier anders omschreven moet worden:

Al die verschillende types van leren, dat betekent dat de aanbodzijde ook wel
serieus moet aangepakt worden en dat de positie van een leerkracht verandert of
een stuk meer gaat schuiven naar begeleider in plaats van het enige medium van
kennisoverdracht. En dat is iets waar nog heel veel werk is. Meer een individuele
aanpak maar dan ook vanuit de idee dat mensen zelf willen leren, dat mensen zelf
nieuwsgierig genoeg zijn als daar maar op een juiste manier appel wordt
opgedaan.

6.5 INHOUDEN VOOR LEREN LEREN

De manier waarop de respondenten ‘leren leren’ omschreven, laat reeds een bepaalde invulling
van het topic vermoeden. Op basis van hun antwoorden op de vraag wat zij verstonden onder
‘leren leren’, wordt het reeds duidelijk dat het leren kritisch en probleemoplossend denken en
het leren verwerven en verwerken van informatie dient voorop te staan bij dit vakoverschrijdend
thema. Leerlingen zouden op deze domeinen moeten een zekere mate van zelfstandigheid
ontwikkelen en dit wordt vervolgens beschouwd als een basis voor levenslang leren. Het is dus
niet zo verwonderlijk dat de subthema’s die de hoogste gemiddelde scores hebben, precies deze
drie zijn. Het leren kritisch denken en probleemoplossend denken wordt zelfs door alle
respondenten als belangrijk of heel belangrijk beschouwd. Over het verwerven en verwerken
van informatie zien we nog dat bij bepaalde respondenten enige twijfel bestaat, maar ook daar
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kunnen we stellen dat het een topic is waarover er algemene consensus bestaat. We zien dat dit
topic gemiddeld een score van 4,64 krijgt.

Tabel 6.2. Belangrijkheid van topics voor ‘leren leren’: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van de eerste ronde)

N Min.
Score

Max.
Score

Gem. Std.
Afwijking

Kritisch denken 28 4 5 4,79 0,42
Probleemoplossend denken 28 4 5 4,71 0,46
Verwerven en verwerken van informatie 28 3 5 4,64 0,56
Basis voor levenslang leren 26 2 5 4,31 0,84
Leren informeren 27 3 5 4,30 0,67
Keuzebekwaamheid 27 3 5 4,26 0,66
Leren organiseren 28 1 5 4,25 0,93
Zelfstandig leren 28 3 5 4,25 0,70
Gebruik van informatietechnologie 27 2 5 4,07 0,73
Gebruik van massamedia 27 3 5 4,04 0,71
Bewaren en stockeren van informatie 27 3 5 3,89 0,64
Visie op leren 28 1 5 3,61 1,07

Bij de subthema’s die door de respondenten zelf in de eerste ronde werden geformuleerd, zien
we dat het ervaringsgericht leren eveneens door heel wat ondervraagden als belangrijk wordt
gequoteerd. Het  tweede subthema sluit eigenlijk aan bij het in de oorspronkelijk opgenomen
topic ‘visie op leren’, maar wordt veel hoger gequoteerd. Over het topic ‘visie op leren’ waren
in de eerste ronde de meningen het meest verschillend. Sommigen vonden dit een heel
belangrijk topic, anderen beschouwden dit dan weer als totaal overbodig. Wellicht was deze
term niet duidelijk genoeg geformuleerd. We hebben in de tweede ronde dan ook de
doelstellingen die in het kader van ‘intrinsieke motivatie/prikkel om te leren’ werden
geformuleerd samen geplaatst met deze van het topic ‘visie op leren’. Daarnaast werden ook de
doelstellingen voor de subthema’s ‘gebruik van informatietechnologie’, ‘gebruik van
massamedia’ en ‘informatiekanalen’ onder een noemer geplaatst, evenals de doelstellingen die
te maken hadden met reflectie over het leerproces en het leerpad, omdat er bij de doelstellingen
die men onder deze subthema’s plaatste heel wat overlap was.

Tabel 6.3. Belangrijkheid van nieuwe topics voor ‘leren leren’: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van de tweede ronde)

N Min.
Score

Max.
Score

Gem. Std.
Afwijking

Ervaringsgericht leren 19 3 5 4,47 0,61
Intrinsieke motivatie, prikkel om te leren 19 2 5 4,32 0,82
Transfers van informatie 19 3 5 4,26 0,81
Informatiekanalen 19 3 5 4,21 0,63
Reflectie op het leerproces 19 1 5 4,05 1,03
Reflectie op het leerpad 19 2 5 4,00 0,88

De drie hoogst gequoteerde doelstellingen zijn meteen ook de meest geselecteerde topics. Zowel
het subthema ‘verwerven en verwerken van informatie’ als het subthema ‘kritisch denken’ werd
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door drie vierde van de respondenten in de eerste ronde geselecteerd om te behandelen in het
secundair onderwijs. Bij de daarop volgende doelstellingen zien we wel enkele wijzigingen in
de rangorde. Zo worden bijvoorbeeld de topics ‘zelfstandig leren’ en ‘leren organiseren’ dubbel
zoveel geselecteerd als het topic ‘basis voor levenslang leren’, terwijl dit laatste toch een hogere
gemiddelde score haalde dan beide eerst genoemde topics. We mogen hier echter niet uit
concluderen dat een ‘basis voor levenslang leren’ geen na te streven doel is. In tegendeel, dit
bleek reeds heel duidelijk uit de manier waarop de respondenten ‘leren leren’ omschreven.
Leren leren moet leiden tot een basis voor levenslang leren. Maar zoals ook reeds hoger werd
verwoord bestaat die basis voor het levenslang leren uit het zelfstandig en kritisch leren omgaan
met informatie en het kunnen probleemoplossend denken. Als we deze resultaten in acht nemen,
dan ware het misschien beter geweest het topic ‘een basis voor levenslang leren’ niet op te
nemen als een deelcomponent voor leren leren. In de ogen van vele respondenten is het er
immers gewoon synoniem van. En wanneer we even terugblikken op de literatuurstudie en het
schema dat we op het einde daarvan presenteren, dan merken we ook dat dit precies een van de
enige hieronder vermelde topics is die ook niet terugkomen in het literatuuroverzicht.

Voor het overige, merken we een sterke gelijkenis tussen de topics die naar voor geschoven
worden door het middenveld in Vlaanderen en de topics die duidelijk naar voor komen in de
internationale literatuur en de nationale teksten van de andere Europese landen die we
besproken hebben. Verwerven en verwerken van informatie, leren kritisch en
probleemoplossend denken en zelfstandig leren zijn doelen die we ook frequent terugvonden in
de literatuur. Leren organiseren werd dan weer minder benadrukt in de doorgenomen literatuur.

Tabel 6.4. Selectie van topics voor leren leren (als een van de 5 belangrijkste aangeduid)
Subthema’s # keer in selectie

(max. 24)
% respondenten die
topic selecteerden

Verwerven en verwerken van informatie 18 75,0%
Kritisch denken 16 66,7% (75,0%)
Probleemoplossend denken 15 62,5% (70,8%)
Probleemoplossend en kritisch denken 2            ( ↑ )
Zelfstandig leren 12 50,0%
Leren organiseren 12 50,0%
Keuzebekwaamheid 6 25,0%
Gebruik van informatietechnologie 6 25,0%
Positieve visie op leren, intrinsieke motivatie 5 20,8%
Basis voor levenslang leren 5 20,8%
Bewaren en stockeren van informatie 4 16,7%
Leren informeren 3 12,5%
Gebruik van massamedia 3 12,5%
Nieuwe topics
Reflectie op het leerproces 1 /
Reflectie op het leerpad 1 /
Transfers van informatie 1 /
Prikkel om te leren 1 /
Ervaringsgericht leren 1 /
Informatiekanalen 1 /
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6.6 DE BELANGRIJKSTE TOPICS NADER BESCHOUWD

6.6.1 Verwerven en verwerken van informatie

Er werd hoger reeds gesteld dat de massa informatie die op ons toekomt enorm is en nog steeds
toeneemt. We krijgen vanuit alle hoeken informatie aangereikt: televisie, kranten, weekbladen,
radio, internet,… . En de jongeren van vandaag zullen er in hun latere leven nog in veel sterkere
mate mee geconfronteerd worden. Ook het middenveld in Vlaanderen onderkent de uitdagingen
maar ook de problemen van de kennissamenleving. Volgens dit middenveld, of althans de
middenvelders die betrokken waren in onze studie, is het daarom ondenkbaar dat het onderwijs
hieraan niet de nodige aandacht aan zou schenken.

Voor de toekomstige burger een noodzaak. De massa informatie is zoveel. Als je ze
niet kan verwerven, niet weten waar te halen, dan ben je een sukkelaar.

Dat vinden we heel belangrijk omdat we toch in een samenleving leven waar heel
veel en snelle informatie is. Het hangt ook samen met de keuze. Je moet eruit
kunnen kiezen en daarom moet je al heel snel de verwerking kunnen maken om te
kunnen kiezen: wat is hier nu belangrijk en wat is niet belangrijk. En informatie op
zich is niets als je er niets mee doet en dus moeten leerlingen ook kunnen
verwerven en verwerken in functie van probleemoplossend denken of mee doen aan
een debat over, of een kritische benadering ervan.

De meeste respondenten legden de klemtoon hierbij niet zozeer op het verwerven van
informatie, maar wel op het verwerken ervan.

Ik denk dat het nu niet meer zo belangrijk is om informatie te verwerven, maar wel
met informatie te leren omgaan en ze te verwerken. Het is een utopie om te denken
dat je alle informatie kan verwerven. Er zijn momenteel genoeg dragers van
informatie, alleen moet je ze kunnen aanwenden en als je ze aanwendt ook kunnen
gebruiken, kunnen verwerken.

Dit neemt niet weg dat het kunnen opzoeken van informatie toch een doelstelling is waarover er
een duidelijke consensus bestaat. Daarnaast is men het tevens in grote getale eens dat jongeren
hoofdzaak van bijzaak moeten kunnen onderscheiden en informatie kritisch moeten kunnen
evalueren. Deze laatste doelstelling wordt in de volgende rubriek nog verder uitgewerkt, maar
wordt dus duidelijk ook aanzien als een vereiste om op een deftige manier met informatie te
kunnen omgaan. Hoofdzaak van bijzaak kunnen onderscheiden en het kunnen opzoeken van
informatie, kunnen we beschouwen als een algemeen na te streven doelen. In de uitgebreide lijst
met doelstellingen waarover er een grote mate van eensgezindheid bestaat –er haalt immers
slechts één doelstelling geen gemiddelde score van 4-, zien we verschillende deelaspecten of
meer instrumentele doelstellingen die elk op zich bijdragen tot het kunnen onderscheiden van
hoofdzaak van bijzaak of tot het kunnen opzoeken van informatie. Enkele voorbeelden van
doelstellingen die bijdragen tot het kunnen onderscheiden van hoofdzaak van bijzaak zijn: uit de
informatie die men krijgt het bruikbare kunnen selecteren, informatie kunnen vergelijken,
kunnen analyseren en structureren.
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Niet de kwantiteit maar de kwaliteit telt. Het wordt minder belangrijk geacht dat jongeren grote
blokken van informatie verwerken. Maar de informatie die ze verwerken, dienen ze op de meest
geschikte manier te kunnen verwerken.

Competenties die maken dat men beter informatie kan opzoeken zijn: het kennen van allerlei
media, het kunnen omgaan met media en technologieën en ook weten waar men alles kan
terugvinden. Leren omgaan met massamedia en informatietechnologie plaatst men dus vooral
binnen dit kader en ziet men dan ook niet zozeer als topics op zich, wat ook reeds bleek uit de
beoordeling en de selectie van de topics.

Bij het overlopen van de na te streven doelen voor dit topic, valt het meteen op dat inzichten,
kennis en attitudes hier nauwelijks worden geëist. Alles draait om de vaardigheden en het
kunnen toepassen. Jongeren dienen alleen te beseffen dat ze niet zo maar alles klakkeloos
moeten overnemen. Voor het overige komt het er op aan dat zij, wanneer zij de schoolbanken
verlaten werkelijk kunnen omgaan met informatie. En in de interviews werd reeds aangehaald
dat dit alleen maar bereikt kan worden door het veelvuldig oefenen. Kennisoverdracht wordt
daarbij minder, zoniet overbodig beschouwd.

Dat doe je gewoon, aan de hand van een aantal concrete oefeningen en
opzoekingen. Bijvoorbeeld leren dat je voor literatuur op een bepaalde plaats moet
zijn in de bibliotheek, hoe je iets op een computer kan opzoeken, hoe dat je daar
mee moet omgaan. Je moet dat gewoon doen. Want door daar uitleg over te geven,
bereik je niets. Het is eigenlijk ervaringsgericht, ervaringen laten opdoen.

Tabel 6.5. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘verwerven en verwerken van
informatie’: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede
ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

L2.072   Hoofdzaak van bijzaak kunnen onderscheiden 25 4 5 4,56 0,51
L2.079   Kunnen informatie opzoeken 25 3 5 4,52 0,59
L2.070   Informatie kritisch kunnen evalueren 25 3 5 4,52 0,65
L2.067   Kennis maken met allerlei media (kranten, tv, enz.) 25 2 5 4,48 0,77
L2.073   Uit de informatie die men krijgt het bruikbare kunnen selecteren 25 3 5 4,44 0,58
L2.083   Op een zo objectief mogelijke manier naar informatie kijken 25 3 5 4,44 0,58
L2.069   Inzien dat verwerken niet betekent alles klakkeloos overnemen,
maar dat ook de eigen mening een rol speelt

25 1 5 4,44 0,87

L2.076   Kunnen op een goede manier omgaan met media, informatie uit
media (film, krant, radio, enz.) kunnen halen

25 4 5 4,40 0,50

L2.068   Kunnen omgaan met technologieën (computer, internet, enz.) 25 2 5 4,40 0,76
L2.078   Informatie kunnen vergelijken 25 3 5 4,36 0,64
L2.075   Weten waar men alles kan terugvinden 25 3 5 4,36 0,64
L2.080   Analytisch kunnen denken, analyseren van informatie 25 3 5 4,28 0,61
L2.082   Informatie kunnen structureren 25 3 5 4,28 0,54
L2.081   Synthetisch kunnen denken (vb. een synthese kunnen maken van
een artikel)

25 3 5 4,28 0,68

L2.074   Informatie kunnen nuttig aanwenden in functie van
doelstellingen

25 3 5 4,20 0,58

L2.071   Kunnen situaties goed  interpreteren, informatie op nieuwe
situaties kunnen toepassen

25 2 5 4,20 0,87

L2.077   Grote hoeveelheden informatie kunnen verwerken 25 2 5 3,72 0,94
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Het kritisch denken kan zoals boven reeds gesteld als een voorwaarde gezien worden om
informatie op een degelijke manier te verwerken, maar kan volgens sommigen tevens als een
volgende stap worden beschouwd. Immers:

Als je informatie niet kan verwerken, dan kan je deze ook niet kritisch analyseren.

6.6.2 Kritisch denken

Kritisch denken is een vereiste om op een goede manier informatie te kunnen verwerken, maar
ook om deze informatie te kunnen verwerven. Als we verder kijken naar de motivatie die de
ondervraagde personen geven om dit topic op te nemen in het kader van ‘leren leren’, dan ziet
men eigenlijk ook dat dezelfde evoluties in onze samenleving worden aangehaald ter
verantwoording als bij het subthema ‘verwerven en verwerven van informatie’. Omwille van de
steeds toenemende hoeveelheid en omvang van kennis bijvoorbeeld, acht men het essentieel om
jongeren kritisch te leren denken.

Ook qua invullingen vloeien de beide topics in elkaar over en lijken ze onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Er is enorm veel informatie en niet alle informatie is evenveel waard. En dat is ook
sterk afhankelijk van de bron. Je moet er altijd kritisch kunnen naar kijken. En je
moet dat ook durven naast u neerleggen, als je vermoedt dat dat niet van goede
kwaliteit is. Je moet dat durven. Ook al hangt daar een naam aan of een onderzoek
dat in een prestigieus tijdschrift staat. Soms is dat helemaal niet to the point. Je
moet dat ook durven naast je neerleggen.

Er werden geen doelstellingen geformuleerd waarover er algemene consensus bestaat. Wel
bestaat er over de meerheid van doelstellingen een grote mate van eensgezindheid en deze sluit
bijzonder goed aan bij wat we in de eerste bevraging vonden. In de mondelinge interviews
kwamen een drietal punten meermaals terug: durven in vraag stellen, zelf een standpunt leren
innemen en daarover kunnen verantwoording geven. Deze drie punten vinden we ook duidelijk
terug bij de doelstellingen waarover er een grote mate van overeenstemming bestaat.

Jongeren moeten dus ten eerste zaken durven in vraag stellen. Hiertoe moeten ze ook de nodige
vaardigheden ontwikkelen opdat ze dit kunnen. Dit is vaak geen evidentie, zo lezen we in de
verslagen van de mondelinge interviews. Het vereist immers ook een aangepaste houding van de
leerkrachten.  De manier waarop les gegeven worden kan heel veel bijdragen en jongeren
helpen, maar kan ook heel remmend en zelfs negatief werken. Wanneer bijvoorbeeld
leerkrachten als het ware hun leerlingen alles inlepelen, dan kan je moeilijk verwachten dat
leerlingen kritische vragen gaan stellen.

Ik vind het moeilijk om dit concreet te maken, en te zeggen op welke manier het
aangepakt moet worden. Ik denk dat dit niet overdrachtelijk kan aangebracht
worden. ik denk dat ook de mentaliteit van een leerkracht meespeelt om jongeren te
bevragen op wat ze zeggen, meemaken, ervaringen en om deze te bevragen en er
voor te zorgen dat jongeren die zelf bevragen.
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Zoals hierboven reeds gesteld moeten jongeren tevens durven de informatie die op hen af komt
vanuit verschillende media en informatiekanalen in vraag stellen. De jongeren moeten
bijvoorbeeld leren inzien dat de waarde van informatie sterk afhankelijk is van de bron. Ze
kunnen daartoe de validiteit en betrouwbaarheid van een bron leren nagaan, door onder andere
te gaan kijken hoe en door wie de gepresenteerde informatie is verzameld. En bepaalde
informatie kan reeds gedateerd zijn, dus ook de ouderdom van een bron zou moeten nagegaan
worden.

Wanneer de informatie op een bepaalde manier is verzameld, dan moet je dat ook
proberen te weet te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan een artikel dat in de krant
verschijnt (n.v.d.r. een artikel over jongeren). Soms is dat gewoon een
samenraapsel van de eigen gedachten van de auteur, maar soms is dat ook wel
echt bevraagd bij jongeren. Soms hebben ze alleen leerkrachten ondervraagd over
jongeren, soms hebben ze jongeren ook zelf ondervraagd.

Eigenlijk wordt het dus als een soort basishouding gezien dat jongeren leren een beetje afstand
nemen van de zaken. Dat zij objectief en op basis van feitelijke gegevens naar informatie leren
kijken en zonder vooroordelen en a priori’s informatie bekijken. Dat ze verder ook informatie
durven naast zich neer leggen wanneer ze op basis van deze evaluatie vermoeden dat de
informatie niet relevant of niet betrouwbaar is.

Naast het durven in vraag stellen van informatie en bronnen, moeten jongeren ook zelf een
mening kunnen formuleren.  Doelstellingen zoals ‘een eigen keuze kunnen bepalen in interactie
met anderen’, ‘voor zichzelf kunnen een gefundeerde conclusie trekken’ en ‘standpunten
kunnen innemen’ sluiten hierbij aan. In de mondelinge bevraging werd reeds aangestipt dat men
hierbij het onderscheid dient te maken tussen het vormen van een positieve kritiek en het
vormen van een negatieve kritiek. Leerlingen moeten zowel positieve als negatieve kritiek
kunnen formuleren. Beide vormen moeten dan ook best aangeleerd worden. Ook in de
schriftelijke bevraging wordt dit onderschreven. Om de eigen mening te leren formuleren
kunnen een aantal meer algemene communicatievaardigheden, zoals gespreks- en
discussievaardigheden, aangeleerd worden. En om de eigen mening te uiten, is het tenslotte ook
niet onbelangrijk dat men een aantal bepalende houdingen aanneemt. Wanneer men
bijvoorbeeld het idee koestert dat er geen domme vragen bestaan of wanneer men er plezier in
schept innoverend te denken, zal men zijn eigen mening ook vlugger uiten.

Een laatste punt dat herhaaldelijk werd vermeld in de mondelinge interviews, handelt over het
motiveren van de eigen standpunten en meningen.

Er hapert iets aan het onderscheid tussen mondig zijn en kritiek leveren.
Tegenwoordig is het de tendens dat je op alles kritiek moet hebben. Op alles moet
je bedenkingen hebben, maar als je vraagt wat ze dan in de plaats zouden doen dan
stopt het en daar moet aan gewerkt worden. (…) Als je tegen iets bent, moet je ook
zeggen waarom je er tegen bent en moet je ook kunnen zeggen op welke manier het
beter zou kunnen zijn.

Het wordt met andere woorden essentieel geacht dat jongeren een eigen standpunt leren
innemen en dit ook leren uiten, maar wel onder: voorwaarde dat jongeren dit standpunt ook



192         VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

kunnen verantwoorden. Een eerste en zeer belangrijke uitdaging vormt daarbij het leren kritisch
staan tegenover zichzelf. Jongeren moeten hun conclusies kunnen motiveren en dit zowel in het
geval dat zij positieve kritiek uiten als in het geval dat zij negatieve kritiek uiten. Wanneer zij
een conclusie trekken, dan moet deze met andere woorden gefundeerd zijn. Ook over deze
aspecten bestond er een grote mate van eensgezindheid bij de respondenten.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat vaardigheden hier het belangrijkst worden geacht. Dit
zien we tevens als we naar de –weinige– doelstellingen kijken die onder de cesuurpunten vallen.
Niet filosoferen of moraliseren over het kritisch denken, maar wel kritisch denken kunnen
toepassen en het leren ontwikkelen van een eigen visie staan centraal.

Tabel 6.6. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘kritisch denken’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)
Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… N Min. Max. Gem. Std.
L2.148   Kritisch staan tegenover zichzelf 25 3 5 4,48 0,59
L2.146   Een eigen keuze kunnen bepalen in interactie met anderen 25 2 5 4,44 0,82
L2.140   Alternatieven kunnen formuleren, als men met iets niet akkoord
gaat

25 3 5 4,44 0,58

L2.139   Een conclusie kunnen motiveren (ook als die negatief is) 25 3 5 4,44 0,65
L2.137   Durven in vraag stellen 25 3 5 4,40 0,65
L2.116   Inzien dat de waarde van informatie sterk afhankelijk is van de
bron

25 3 5 4,40 0,71

L2.136   Kunnen in vraag stellen 25 3 5 4,40 0,58
L2.149   Kritisch staan tegenover anderen 25 3 5 4,36 0,70
L2.138   Voor zichzelf kunnen een gefundeerde conclusie trekken 25 3 5 4,36 0,64
L2.135   Standpunten kunnen innemen 25 3 5 4,36 0,70
L2.130   Zowel positieve als negatieve kritiek kunnen uiten 25 3 5 4,36 0,64
L2.152   Geen a priori's en geen vooroordelen aannemen 25 3 5 4,36 0,57
L2.126   Informatie kritisch kunnen evalueren 25 3 5 4,36 0,64
L2.145   Kunnen vergelijken 25 3 5 4,32 0,69
L2.125   De waarde van informatie kunnen inschatten 25 3 5 4,32 0,69
L2.154   Zin om kritisch en innovatief te denken, ontwikkelen 25 2 5 4,32 0,75
L2.132   Kunnen argumenteren 25 3 5 4,32 0,69
L2.144   Een situatie kunnen evalueren 24 3 5 4,29 0,69
L2.117   Weten dat de waarde van de bron bepalend is voor hoe men de
informatie dient te verwerken

25 1 5 4,28 0,94

L2.131   Gespreksvaardigheden aanleren 25 3 5 4,28 0,61
L2.147   Over discussievaardigheden beschikken 25 3 5 4,28 0,74
L2.142   Kunnen dingen afwegen voor zichzelf 25 3 5 4,28 0,74
L2.127   De relevantie van informatie kunnen inschatten voor de specifieke
situatie

25 3 5 4,24 0,78

L2.118   Inzien dat sommige anderen (vb. media) willen denken voor
anderen

25 2 5 4,24 0,83

L2.128   Situaties die zich aandienen kunnen evalueren 24 2 5 4,21 0,83
L2.153   Niet dogmatisch denken 25 3 5 4,20 0,65
L2.123   Inzien dat er geen rem op het denken is en dat er geen domme
vragen zijn

25 1 5 4,20 0,96

L2.114   Inzien dat kritisch denken twee kanten heeft: een positieve en een
negatieve

25 3 5 4,16 0,80

L2.143   Zelf kunnen beslissen wat men met informatie doet 25 3 5 4,12 0,73
L2.129   De validiteit en betrouwbaarheid van een bron kunnen nagaan:
hoe is informatie verzameld, door wie of wat, ouderdom van de bron, enz

24 2 5 4,08 0,83

L2.155   Informatie naast zich durven neerleggen, als men vermoedt dat het 25 2 5 4,04 0,84
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geen goede informatie is of van een slechte bron is
L2.141   Kunnen verantwoorden waarom men bepaalde informatie niet
gebruikt

25 2 5 4,00 0,87

L2.133   Afstand kunnen nemen van zaken 25 3 5 4,00 0,76
L2.120   Inzien dat het in vraag stellen, de motor is van vooruitgang in de
wereld

25 1 5 3,96 0,98

L2.115   Inzien dat het denken start vanuit jezelf 25 1 5 3,96 1,06
L2.150   Kritische onverschilligheid tegengaan 25 1 5 3,92 1,08
L2.134   Een bredere voorkennis en feitelijke kennis waarover men
beschikt kunnen inschakelen

25 2 5 3,84 0,85

L2.122   Weten welke de desastreuze gevolgen van het niet kritisch denken
kunnen zijn

25 2 5 3,80 1,00

L2.151   De houding aannemen dat een stelling nooit waar, evident of juist
is, maar ze steeds vanuit een kritisch denkkader willen toetsen

25 1 5 3,76 1,16

L2.124   Inzien dat leren een uitdrukking van authenticiteit is 25 1 5 3,56 0,96
L2.119   Kennis hebben over de filosofie van het denken 25 1 5 3,28 0,94
L2.121   Inzicht hebben in het ontstaan van het denken in onze hersenen 25 1 5 2,60 1,00

Ook de link met de twee volgende topics kwam reeds aan bod in de interviews:

Kritisch denken is zich een probleemoplossende habitus aanmeten. Nagaan in
hoeverre je het kan plaatsen in het geheel van opgedane inzichten, het een stuk in
reliëf brengen.

Een ankerpunt voor het kritisch denken is wat je allemaal al weet. Het denken start
vanuit jezelf.

6.6.3 Probleemoplossend denken

Kritisch denken is belangrijk op zich, zo lijkt men te stellen, maar daar mag het geenszins bij
stoppen. Het wordt pas interessant wanneer men dit ook kan inschakelen voor welbepaalde
doelen. Wanneer men met andere woorden het geleerde kan gebruiken in het oplossen van
problemen of vragen (bvb. Milieu- of gezondheidsproblemen) die zich aandienen:

Leren dient zinvol, op een doel gericht te zijn, dient gesitueerd te zijn. Al teveel
demotivatie komt voort uit de zin van het leren niet zien. Leren is een constructief
werken aan problemen, vraagstukken, mysteries, en is dan ook de basis van een
echt doorleefd leren.

Het leren wordt pas leuk, als je een probleem opgelost krijgt. Dan ben je een stap
verder. En dan heb je zelf ook veel inbreng gehad, wat motiverender is dan iets dat
je aangereikt wordt, in je hoofd te steken. Bovendien later in het beroepsleven: er
is geen enkele opleiding die je zoveel kennis kan geven dat je verder kan zonder
probleemoplossend te kunnen werken.

Ook wordt hier de link gelegd met conflicthantering. Probleemoplossend denken kan dan als
een ruimere benadering van conflicthantering worden gezien. Conflicthantering kan eigenlijk
beschouwd worden als een toepassing van het probleemoplossend denken.
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In het behandelen van probleemoplossend denken wordt duidelijk een planmatige aanpak
vooropgesteld. In die zin is het tevens niet zo verwonderlijk dat het leren organiseren, wat men
ook wel zou kunnen omschrijven als het leren plannen, in de selectie van de subthema’s toch
door de helft van de respondenten werd weerhouden. Er wordt van jongeren verwacht dat ze
leren planmatig handelen, dat ze een schema kunnen opstellen, probleemoplossende stappen
kunnen plannen en het proces van probleemoplossen kunnen structureren.

De vraag die zich dan stelt is: hoe dient zo’n planmatige aanpak er uit te zien volgens het
Vlaamse middenveld? Welke stappen dient men te onderscheiden in het probleemoplossend
denken? Het lijstje van doelstellingen geeft daar een duidelijk antwoord op. Naast een aantal
meer algemene attitudes die belangrijk worden geacht, zoals het respecteren van de mening van
anderen en het aannemen van een open houding, worden duidelijk een aantal fasen naar voor
geschoven door de respondenten. En van jongeren wordt verwacht dat zij zelfstandig dit proces
of deze fasen leren te doorlopen. De volgende fasen kunnen hierbij onderscheiden worden:

1. Herkenning van problemen

Jongeren moeten leren problemen te herkennen. Het wordt niet zo vanzelfsprekend geacht
dat wanneer er zich problemen voordoen, dat individuen dat ook werkelijk gaan zien als een
probleem of dat ze dit probleem erkennen.

2. Afbakening van problemen

Door een meerderheid van de respondenten wordt het belangrijk geacht dat men in het
secundair onderwijs jongeren leert problemen duidelijk af te bakenen. Dit houdt onder meer
in dat zij kunnen omschrijven wat het probleem is en deze probleemformulering leren
verfijnen naar relevante deelfacetten:

Een probleem dien je te formuleren en te verfijnen tot je er een gericht en adequaat
antwoord op kunt zoeken of kunt geven. Er zijn geen standaardantwoorden of
standaardproblemen.

Bij het omschrijven van het probleem dient men verder steeds de oorzaken van het
probleem in acht te nemen. Alvorens te zoeken naar mogelijke oplossingen dient men eerst
naar de oorzaken van het probleem te gaan kijken. Jongeren moeten inzien dat alle
problemen een oorzaak hebben en moeten leren de mogelijke oorzaken van problemen te
achterhalen en te plaatsen.

3. Verkenning van oplossingsmogelijkheden

In een volgende stap moeten jongeren leren alternatieve oplossingen formuleren en
alternatieve oplossingen tegen elkaar leren afwegen. Want net zoals de oorzaken van een
probleem divers kunnen zijn, dienen er zich ook tal van oplossingsmogelijkheden aan voor
eenzelfde probleem. Men dient dus jongeren te leren de verschillende
oplossingsmogelijkheden na te gaan. Daarbij dienen ze aandacht te hebben voor de voor- en
nadelen van een welbepaalde oplossing en de eventuele gevolgen van een bepaalde
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oplossing in rekening te brengen. Om de kans te verhogen om tot een goede oplossing te
komen, is het belangrijk dat men deze stappen doorloopt alvorens men voor een bepaalde
oplossingsstrategie kiest. Men kan hiervoor jongeren leren informatie verzamelen en
analyseren. Maar zoals een respondent het stelt:

Werken aan probleemoplossing is voor een stukje hetzelfde als op avontuur gaan,
het is in het onbekende gaan. Ook al is alles goed gepland, onderweg kunnen zich
allerlei onvoorspelbare zaken voordoen.

4. De keuze voor een welbepaalde oplossing

Na het wikken en wegen van alternatieve oplossingen, komt men dan tot de meest cruciale
fase: het beslissingsmoment. Ook hier kan het onderwijs zijn bijdrage leveren door
leerlingen vaardiger te maken in het nemen van beslissingen. Jongeren moeten daarbij
tevens, en hier maken we weer terug de link met het vorige subthema, hun denken kritisch
onderbouwen en leren innoverend denken. Zij moeten leren niet altijd de meest voor de
hand liggende of de meest eenvoudige oplossingen kiezen, maar durven verder te bouwen
op vroegere ervaringen en dit zowel op geslaagde als gefaalde ondernemingen.

Een probleem oplossen gaat gepaard met leren uit succes en mislukkingen. Dit
ontbreekt soms te sterk in ons onderwijs. Oplossingen worden aangereikt zonder de
route naar die oplossingen te tonen. (…) Oplossingen komen op bord en leerlingen
zien niet dat er heel wat voorwerk aan een oplossing vooraf gaat.

Daarnaast dient de keuze voor een bepaalde oplossingsstrategie, volgens het middenveld
hier in Vlaanderen, ook steeds rekening te houden met een aantal ethische principes.

Omdat je voortdurend in uw leven op vragen botst waar een antwoord moet op
komen en dan moet je het best mogelijke antwoord proberen te formuleren,
rekening houdende met de gevolgen en met misschien een aantal ethische
principes.

5. Uitvoering

Nadat de keuze gemaakt is, volgt uiteraard ook nog de uitvoeringsfase. Belangrijk hierbij
volgens de respondenten is dat men jongeren leert inzien dat er aan een oplossing moet
gewerkt worden. Een oplossing komt er niet zo maar.

6. Evaluatie en eventuele bijsturing

Een laatste stap, maar zeker geen onbelangrijke stap is de evaluatie van het proces en de
eventuele bijsturing. De bijsturing kan reeds gedurende het proces gebeuren, maar ook
achteraf kan bijsturing noodzakelijk blijken. Ook dit wordt als een belangrijke fase
beschouwd. Jongeren moeten leren reflecteren over het product en het proces van
probleemoplossend handelen.
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Tabel 6.7. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘probleemoplossend denken’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… N Min. Max. Gem. Std.
L2.066   De mening van anderen respecteren 25 3 5 4,44 0,58
L2.042   Kunnen nagaan welke mogelijke alternatieven er zijn om een
probleem op te lossen

25 3 5 4,44 0,58

L2.064   Een open houding aannemen 25 3 5 4,40 0,65
L2.065   Op een positieve manier met elkaar omgaan 25 3 5 4,40 0,65
L2.038   Het probleem kunnen omschrijven, nagaan wat de situatie is 25 3 5 4,36 0,64
L2.036   Inzien dat men moet werken aan een oplossing 25 3 5 4,36 0,70
L2.049   Planmatig kunnen handelen 25 2 5 4,32 0,80
L2.057   Informatie kunnen verzamelen en analyseren naar het oplossen
van problemen toe

25 3 5 4,32 0,75

L2.062   Hun denken kritisch kunnen onderbouwen 25 3 5 4,28 0,74
L2.060   Problemen kunnen herkennen 25 3 5 4,28 0,68
L2.055   Beslissingsvaardig worden 25 3 5 4,28 0,74
L2.041   De oorzaak van het probleem kunnen zoeken, mogelijke
oorzaken op een rij kunnen zetten

25 3 5 4,24 0,72

L2.061   Problemen kunnen signaleren 25 3 5 4,24 0,66
L2.056   Durven beslissen 25 3 5 4,24 0,66
L2.043   De voor- en nadelen van alternatieve oplossingen op een rij
kunnen zetten

25 3 5 4,24 0,72

L2.034   Inzien dat alles een oorzaak heeft 25 3 5 4,20 0,71
L2.039   Een probleemformulering kunnen verfijnen: relevante
deelfacetten kunnen onderscheiden

25 3 5 4,16 0,62

L2.050   Kunnen reflecteren op en kritisch analyseren van het product en
het proces

24 2 5 4,13 0,90

L2.048   Een schema of plan kunnen opstellen, probleemoplossende
stappen kunnen plannen, structuur in het oplossen van een probleem
kunnen brengen

25 2 5 4,08 0,95

L2.046   Rekening houden met de gevolgen bij het formuleren van een
oplossing

25 2 5 4,08 0,91

L2.037   Inzien dat er geen standaardantwoorden of standaardproblemen
zijn

25 1 5 4,04 0,98

L2.051   Het proces van probleemoplossing kunnen bijsturen 25 2 5 4,04 0,84
L2.045   Kunnen nagaan wat het gevolg is voor het globale probleem door
een bepaalde handeling te stellen

25 3 5 4,04 0,73

L2.047   Rekening houden met ethische principes bij het formuleren van
een oplossing

25 2 5 4,04 0,79

L2.063   Een probleemoplossende habitus aannemen 25 2 5 4,00 1,00
L2.058   Kunnen innoverend denken 25 2 5 4,00 0,91
L2.044   Kunnen nagaan welke keuzecriteria men kan hanteren om een
juist alternatief te selecteren

25 2 5 4,00 0,87

L2.052   Kunnen nagaan wie er wordt geraakt door een gekozen oplossing 25 2 5 3,96 0,93
L2.040   Het probleem op elk niveau kritisch kunnen analyseren 25 1 5 3,92 1,04
L2.054   De doelgroep kunnen formuleren 25 2 5 3,92 1,00
L2.035   Inzien dat alles te ontleden is 25 1 5 3,92 0,91
L2.053   Kunnen nagaan wie heeft bijgedragen tot een oplossing 25 2 5 3,80 0,87
L2.059   Ervaring hebben met methodes die men in het bedrijfsleven
toepast

25 1 5 3,32 1,03

Over het gros van de geformuleerde doelstellingen bestaat er een grote mate van
eensgezindheid. Geen enkele doelstelling kan evenwel beschouwd worden als een
consensuspunt. In tabel 6.7 merken we bovendien dat alle doelstellingen een minimum score
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lager dan 4 hebben. Er is dus met andere woorden geen doelstelling waarvan iedereen ervan
overtuigd is dat hij belangrijk is om op te nemen in het secundair onderwijs. Voor elke
doelstelling uit er wel iemand zijn twijfels. Daartegenover staat wel dat slechts 6 op de 33
doelstellingen, of minder dan een vijfde van de doelstellingen het laagste cesuurpunt niet halen.
We kunnen besluiten dat men leerlingen vooral dient te begeleiden in het leren procesmatig en
stapsgewijs problemen op te lossen. Minder belangrijk wordt geacht dat men leert jongeren de
doelgroepen of betrokken partijen te analyseren. Dit wordt minder cruciaal bevonden om tot het
oplossen van een probleem te komen.

6.6.4 Ervaringsgericht leren

Bij het probleemoplossend denken werd expliciet verwezen naar het leren uit ervaringen. Maar
niet alleen in de context van probleemoplossend denken werd ervaringsgericht leren belangrijk
geacht. Bij een groot deel van de subthema’s wordt er, impliciet of expliciet, verwezen naar het
belang van ervaringsgericht leren. En ook bij de andere vakoverschrijdende thema’s kwam het
meermaals ter sprake. Er wordt gesteld dat ervaringen het meest tastbare, voelbare zijn waar
mensen mee bezig zijn en dat men daarom hier ook het meest van meeneemt. Het is dan ook
niet zo verrassend dat in de eerste ronde van de bevraging het subthema ‘ervaringsgericht leren’
werd toegevoegd aan de bestaande lijst en dat dit bovendien in de tweede ronde een hoge
gemiddelde score meekreeg, nl. 4,47.

We kunnen hier evenwel weinig doelstellingen presenteren omdat het om een toegevoegd topic
gaat. Maar uit tabel 6.8 kunnen we wel afleiden dat het belangrijk geacht wordt dat jongeren het
geleerde ook trachten toe te passen in nieuwe analoge situaties of er verder op te bouwen. Het
wordt daarbij vooral belangrijk geacht dat men in concrete situaties gaat kijken naar de vroegere
ervaringen. Het leren vooruit te zien en te kijken hoe men de huidige ervaringen later zal
kunnen toepassen wordt iets minder belangrijk geacht.

Tabel 6.8. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘ervaringsgericht leren’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair
onderwijs)…

N Min. Max. Gem. Std.

L2.184   Uit ervaringen leren, leren uit succes en mislukkingen 25 3 5 4,64 0,64
L2.185   Weten waarom en waarvoor men iets doet 25 3 5 4,48 0,71
L2.186   Leerstof kunnen transfereren 25 3 5 4,20 0,76
L2.188   Kennis kunnen toepassen in analoge situaties, nagaan of
transfers mogelijk is

25 2 5 4,04 0,98

L2.187   Kunnen zoeken naar toepassingsmogelijkheden en naar analoge
situaties voor de opgedane kennis

25 1 5 3,96 0,98
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6.7 DE ANDERE SUBTHEMA’S

In de bovenstaande paragraaf hebben we slechts vier subthema’s besproken. Maar zowel in de
omschrijvingen van het begrip ‘leren leren’ als in de verdere uitwerking van de vier hoogst
gequoteerde en meest geselecteerde subthema’s, doken meerdere keren ook een van de andere
subthema’s op. Het onderscheid tussen subthema’s voor leren leren is vaak moeilijk te maken.
Meerdere subthema’s vloeien in elkaar over en verder geeft de combinatie van bepaalde
subthema’s soms ook een meerwaarde aan de subthema’s. Maar zoals blijkt uit tabel 6.9 zijn de
andere subthema’s op zich ook zeker relevant.  We willen de relevantie van die andere
subthema’s nog even toelichten.

Leren zelfstandig leren en het meegeven van een basis voor levenslang leren, zo bleek uit de
omschrijvingen die men aan de notie ‘leren leren’ gaf, worden vaak beschouwd als de ultieme
doelen voor leren leren. Jongeren moeten in staat worden gesteld zelfstandig te leren en dit een
leven lang. Hoger vermelden we reeds dat die basis voor levenslang leren kon gelegd worden
door aandacht te besteden aan het verwerven en verwerken van informatie en aan het kritisch en
probleemoplossend denken en door er voor te zorgen dat leerlingen deze aspecten op een
zelfstandige manier leren doen. In feite kunnen ze dus als zeer belangrijke, zoniet de
belangrijkste doelstellingen van leren leren worden gezien. Alleen dient er een onderscheid
gemaakt te worden tussen ultieme doelstellingen en instrumentele doelstellingen waardoor men
de ultieme doelen acht te bereiken.

Tabel 6.9. Motivatie voor de minder vaak geselecteerde of minder hoog gequoteerde
subthema’s in het kader van leren leren (gebaseerd op de mondelinge bevraging)

Zelfstandig leren
- omdat het doel van onderwijs zou moeten zijn: “lerenden handvatten geven voor een

levenslange houding van leergierigheid
- omdat dit het uiteindelijke doel van leren leren is
- omdat mensen interesses kunnen hebben, die niet aan bod zullen komen binnen het

onderwijs
Leren organiseren
- omdat het een belangrijke basis vormt om er voor te zorgen dat leermomenten zo efficiënt

mogelijk zijn
- omdat dit gewoon heel praktisch is, je kan het zien als het ‘doe-element’ in kritisch denken
Keuzebekwaamheid
- omwille van de toename van keuzemogelijkheden
- omdat men voortdurend -kleine en grote- keuzes moet maken (job, studies, woonplaats,

eten, …)
- omdat je informatie moet kunnen selecteren en een onderscheid moet kunnen maken

tussen kwantiteit en kwaliteit
Gebruik van informatietechnologie
- omwille van de grote verspreidheid ervan (in het dagelijks leven, op de arbeidsmarkt) is

het noodzakelijk dat men hiermee kan omgaan
- omdat het noodzakelijk is dat men de relativiteit ervan inziet: “wat nu modern is, is binnen

drie jaar hopeloos achter”
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- omdat het een extra mogelijkheid/hulpmiddel is om dingen bij te brengen
Positieve visie op leren, intrinsieke motivatie
- om leren met het oog op examens tegen te gaan
Basis voor levenslang leren
- omdat wanneer men later werkt er ook niet verwacht wordt dat je alles van buiten weet,

maar je moet het wel weten terug te vinden
Gebruik van massamedia
- omdat je het functioneel moet kunnen gebruiken
- omdat je er bewust moet mee leren omgaan
Reflectie op het leerproces
- omdat je moet reflecteren om je te kunnen bijsturen
- omdat een actieve zelfsturende houding de beste resultaten heeft
Reflectie op het leerpad
- omdat hierdoor de link gelegd wordt tussen het leren en de ruimere leefwereld van de

jongere
Informatiekanalen
- vanuit het inzicht dat je niet alles kan stockeren
- omdat het belangrijk is naar levenslang leren

In de literatuurstudie zagen we dat er veel aandacht uitgaat naar ICT. Zowel op nationaal als op
internationaal niveau worden seinen gegeven dat het onderwijs hier dringend in moet gaan
investeren omdat informatie- en communicatietechnologieën alsmaar meer aan belang zullen
winnen. Het Vlaamse middenveld lijkt er op het eerste zicht niet zo wakker van te liggen.
Enkele respondenten vroegen zich tevens af of het onderwijzend personeel hier niet de leken
zijn en leerlingen hier niet over meer expertise beschikken dan hun leerkrachten. Wel niet alle
respondenten delen deze mening. Jongeren dienen immers niet gewoon te kunnen omgaan met
deze communicatiemiddelen, ze dienen er functioneel en kritisch mee leren om te gaan. We
zagen tevens in de doelstellingen dat het luik ICT sterk geïntegreerd wordt in de andere
subthema’s en zoals in de volgende paragraaf zal blijken uit de bespreking van de doelstellingen
waarover er consensus en grote eensgezindheid bestaat, wordt er toch heel wat van scholen
verlangd op dit terrein.

Het leren organiseren en het leren keuzes maken, kwamen reeds ter sprake binnen het topic
‘probleemoplossend denken’. En ook in het kader van het leren kritisch denken worden ze
belangrijk geacht. Leren organiseren wordt daarbij voornamelijk gezien als het planmatig te
werk gaan en het leren plannen van verschillende taken en deeltaken. Ook de reflectie op het
leerproces en het leerpad kwamen reeds ter sprake, vooral dan in het kader van
probleemoplossend denken en ervaringsgericht leren.

Een positieve visie op leren tenslotte, zo vindt men, dient te allen tijde nagestreefd te worden.
Het wordt belangrijk geacht dat jongeren leergierig zijn (gem. score 4,40). Maar ook dit dient
volgens de respondenten niet echt expliciet in een curriculum voor leren leren te worden
opgenomen.
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6.8 DOELSTELLINGEN VOOR LEREN LEREN, ONGEACHT HET SUBTHEMA

Slechts 13 doelstellingen kunnen beschouwd worden als consensuspunten. We hebben
hierboven de subthema’s ‘verwerven en verwerken van informatie’, ‘kritisch denken’,
‘probleemoplossend denken’ en ‘ervaringsgericht leren’ verder uitgewerkt als de vier
belangrijkste subthema’s. Bekijken we evenwel tabel 6.10 dan is het opvallend dat slechts twee
van deze subthema’s vertegenwoordigd zijn in deze tabel, m.n. ervaringsgericht leren en het
verwerven en verwerken van informatie. Een subthema is merkbaar present, namelijk het topic
‘levenslang leren’. De andere doelstellingen zijn verspreid over verschillende subthema’s.

Bekijken we de doelstellingen op hun inhoud, dus los van het subthema waaronder ze werden
vermeld, dan merken we dat de 13 doelstellingen in een drietal groepen kunnen ingedeeld
worden. Een eerste blok vormen hierbij de wat meer algemeen, ondersteunende attitudes en
vaardigheden, waarbij wederom het opnemen van verantwoordelijkheid en
communicatievaardigheden van de partij zijn. Deze twee ‘sociale vaardigheden’ doken ook
reeds op bij de consensuspunten met betrekking tot burgerschapseducatie,
gezondheidsopvoeding en milieueducatie. Een andere meer algemene attitude, al sluit deze wel
gedeeltelijk aan bij verantwoordelijkheidszin, is het leren zelf initiatieven te nemen. De andere
doelstellingen vallen uiteen in twee blokken en kunnen eigenlijk net zo goed onder de
subthema’s ‘ervaringsgericht leren’ en ‘verwerven en verwerken van informatie’ geplaatst
worden als onder hun huidig subthema. De doelstellingen die dan zouden resulteren onder het
verwerven en verwerken van informatie, zouden dan zijn:
- Informatie en kennis weten terug te vinden
- Weten hoe om te gaan met de verworven informatie
- Hoofdzaak van bijzaak kunnen onderscheiden
- Kunnen informatie opzoeken
- Durven mensen aan te spreken, durven te telefoneren voor informatie
- Informatie kritisch kunnen evalueren

En onder ervaringsgericht leren zouden de volgende doelstellingen geplaatst kunnen worden:
- Uit ervaringen leren, leren uit succes en mislukkingen
- Kunnen gebruik maken van wat men van anderen leert
- Zelfstandig maar opbouwend te werk kunnen gaan
- Aanvaarden dat men kan leren van anderen
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Tabel 6.10. Doelstellingen voor ‘leren leren’ waarover er consensus bestaat: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van
tweede ronde) (n= 25)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
L2.006   Informatie en kennis weten terug te vinden Levenslang leren 3 5 4,72 0,54 5
L2.031   Weten hoe om te gaan met de verworven informatie Keuzebekwaamheid 4 5 4,64 0,49 5
L2.184   Uit ervaringen leren, leren uit succes en mislukkingen Ervaringsgericht leren 3 5 4,64 0,64 5
L2.072   Hoofdzaak van bijzaak kunnen onderscheiden Verwerven/ verwerken informatie 4 5 4,56 0,51 5
L2.009   Kunnen gebruik maken van wat men van anderen leert Levenslang leren 3 5 4,56 0,58 5
L2.174   Zelf initiatief nemen Zelfstandig leren 3 5 4,56 0,58 5
L2.007   Zelfstandig maar opbouwend te werk kunnen gaan Levenslang leren 4 5 4,52 0,51 5
L2.011   Aanvaarden dat men kan leren van anderen Levenslang leren 4 5 4,52 0,51 5
L2.079   Kunnen informatie opzoeken Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,52 0,59 5
L2.111   Durven mensen aan te spreken, durven te telefoneren voor informatie Leren informeren 3 5 4,52 0,59 5
L2.070   Informatie kritisch kunnen evalueren Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,52 0,65 5
L2.094   Verantwoordelijkheid opnemen Leren organiseren 3 5 4,52 0,65 5
L2.108   Communicatieve vaardigheden ontwikkelen, mensen kunnen aanspreken Leren informeren 3 5 4,52 0,65 5
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Net zoals voor de vorige thema’s is de lijst met doelstellingen waarover er een grote mate van
eensgezindheid bestaat zeer uitgebreid. Wat leren leren betreft, vormen de doelstellingen die
niet het cesuurpunt 4 halen eerder de uitzondering. Van de 204 doelstellingen zijn er slechts 41
doelstellingen of een vijfde van de doelstellingen die het cesuurpunt niet halen. Er werden voor
leren leren in de mondelinge vragenlijst merkelijk minder doelstellingen geformuleerd dan voor
de andere vakoverschrijdende thema’s, maar degenen die vermeld werden kunnen duidelijk
rekenen op de steun van het merendeel van de respondenten uit de tweede ronde. Des te langer
de lijst met doelstellingen wordt, des te moeilijker wordt het ook er duidelijke lijnen of patronen
in te ontdekken. Des te meer doelstellingen, des te meer kans op diversiteit in doelstellingen en
het breder worden van het verlanglijstje. Toch willen we nog een enkele duidelijke tendensen
aanhalen.

Ondanks dat er slechts 41 doelstellingen als minder belangrijk beschouwd worden, kunnen we
hier toch een aantal conclusies uittrekken. Zo is het duidelijk dat filosofische benaderingen van
het denken als onbelangrijk worden beschouwd. Hetzelfde geldt ook voor te theoretische
benaderingen van leren leren. Men moet jongeren niet opzadelen met theorieën over leren leren
of over hoe probleemoplossend denken, kritisch denken,… . Belangrijk wordt bevonden dat
leerlingen zelf leren ontdekken, ervaren hoe zij het best leerstof en informatie verwerven,
verwerken, evalueren en hergebruiken. We zien dan ook dat het aanleren van eerder specifieke
technieken als minder belangrijk wordt beschouwd.

We keren nu terug naar de punten waarover een grote meerderheid het wel eens is dat ze
belangrijk zijn om aan bod te laten komen in het secundair onderwijs. Bovenaan in tabel 6.11,
m.a.w. bij de doelstellingen die in deze tabel de hoogste gemiddelde scores halen (weliswaar
onder de 4,5), vinden we verschillende doelstellingen die betrekking hebben op het omgaan met
informatietechnologieën en andere media. Drie keer wordt hier expliciet verwezen naar het
kunnen omgaan met computers en/of internet. Als topics werden deze aspecten niet zo vaak
geselecteerd, maar in de doelstellingen komen ze beter tot hun recht. Misschien kunnen we dit
ook wel wijten aan de beperkte vertrouwdheid van sommige respondenten met het medium. Het
merendeel van de ondervraagden heeft onderwijs gelopen in een periode dat er van computers
nog nauwelijks sprake was, laat staan van internet. Daarom kunnen de respondenten ook wel
zelf moeilijkheden ondervonden hebben om dit topic verder inhoudelijk in te vullen.
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Voor de rest merken we inderdaad in de tabel, een amalgaam van doelstellingen waarbij wel
vooral de leervaardigheden en het leren praktisch toepassen ervan, in het oog springen.
Daarnaast wordt er ook wel belang gehecht aan een aantal basisinzichten en –attitudes, maar op
deze vlakken zijn de doelstellingen duidelijk niet zo sterk uitgewerkt en uitgebreid als voor de
vaardigheden11.

                                                     
11 We willen nog wijzen op een onbedoeld maar toch enigszins interessant resultaat. Bij het opstellen van
de vragenlijst werd tweemaal de doelstelling ‘afstand kunnen nemen van zaken’ vermeld. Eenmaal was
dit als doelstelling voor het leren kritisch denken (L2.133), een tweede keer als doelstelling in het kader
van het leren zelfstandig leren (L2.164). Als we zien dat beide doelstellingen net dezelfde gemiddelde
score (4,00) hebben en nauwelijks van elkaar verschillen in hun standaardafwijking, dan schept dit wel
wat vertrouwen in de consequentie van antwoorden bij de ondervraagde respondenten. In de vragenlijst
stonden de doelstellingen immers een eindje van elkaar vermeld.
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Tabel 6.11. Doelstellingen voor ‘leren leren’ waarover er een grote mate van eensgezindheid bestaat: beschrijvende maten en spreidingsmaten
(gegevens op basis van tweede ronde) (n= 25)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
L2.019   Kunnen reflecteren over de eigen keuzes, eigen keuzes kunnen evalueren Keuzebekwaamheid 3 5 4,48 0,59 5
L2.148   Kritisch staan tegenover zichzelf Kritisch denken 3 5 4,48 0,59 5
L2.172   Zichzelf durven in vraag stellen Zelfstandig leren 3 5 4,48 0,65 5
L2.029   Internet kunnen gebruiken Informatietechnologie/ nieuwe media 3 5 4,48 0,65 5
L2.106   Weten waar men informatie moet gaan zoeken Leren informeren 3 5 4,48 0,65 5
L2.033   Bewust omgaan met tv en internet Informatietechnologie/ nieuwe media 3 5 4,48 0,65 5
L2.028   Computers kunnen gebruiken Informatietechnologie/ nieuwe media 3 5 4,48 0,65 5
L2.185   Weten waarom en waarvoor men iets doet Ervaringsgericht leren 3 5 4,48 0,71 5
L2.067   Kennis maken met allerlei media (kranten, tv, enz.) Verwerven/ verwerken informatie 2 5 4,48 0,77 5
L2.171   Zichzelf zijn Zelfstandig leren 2 5 4,48 0,82 5
L2.139   Een conclusie kunnen motiveren (ook als die negatief is) Kritisch denken 3 5 4,44 0,65 5
L2.030   Media kunnen gebruiken: krant, radio, computer, tv, video, enz. Informatietechnologie/ nieuwe media 3 5 4,44 0,71 5
L2.002   Nieuwsgierig zijn Algemeen 3 5 4,44 0,71 5
L2.146   Een eigen keuze kunnen bepalen in interactie met anderen Kritisch denken 2 5 4,44 0,82 5
L2.069   Inzien dat verwerken niet betekent alles klakkeloos overnemen, maar dat ook de
eigen mening een rol speelt

Verwerven/ verwerken informatie 1 5 4,44 0,87 5

L2.008   Een aantal goede leergewoontes ontwikkelen Levenslang leren 4 5 4,44 0,51 4
L2.073   Uit de informatie die men krijgt het bruikbare kunnen selecteren Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,44 0,58 4
L2.140   Alternatieven kunnen formuleren, als men met iets niet akkoord gaat Kritisch denken 3 5 4,44 0,58 4
L2.042   Kunnen nagaan welke mogelijke alternatieven er zijn om een probleem op te lossen Probleemoplossend denken 3 5 4,44 0,58 4
L2.066   De mening van anderen respecteren Probleemoplossend denken 3 5 4,44 0,58 4
L2.083   Op een zo objectief mogelijke manier naar informatie kijken Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,44 0,58 4
L2.003   Leren onderkennen als een levenslang groeiproces Levenslang leren 3 5 4,40 0,65 5
L2.065   Op een positieve manier met elkaar omgaan Probleemoplossend denken 3 5 4,40 0,65 5
L2.137   Durven in vraag stellen Kritisch denken 3 5 4,40 0,65 5
L2.064   Een open houding aannemen Probleemoplossend denken 3 5 4,40 0,65 5
L2.103   Kunnen omgaan met informatiekanalen Leren informeren 3 5 4,40 0,71 5
L2.116   Inzien dat de waarde van informatie sterk afhankelijk is van de bron Kritisch denken 3 5 4,40 0,71 5
L2.173   Op hun eigen zoeken naar dingen die hun interesseren Zelfstandig leren 3 5 4,40 0,71 5
L2.068   Kunnen omgaan met technologieën (computer, internet, enz.) Verwerven/ verwerken informatie 2 5 4,40 0,76 5
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L2.179   Leergierig zijn Visie op leren 3 5 4,40 0,76 5
L2.076   Kunnen op een goede manier omgaan met media, informatie uit media (film, krant,
radio,enz.) kunnen halen

Verwerven/ verwerken informatie 4 5 4,40 0,50 4

L2.136   Kunnen in vraag stellen Kritisch denken 3 5 4,40 0,58 4
L2.022   Informatie kunnen verwerven en verwerken Keuzebekwaamheid 3 5 4,40 0,58 4
L2.095   Afspraken respecteren Leren organiseren 3 5 4,40 0,58 4
L2.036   Inzien dat men moet werken aan een oplossing Probleemoplossend denken 3 5 4,36 0,70 5
L2.105   Zoekstrategieën ontwikkelen Leren informeren 3 5 4,36 0,70 5
L2.135   Standpunten kunnen innemen Kritisch denken 3 5 4,36 0,70 5
L2.149   Kritisch staan tegenover anderen Kritisch denken 3 5 4,36 0,70 5
L2.087   Het eigen leven kunnen organiseren Leren organiseren 3 5 4,36 0,76 5
L2.096   De verschillende informatiekanalen (bib, media, instellingen, enz.) kennen Leren informeren 2 5 4,36 0,76 5
L2.152   Geen a priori’s en geen vooroordelen aannemen Kritisch denken 3 5 4,36 0,57 4
L2.038   Het probleem kunnen omschrijven, nagaan wat de situatie is Probleemoplossend denken 3 5 4,36 0,64 4
L2.075   Weten waar men alles kan terugvinden Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,36 0,64 4
L2.086   Inzien dat het belangrijk is je aan afspraken te houden Leren organiseren 3 5 4,36 0,64 4
L2.130   Zowel positieve als negatieve kritiek kunnen uiten Kritisch denken 3 5 4,36 0,64 4
L2.138   Voor zichzelf kunnen een gefundeerde conclusie trekken Kritisch denken 3 5 4,36 0,64 4
L2.078   Informatie kunnen vergelijken Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,36 0,64 4
L2.126   Informatie kritisch kunnen evalueren Kritisch denken 3 5 4,36 0,64 4
L2.159   De methode zoeken waarop men zelf het best leert en deze verder kunnen
ontwikkelen

Zelfstandig leren 3 5 4,32 0,75 5

L2.057   Informatie kunnen verzamelen en analyseren naar het oplossen van problemen toe Probleemoplossend denken 3 5 4,32 0,75 5
L2.049   Planmatig kunnen handelen Probleemoplossend denken 2 5 4,32 0,80 5
L2.001   Respect hebben Algemeen 2 5 4,32 0,85 5
L2.104   Kunnen informatie halen uit media, brochures, enz Leren informeren 3 5 4,32 0,63 4
L2.132   Kunnen argumenteren Kritisch denken 3 5 4,32 0,69 4
L2.145   Kunnen vergelijken Kritisch denken 3 5 4,32 0,69 4
L2.125   De waarde van informatie kunnen inschatten Kritisch denken 3 5 4,32 0,69 4
L2.165   Doelgerichte vragen kunnen stellen: waarom? Wie? Waarvoor? Zelfstandig leren 3 5 4,32 0,69 4
L2.181   Doorzettingsvermogen Zelfstandig leren 3 5 4,32 0,69 4
L2.154   Zin om kritisch en innovatief te denken, ontwikkelen Kritisch denken 2 5 4,32 0,75 4
L2.144   Een situatie kunnen evalueren Kritisch denken 3 5 4,29 0,69 4
L2.062   Hun denken kritisch kunnen onderbouwen Probleemoplossend denken 3 5 4,28 0,74 5
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L2.142   Kunnen dingen afwegen voor zichzelf Kritisch denken 3 5 4,28 0,74 5
L2.055   Beslissingsvaardig worden Probleemoplossend denken 3 5 4,28 0,74 5
L2.147   Over discussievaardigheden beschikken Kritisch denken 3 5 4,28 0,74 5
L2.102   Inzien dat iedereen recht op informatie heeft Leren informeren 3 5 4,28 0,74 5
L2.117   Weten dat de waarde van de bron bepalend is voor hoe men de informatie dient te
verwerken

Kritisch denken 1 5 4,28 0,94 5

L2.082   Informatie kunnen structureren Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,28 0,54 4
L2.080   Analytisch kunnen denken, analyseren van informatie Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,28 0,61 4
L2.163   Reflectief vaardig zijn Zelfstandig leren 3 5 4,28 0,61 4
L2.131   Gespreksvaardigheden aanleren Kritisch denken 3 5 4,28 0,61 4
L2.027   Kunnen omgaan met technologie Informatietechnologie/ nieuwe media 3 5 4,28 0,68 4
L2.060   Problemen kunnen herkennen Probleemoplossend denken 3 5 4,28 0,68 4
L2.081   Synthetisch kunnen denken (vb. een synthese kunnen maken van een artikel) Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,28 0,68 4
L2.161   Kritisch kunnen omgaan met informatie Zelfstandig leren 3 5 4,28 0,68 4
L2.109   Op internet kunnen naar informatie zoeken Leren informeren 2 5 4,28 0,74 4
L2.127   De relevantie van informatie kunnen inschatten voor de specifieke situatie Kritisch denken 3 5 4,24 0,78 5
L2.118   Inzien dat sommige anderen (vb. media) willen denken voor anderen Kritisch denken 2 5 4,24 0,83 5
L2.032   Kunnen apparaten bedienen Informatietechnologie/ nieuwe media 3 5 4,24 0,60 4
L2.010   Zich willen laten informeren Levenslang leren 2 5 4,24 0,66 4
L2.023   Kunnen bepalen wat voor zichzelf een goede en leefbare keuze is Keuzebekwaamheid 3 5 4,24 0,66 4
L2.056   Durven beslissen Probleemoplossend denken 3 5 4,24 0,66 4
L2.061   Problemen kunnen signaleren Probleemoplossend denken 3 5 4,24 0,66 4
L2.041   De oorzaak van het probleem kunnen zoeken, mogelijke oorzaken op een rij kunnen
zetten

Probleemoplossend denken 3 5 4,24 0,72 4

L2.043   De voor- en nadelen van alternatieve oplossingen op een rij kunnen zetten Probleemoplossend denken 3 5 4,24 0,72 4
L2.167    Zichzelf kunnen evalueren en controleren Zelfstandig leren 3 5 4,24 0,72 4
L2.203   Zich betrokken voelen bij het eigen leerpad en leerproces Reflectie leerproces 3 5 4,24 0,72 4
L2.097   De werking van informatiekanalen kennen Leren informeren 2 5 4,24 0,78 4
L2.128   Situaties die zich aandienen kunnen evalueren Kritisch denken 2 5 4,21 0,83 4
L2.071   Kunnen situaties goed  interpreteren, informatie op nieuwe situaties kunnen
toepassen

Verwerven/ verwerken informatie 2 5 4,20 0,87 5

L2.088   Schema’s en planningen kunnen maken Leren organiseren 2 5 4,20 0,87 5
L2.196   Een sterkte-zwakte analyse kunnen maken van zichzelf Reflectie leerproces 2 5 4,20 0,91 5
L2.107   Weten hoe naar informatie te kijken Leren informeren 2 5 4,20 0,91 5
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L2.091   Zelfkritiek kunnen ontwikkelen en daar consequenties uithalen Leren organiseren 2 5 4,20 0,96 5
L2.123   Inzien dat er geen rem op het denken is en dat er geen domme vragen zijn Kritisch denken 1 5 4,20 0,96 5
L2.018   In staat zijn zaken te vergelijken keuzebekwaamheid 3 5 4,20 0,58 4
L2.074   Informatie kunnen nuttig aanwenden in functie van doelstellingen Verwerven/ verwerken informatie 3 5 4,20 0,58 4
L2.017   De juiste elementen ergens kunnen uithalen keuzebekwaamheid 3 5 4,20 0,58 4
L2.090   Kunnen structureren Leren organiseren 3 5 4,20 0,65 4
L2.153   Niet dogmatisch denken Kritisch denken 3 5 4,20 0,65 4
L2.158   Zelf leren omgaan met informatie en het opnemen van informatie Zelfstandig leren 3 5 4,20 0,65 4
L2.034   Inzien dat alles een oorzaak heeft Probleemoplossend denken 3 5 4,20 0,71 4
L2.182   Bereid zijn om dingen bij te leren Zelfstandig leren 3 5 4,20 0,71 4
L2.186   Leerstof kunnen transfereren Ervaringsgericht leren 3 5 4,20 0,76 4
L2.192   Inzien dat het leerproces iets is dat men zelf in handen hebt Reflectie leerproces 2 5 4,20 0,76 4
L2.114   Inzien dat kritisch denken twee kanten heeft: een positieve en een negatieve Kritisch denken 3 5 4,16 0,80 5
L2.020   Op basis van beschikbare informatie kunnen kiezen, rekening houdend met zichzelf,
met relaties, enz.

Keuzebekwaamheid 3 5 4,16 0,62 4

L2.039   Een probleemformulering kunnen verfijnen: relevante deelfacetten kunnen
onderscheiden

Probleemoplossend denken 3 5 4,16 0,62 4

L2.026   Soorten media kennen Informatietechnologie/ nieuwe media 3 5 4,16 0,69 4
L2.112   Hun recht op informatie claimen Leren informeren 3 5 4,16 0,69 4
L2.113   Geen drempelvrees hebben Leren informeren 3 5 4,16 0,75 4
L2.162   Individuele taken kunnen oplossen Zelfstandig leren 2 5 4,16 0,80 4
L2.180   Plezier hebben in leren Visie op leren 2 5 4,16 0,80 4
L2.197   Hun zwakke kanten verder kunnen ontwikkelen Reflectie leerproces 2 5 4,16 0,80 4
L2.201   Hun leerproces kunnen bijsturen op basis van evaluatie Reflectie leerproces 2 5 4,16 0,80 4
L2.202   Een actieve zelfsturende houding aannemen Reflectie leerproces 2 5 4,16 0,85 4
L2.050   Kunnen reflecteren op en kritisch analyseren van het product en het proces Probleemoplossend denken 2 5 4,13 0,90 5
L2.143   Zelf kunnen beslissen wat men met informatie doet Kritisch denken 3 5 4,12 0,73 4
L2.014   De rol van persoonlijke factoren bij het maken van keuzes kennen keuzebekwaamheid 3 5 4,12 0,78 4
L2.100   De werking van een bibliotheek kennen Leren informeren 2 5 4,12 0,83 4
L2.191   Beseffen dat leren vanuit jezelf komt Reflectie leerproces 1 5 4,12 0,83 4
L2.168   Zich niet alleen fixeren op de dingen waar men goed in is Zelfstandig leren 2 5 4,12 0,83 4
L2.098   Laagdrempelige informatiekanalen kennen Leren informeren 2 5 4,12 0,93 4
L2.129   De validiteit hen betrouwbaarheid van een bron kunnen nagaan: hoe is informatie
verzameld, door wie of wat, ouderdom van de bron, enz

Kritisch denken 2 5 4,08 0,83 4
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L2.046   Rekening houden met de gevolgen bij het formuleren van een oplossing Probleemoplossend denken 2 5 4,08 0,91 5
L2.048   Een schema of plan kunnen opstellen, probleemoplossende stappen kunnen plannen,
structuur in het oplossen van een probleem kunnen brengen

Probleemoplossend denken 2 5 4,08 0,95 5

L2.015   De rol van sociale factoren bij het maken van keuzes kennen keuzebekwaamheid 3 5 4,08 0,70 4
L2.016   De invloed van de omgeving (buren, ouders, peers, enz.) bij het maken van keuzes
kennen

Keuzebekwaamheid 3 5 4,08 0,76 4

L2.110   Kunnen zoeken naar aanknopingspunten Leren informeren 3 5 4,08 0,76 4
L2.200   Hun leerproces kunnen evalueren Reflectie leerproces 3 5 4,08 0,81 4
L2.021   Kunnen een onderscheid maken tussen kwantiteit en kwaliteit en op basis van een
juist evenwicht kunnen selecteren

keuzebekwaamheid 2 5 4,08 0,86 4

L2.183   Intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren Visie op leren 1 5 4,08 0,91 4
L2.188   Kennis kunnen toepassen in analoge situaties, nagaan of transfers mogelijk is Ervaringsgericht leren 2 5 4,04 0,98 5
L2.166   Kunnen evidenties doorprikken Zelfstandig leren 2 5 4,04 1,02 5
L2.045   Kunnen nagaan wat het gevolg is voor het globale probleem door een bepaalde
handeling te stellen

Probleemoplossend denken 3 5 4,04 0,73 4

L2.099   De voor- en nadelen van informatiekanalen kennen Leren informeren 3 5 4,04 0,73 4
L2.025   Technologieën kennen Informatietechnologie/ nieuwe media 2 5 4,04 0,79 4
L2.047   Rekening houden met ethische principes bij het formuleren van een oplossing Probleemoplossend denken 2 5 4,04 0,79 4
L2.177   Methoden kennen om te leren Visie op leren 3 5 4,04 0,79 4
L2.013   Inzien dat een keuze ook samenhangt met zingeving en waarden keuzebekwaamheid 3 5 4,04 0,79 4
L2.051   Het proces van probleemoplossing kunnen bijsturen Probleemoplossend denken 2 5 4,04 0,84 4
L2.155   Informatie naast zich durven neerleggen, als men vermoedt dat het geen goede
informatie is of van een slechte bron is

Kritisch denken 2 5 4,04 0,84 4

L2.157   Weten waar men gratis informatie kan verzamelen Zelfstandig leren 2 5 4,04 0,84 4
L2.037   Inzien dat er geen standaardantwoorden of standaardproblemen zijn Probleemoplossend denken 1 5 4,04 0,98 4
L2.189   Inzien dat leren een essentiële schakel in het leven is Reflectie leerproces 1 5 4,04 0,98 4
L2.164   Afstand kunnen nemen van zaken Zelfstandig leren 3 5 4,00 0,71 4
L2.133   Afstand kunnen nemen van zaken Kritisch denken 3 5 4,00 0,76 4
L2.044   Kunnen nagaan welke keuzecriteria men kan hanteren om een juist alternatief te
selecteren

Probleemoplossend denken 2 5 4,00 0,87 4

L2.141   Kunnen verantwoorden waarom men bepaalde informatie niet gebruikt Kritisch denken 2 5 4,00 0,87 4
L2.058   Kunnen innoverend denken Probleemoplossend denken 2 5 4,00 0,91 4
L2.178   Experimenteren in het leren, uitzoeken en uitproberen Visie op leren 1 5 4,00 0,91 4
L2.063   Een probleemoplossende habitus aannemen Probleemoplossend denken 2 5 4,00 1,00 4
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HOOFDSTUK 7. SOCIALE VAARDIGHEDEN

Als je niet sociaal vaardig bent, zal je ook geen mondige burger zijn.

Zoals reeds gesteld, bestaan er duidelijke raakvlakken tussen ‘leren leren’ en ‘sociale
vaardigheden’. Dit bleek reeds toen we bij leren leren de vier peilers voor onderwijs aanhaalden
zoals ze gedefinieerd worden door de Delors Commissie. Zo werd door deze commissie gesteld
dat 'leren kennen' en 'leren doen' onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij het tweede
zich dan wel meer richt naar de professionele vorming en een antwoord wil geven op de vraag
hoe de leerling aan te leren zijn/ haar kennis om te zetten in praktijk en hoe zijn/ haar vorming
aan te passen aan toekomstig werk. Men stelt daarbij dat men vandaag van werknemers
verwacht dat zij kwalificatie in strikte zin combineren met sociaal gedrag, de houding om in
groep te werken, zin voor initiatief en de moed risico’s te durven nemen. Ook
communicatievaardigheden, kunnen werken met anderen, conflicthantering en –oplossing
worden als belangrijke kwaliteiten beschouwd.

We lopen hier evenwel reeds te veel vooruit. Laat ons eerst stil staan bij wat precies onder deze
noemer sociale vaardigheden in de literatuur wordt verstaan.

A LITERATUURSTUDIE

7.1 EEN BEGRIPSBEPALING

Wanneer we er de literatuur op naslagen, blijkt men deze sociale vaardigheden nogal vaak te
verengen tot communicatievaardigheden die nodig geacht worden om de eigen wensen
verwezenlijkt te zien. Dit blijkt onder meer uit de volgende definities (geciteerd in Hargie,
Saunders & Dickson, 1981):

Combs & Slaby (1977)

The ability to interact with others in a given social context in specific ways that are
societally acceptable or valued and at the same time personally beneficial, mutually
beneficial, or beneficial primarly to others.

Lakin Philips (1978)

A person is socially skilled according to the extent to which he or she can
communicate with others, in a manner that fulfills one’s rights, requirements,
satisfactions, or obligations to a reasonable degree without damaging the other
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person’s similar rights, requirements, satisfactions, or obligations, and hopefully
shares these rights etc. with others in free and open exchange.

Deze definities beschouwen sociale vaardigheden als een bekwaamheid welke het individu in
mindere of meerdere mate kan bezitten (Hargie, Saunders & Dickson, 1981). Anderen
definiëren sociale vaardigheden meer in termen van het gedrag van individuen. Rinn en Markle,
bijvoorbeeld definiëren sociale vaardigheden als 'een repertoire van verbale en niet-verbale
gedragingen'. Spence beschouwt sociale vaardigheden als de componenten van sociaal gedrag
die noodzakelijk zijn om te verzekeren dat individuen hun gewenste uitkomst bereiken uit een
sociale interactie. Libet en Lewinsohn beschouwen het als gedragingen die pro-sociaal zijn en
positief versterkt worden door anderen.

Van Hasselt e.a. stellen dat er drie concepten centraal staan in dit concept:
1. Sociale vaardigheden zijn situatiespecifiek: weinig of geen interpersoonlijke gedragingen

zullen dezelfde betekenis hebben in verschillende situaties of culturen
2. Interpersoonlijke effectiviteit wordt bepaald door de toepassing van verbale en niet-verbale

antwoordcomponenten en dit sociaal gedrag moet aangeleerd worden
3. Interpersoonlijke effectiviteit veronderstelt ook de bekwaamheid zich te gedragen zonder

schade (verbaal of fysiek) te berokkenen aan anderen

Vaardigheden alleen volstaan echter niet. Training van sociale vaardigheden vereist ook een
zekere mate van kennis en de geschikte attitudes. Deze training sluit daarom verschillende
componenten in: informatie, attitudes, gedrags- en mentale vaardigheden (Mc. Guire en
Priestley, 1981).

Mc. Guire en Priestley (1981):

Social and life skills are those kinds of skills that we use when dealing with others,
which are generally important for our abilitiy to function succesfully in society – to
achieve those goals which depend, in part, on the mediation of other people.

De Dienst voor Onderwijsontwikkeling beschouwt sociale vaardigheden als:

alle gedragingen waarover men in onze maatschappij moet beschikken om op een
efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het sociale leven.

7.2 WAAROM SOCIALE VAARDIGHEDEN AANLEREN?

De onderwijsnoden zijn groter dan ooit omdat mensen nog nauwkeurigere oordelen moeten
vellen over complexe situaties, stelden Cartledge en Milburn reeds een twintig jaar terug
(Cartledge en Milburn, 1980). Maar, stellen ze verder, informatie alleen zal zelden volstaan om
gedrag en attitudes te veranderen. Als we de meer recente ontwikkelingen er op nakijken dan
kunnen we deze stelling alleen maar beamen. Veranderingen op de werkvloer, de overgang naar
een multiculturele samenleving, de toenemende individualisering, de uitbreiding van
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communicatiemogelijkheden en mobiliteit onder invloed van technische ontwikkelingen, maken
het des te belangrijker dat aan deze sociale vaardigheden aandacht wordt besteed. Maar dient dit
dan op school te gebeuren en moet dit formeel worden vastgelegd?

De meeste data die de nood aan het onderwijzen van sociale vaardigheden op school
ondersteunen komen uit studies over de relaties tussen sociaal gedrag en
schoolverwezenlijkingen (o.a. Cartledge en Milburn, 1980). Sociaal gedrag en academisch
gedrag zijn zo sterk gecorreleerd met elkaar dat het moeilijk is academische aspecten te
versterken zonder ook de sociale gedragingen die de academische antwoorden mogelijk maken
te versterken. Bovendien wordt gesteld dat het aanleren van vaardigheden constant plaats vindt
in de klas als een hidden curriculum. Studies over attitudes en gedrag van leerkrachten
suggereren dat het sociaal gedrag van de student een belangrijke determinant is van hoe de
leerkracht met hem omgaat (Cartledge en Milburn, 1980; Klaassen, 1996; Elchardus, Kavadias
en Siongers, 1998).

Uit bovenstaande mag duidelijk blijken dat het aanleren van sociale vaardigheden van groot
belang is en dat eenieder er baat bij heeft om over dergelijke vaardigheden te beschikken. De
manier waarop deze aangeleerd dienen te worden en de specifieke accenten die men er zal
inleggen, zullen evenwel niet voor iedereen dezelfde zijn. Dit zal verschillen naargelang de
doelgroep (Cartledge en Milburn, 1980). Er moet rekening gehouden worden met het
ontwikkelingsniveau van een kind en handicap-condities. Men moet rekening houden met de
karakteristieken van de leerling die de inhoud van de leerstof en de manier waarop ze wordt
aangebracht kunnen beïnvloeden. Men kan hierbij terugvallen op ontwikkelingstheorieën zoals
deze van Erikson, Piaget en Kohlberg. In de vroegere literatuur rond sociale vaardigheden ziet
men dan ook vaak dat men zich toespitst op zeer specifieke groepen: moeilijk opvoedbare
jongeren, criminelen, gehandicapten, …. .

Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de omgevingscondities om een eventuele
aanpassing in die omgeving te verzekeren. Bovenop het ontwikkelingsstadium van de leerlingen
moet men dus ook rekening  houden met een aantal sociale criteria. Er is een grote variëteit aan
opinies in verschillende delen van de samenleving, onder groepen van professionals, zelfs
binnen het gezin, en zeker over de tijd, over hoe kinderen zich zouden moeten gedragen.
Bijvoorbeeld in de plaats van 'seen and not heard' zoals vroeger, wordt nu van kinderen een
zekere mate van assertiviteit verwacht. Aan de andere kant rankten leerkrachten in het quoteren
van vaardigheden die men belangrijk acht voor het succes in hun klas, de vaardigheden die
betrekking hadden op orde, samenwerkingsgedrag, het accepteren van gevolgen, het volgen van
regels en directies, het vermijden van conflicten en een basis  voor zelfstandig gedrag, hoger. Zij
vonden de vaardigheden die betrekking hadden op het aangaan van contact met anderen, groet
en –conversatievaardigheden en assertiviteit in interpersoonlijke relaties minder belangrijk
(Cartledge & Milburn, 1980).

Tenslotte is ook de ruimere 'culturele context' van sociale gedragingen belangrijk bij de selectie
van sociale vaardigheden. Hier zijn talrijke voorbeelden: mensen uit verschillende culturen
staan op verschillende afstanden van elkaar, in sommige culturen wordt geleerd elkaar niet
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rechtstreeks aan te kijken. De leerkracht moet dus op de hoogte zijn van de normen die bestaan
in de ruimere omgeving van het kind of de jongere.

7.3 WELKE SOCIALE VAARDIGHEDEN MOETEN AANGELEERD WORDEN?

Stephens ontwierp reeds twintig jaar terug een curriculum voor sociale vaardigheden (1978)
(Cartledge & Milburn, 1980). Hij richtte zich hiervoor tot meerdere leeftijdsgroepen en beperkte
zich niet tot specifieke groepen. Hij  groepeerde de gedragingen in vier  categorieën, met name
gedragingen gerelateerd aan de omgeving, interpersoonlijke gedragingen, zelf-gerelateerde
gedragingen en taak-gerelateerde gedragingen. Dit raster verdeelde hij verder onder in 30
subcategorieën (zie tabel 7.1).

Tabel 7.1. Classificatie van sociale vaardigheden volgens Stephens
Zelf-gerelateerde gedragingen
- Aanvaarden van consequenties
- Ethisch gedrag
- Uitdrukken van gevoelens
- Positieve attitudes tegenover zichzelf
- Verantwoordelijk gedrag
- Zelfzorg

Omgevingsgerelateerde gedragingen
- Zorg voor het milieu
- Omgaan met onvoorziene gebeurtenissen
- Gedrag in de eetzaal
- Acties rond de omgeving

Taak-gerelateerde gedragingen
- Stellen en beantwoorden van vragen
- Oplettend gedrag
- Klasdiscussies
- Voltooien van taken
- Richtingen volgen
- Groepsactiviteiten
- Zelfstandig werken
- Taakgericht  gedrag
- Optreden voor anderen
- Werkkwaliteit

Interpersoonlijke gedragingen
- Gezag accepteren
- Omgaan met conflicten
- Aandacht verkrijgen
- Anderen groeten
- Anderen helpen
- Converseren
- Georganiseerd spelen
- Positieve attitudes tegenover anderen
- Informeel spelen
- Eigendom: eigen  en dat van anderen

Voor elke van deze subcategorieën formuleerde Stephens vervolgens specifieke vaardigheden.
Bijvoorbeeld voor het omgaan met conflicten werden vaardigheden vermeld als het
beantwoorden aan pesterijen door het te negeren of het veranderen van onderwerp, of het
beantwoorden aan fysieke bedreigingen door het verlaten van de situatie, het roepen om help,
het uitdrukken van woede op een niet agressieve manier, enz.

Het nadeel aan deze classificatie is dat ze zich te eng richt op de onderwijswereld. In zijn
classificatie neemt Stephens vooral deze sociale vaardigheden op die van belang kunnen zijn in
een schoolse setting. Sociale vaardigheden zoals wij ze hier beogen en ze ook bedoeld worden
in de vakoverschrijdende eindtermen moeten ook relevant zijn buiten de schoolmuren. De
hoofdindeling die hij hier maakt blijft evenwel interessant. Vaak gaat de aandacht uitsluitend
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naar interpersoonlijke relaties. Stephens voegt hier drie andere dimensies aan toe, die toch ook
wel belangrijk zijn, nl. de zelf-gerelateerde gedragingen, de taak-gerelateerde gedragingen en de
omgevingsgerelateerde gedragingen.

Maar zoals reeds gezegd, moet men deze vaardigheden ruimer invullen. Individuen moeten ook
in andere dan schoolse settings over de nodige sociale competenties beschikken. Eén van deze
andere settings vormt uiteraard de toekomstige werkplaats. Veranderingen in werkorganisaties
zorgen er voor dat van de werknemers een stijgend complex van intellectuele, methodologische
en sociale vaardigheden wordt verlangd (Onstenk, 1992). Zo wordt van werknemers verwacht
dat ze in team kunnen functioneren. Men eist meer flexibiliteit van werknemers, wat maakt dat
ze over bredere vaardigheden beschikken dan deze die specifiek aan hun huidige functie
verbonden zijn. De professionele competentie is niet langer afhankelijk van specialistische
kennis, maar meer en meer van persoonlijke en sociale vaardigheden.

Maar ook de arbeidsmarkt omvat nog niet het ganse sociale leven. In het rapport van de Delors
Commissie wordt door te wijzen op het belang van het leren samenleven duidelijk gestipuleerd
dat ook sociale vaardigheden nodig zijn om aan het maatschappelijke leven deel te nemen
(Delors, 1996). Een van de vragen die men zich bijvoorbeeld stelt, is of onderwijs conflicten
kan voorkomen of oplossen op een vreedzame manier door de ontwikkeling van kennis over
anderen, hun culturen en hun geloofsovertuigingen. Het algemeen concurrentieklimaat, dat de
actuele economische activiteit kenmerkt binnen de landen en zeker op het internationaal niveau,
heeft bovendien de tendens de voorkeur te geven aan competitiegeest en individueel succes. Het
is betreurenswaardig, zo stelt de Delors Commissie dat het onderwijs soms bijdraagt in het
behoud van een dergelijk klimaat door de slechte interpretatie van het idee van wedijver. De
ervaring toont dat het niet volstaat om voor de vermindering van dit risico het contact en de
communicatie tussen verschillende groepen te verbeteren. Als de verschillende groepen in
competitie met elkaar staan of als hun statuut ongelijk is in een gemeenschappelijke ruimte, kan
een dergelijk contact in tegenstelling de conflicten nog aanwakkeren.  Daarentegen, als het
contact gebeurt binnen een egalitair kader en als er gemeenschappelijke doelen en projecten
bestaan, dan kunnen de vooroordelen en de vijandigheid vervagen en plaats maken voor een
meer serene samenwerking, vertrekkend van een vriendschappelijke basis. Het onderwijs moet
dus twee complementaire taken op zich nemen (Delors, 1997). Op het eerste niveau is er de
progressieve ontdekking van de andere. Het onderwijs heeft de opdracht om tegelijkertijd de
diversiteit van de menselijke soort en het bewustzijn van de gelijkheden en de interdependentie
tussen alle individuen te onderwijzen. Alleen op deze manier kan men zich in de plaats van
anderen stellen om hun reacties te begrijpen. Het ontwikkelen van deze houding van empathie
op school is van nut voor het sociaal gedrag tijdens gans iemands leven. Dit alles moet gebeuren
door de confrontatie, door dialoog en uitwisseling van argumenten.  Op het tweede niveau, en
dit gedurende gans zijn leven, het engagement in gemeenschappelijke projecten. Wanneer men
samenwerkt aan motiverende projecten, blijken de verschillen en zelfs de conflicten minder
scherp te worden en soms zelfs te verdwijnen. Het zijn deze sociale vaardigheden die de school
de jongeren moet trachten aan te leren.
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Hoewel deze bijdragen ons reeds een idee geven wat een school in het kader van het aanleren
van sociale vaardigheden moet doen, blijft het toch allemaal vrij abstract. Ook hier kunnen een
aantal internationale teksten ons een duidelijker beeld verschaffen.

7.4 SOCIALE VAARDIGHEDEN IN INTERNATIONALE TEKSTEN EN NATIONALE

DOCUMENTEN

Voor de analyse van de sociale vaardigheden baseren we ons op dezelfde teksten als bij het blok
‘leren leren’.

De internationale documenten waarop de analyse steunt, zijn de volgende:

1. Perret, J.F. (1996). Introductory notes. In: Council for Cultural Co-operation (CDCC).
Symposium on 'key competencies for Europe'. Bern, Zwitserland, 27-30 maart 1996.

2. Halasz, G. (1996). Individual competencies for Europe. In: Council for Cultural Co-
operation (CDCC). Symposium on 'key competencies for Europe'. Bern, Zwitserland, 27-30
maart 1996.

3. European Commission (1996). White paper on education and training. Teaching and
learning. Towards the learning society.

4. Delors, J. (ed.) (1996). Learning: the treasure within. Report  to UNESCO of the
International Commission on Education for the twenty-first century.

5. OECD (1995). Performance standards in education. In search of quality.

Naast deze internationaal gerichte documenten, werd er tevens beroep gedaan op een aantal
nationale gegevens, meer specifiek gaat het over de volgende landen:
1. Zwitserland
2. Schotland
3. Oostenrijk
4. Nederland
5. Spanje
6. Portugal
7. Noorwegen
8. Engeland en Wales

Ook hier zien we een sterke klemtoon op de interpersoonlijke vaardigheden en attitudes. Het
belang van communicatievaardigheden en het kunnen samenwerken  wordt door het gros van de
documenten erkend. Al dient vermeld te worden dat de invulling van deze vaardigheden hier
ook wel grotendeels achterwege blijft. Duidelijk is dat communicatievaardigheden en het
werken in groep belangrijk worden geacht, maar welke inzichten, vaardigheden en attitudes men
hier dan wel dient voor te bezitten laat men grotendeels in het ongewisse. Dit is heel anders dan
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bijvoorbeeld burgerschapseducatie, waar men wel duidelijke invullingen gaf op vlak van kennis,
attitudes en waarden.

Tabel 7.2. Thema's voor sociale vaardigheden volgens internationale en nationale teksten
Internationale teksten Nationale documenten

Communicatievaardigheden
- in staat zijn te negotiëren (1)
- verstaan en spreken van verschillende talen

(1)
- in staat zijn verschillende talen te lezen en

te schrijven (1)
- in staat zijn in publiek te spreken (1)
- in staat zijn zichzelf al schrijvend te uiten

(1)
- communicatievaardigheden (2, 4)

Communicatievaardigheden
- communiceren (1)
- kernvaardigheden om te communiceren

(mondeling en schriftelijk) (2, 8)
- communicatievaardigheden (3)
- houden van conversaties (4)
- non-verbale communicatie (4)
- efficiënt communiceren (7)
- presentatie-vaardigheden (8)

Samenwerken in teamverband
- in staat zijn samen te werken en in team te

werken (1)
- deelnemen aan een project (1)
- geïntegreerd worden in een groep of

gemeenschap en een bijdrage leveren (1)
- solidariteit tonen (1)
- samenwerkingsvaardigheden (2)
- vaardigheden om samen te werken en als

deel van een team (3)
- werken in team (4)
- uitvoeren van gezamenlijke projecten (4)
- teamspirit (5)

Samenwerken in teamverband
- leren over andere culturen (1)
- vaardigheden om samen te werken (3)
- werken in team (3)
- samen werken en leren (4)
- samenwerken en werken als deel van een

team (7)
- in staat zijn andere culturen te ontmoeten en

met hen om te gaan (7)
- respect hebben voor en kennis hebben over

andere religies en geloofsovertuigingen (7)
- aandacht tonen voor anderen (7)
- werken in team (8)

Omgaan met conflicten
- het managen van verschillende opinies en

conflicten (1)
- leren omgaan met conflicten in een geest

van respect voor de waarden van pluralisme,
wederzijds begrip en vrede (4)

- vaardigheid om om te gaan met conflicten
(5)

Oplossen van conflicten
- conflictoplossing (3, 7)
- bewust zijn van het milieu en

belangenconflicten (7)

Vaardigheden voor het beroepsleven
- sociale vaardigheden met betrekking tot

gedrag op het werk (3)
- plichtsbewustzijn (5)
- flexibiliteit (5)

Vaardigheden voor het beroepsleven
- professionele competenties verwerven (5)
- leer- en werkgewoonten verwerven (7)

Discussievaardigheden
- zichzelf in een debat positioneren en zijn

eigen mening uitwerken (1)
- in staat zijn het eigen standpunt te

verdedigen en te beargumenteren (1)
- in staat zijn te luisteren naar andere mensen

hun standpunten en er rekening mee te
houden (1)

Discussievaardigheden

Opbouwen en onderhouden van relaties
- in staat zijn contacten op te bouwen en te

Opbouwen en onderhouden van relaties
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behouden (1)
Verantwoordelijkheidszin
- Verantwoordelijkheden nemen (1)

Verantwoordelijkheidszin
- kennis van het ik, relaties, rechten en

verantwoordelijkheden en werk (2)
- gevoelens van sociale verantwoordelijkheid

(2, 6)
- verantwoordelijkheid (3)
- consolideren van de persoonlijke, sociale en

morele maturiteit om een student in staat te
stellen te handelen op een verantwoordelijke
en autonome manier (5)

- de kennis en vaardigheden verwerven die
noodzakelijk zijn om sociale functies met
verantwoordelijkheid en competentie uit te
voeren (5)

- sociaal verantwoordelijk zijn(7)
- verantwoordelijkheid nemen (7)
- zijn/haar rechten en plichten kennen (7)

Participatieve vaardigheden Participatieve vaardigheden
- om te integreren in de samenleving (1)
- deelnemen aan het culturele leven (1)
- een gevoel van toebehoren ontwikkelen (2,

6)
- collectief participeren in de ontwikkeling en

verbetering van het sociale milieu (5)
Nemen van beslissingen (1) Nemen van beslissingen

Zelf-gerelateerde gedragingen
- ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid

(4)

Zelf-gerelateerde gedragingen
- zelfrespect en respect voor anderen (2)
- vertrouwen hebben in de eigen vaardigheden

(7)
- een onafhankelijke en autonome

persoonlijkheid  ontwikkelen(7)
Andere
- evalueren van sociale gewoonten

geassocieerd met gezondheid, consumptie
en het milieu (1)

- tolerantie (5)
- vastberadenheid (5)

Andere
- inschikbaarheid (3)
- vaardigheden gericht op communicatie,

culturele en esthetische domeinen (6)
- vertrouwd zijn met christelijke en

humanistische waarden (7)
- bewust zijn van zijn/haar culturele erfenis,

identiteit en lokale tradities (7)

Andere vaardigheden die zowel in de internationale teksten als in de nationale documenten aan
bod kwamen, waren conflicthantering en specifieke vaardigheden voor het beroepsleven.
Uiteraard kunnen ook de andere sociale vaardigheden belangrijk geacht worden voor het latere
beroepsleven, maar bij de hier opgenomen categorie gaat het om vaardigheden die hier nog
buiten vallen en wel zeer eng gericht zijn op arbeidsomgeving.
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In de nationale documenten valt op dat men veel belang hecht aan verantwoordelijkheidszin:
jongeren moeten zowel op persoonlijk als op sociaal vlak hun verantwoordelijkheid opnemen.
In de internationale teksten vermeldt alleen Perret dit.

Tenslotte wordt ook door een aantal teksten gewezen op discussievaardigheden, het opbouwen
en onderhouden van relaties, participatieve vaardigheden, het kunnen nemen van beslissingen
en enkele zelf-gerelateerde vaardigheden.

B ONDERZOEKSRESULTATEN

7.5 OMSCHRIJVING SOCIALE VAARDIGHEDEN

Algemeen omschrijft men sociale vaardigheden als het kunnen omgaan met. Het kunnen
omgaan met andere mensen uit je eigen leefomgeving en mensen daarbuiten. Kortom het
kunnen omgaan met mensen in de maatschappij, de samenleving.

Sociaal vaardig zijn betekent dat je als persoon over al die kwaliteiten, houdingen,
gedragingen kunt beschikken om goed samen te kunnen leven.

Het vermogen om als mens met andere mensen te kunnen omgaan. Dat kan
emotioneel zijn, dat kan verbaal zijn, dat kan intellectueel zijn, alle aspecten van
het mens zijn komen daar aan bod.

Het belang van het beschikken over sociale vaardigheden ziet men als tweezijdig. Aan de ene
kant heeft een individu deze competenties persoonlijk nodig om zelf te kunnen functioneren en
zich goed te voelen in de maatschappij.

Omgaan met elkaar, kunnen leven in een gemeenschap en daar een eigen plaats in
vinden en toch anderen daarbij kunnen betrekken. Een unieke plaats kunnen
innemen en dit samen met anderen. Het mag niet één grijze massa zijn. Iedereen
moet er zijn plaats in hebben.

Anderzijds wordt het maatschappelijk belangrijk geacht. Voor het maatschappelijk belang van
sociale vaardigheden werden twee redenen aangehaald tijdens de mondelinge gesprekken. Ten
eerste is het belangrijk dat individuen over sociale vaardigheden beschikken zodat de
maatschappij waarin we leven leefbaar blijft. Daarnaast worden sociale vaardigheden belangrijk
geacht opdat de samenleving geen statisch gegeven zou worden. Sociale vaardigheden moeten
er bijgevolg niet alleen voor zorgen dat de jongeren, nu en ook later als volwassenen, zich goed
voelen en op een goede manier kunnen omgaan met anderen binnen de huidige samenleving.
Jongeren moeten tevens die vaardigheden ontwikkelen opdat zij innoverend kunnen meewerken
aan de ‘maatschappij-ontplooiing’.

Sociale vaardigheden zijn gewoon een noodzakelijke voorwaarde om uzelf te zijn.
Het is naar het ik gericht, maar het is ook gericht naar het maatschappelijke. Als
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individuen goed met elkaar omgaan, zal dat ook weer het maatschappelijk
functioneren bevorderen.

Zodanig met dingen en mensen leren omgaan zodat je zelf op een goede
opbouwende manier kan functioneren in de maatschappij en in uw eigen
leefwereld. En zodanig dat je kan meewerken aan de maatschappij-ontplooiing.

Betreffende het aanleren van deze sociale vaardigheden wordt uitdrukkelijk gesteld dat men
dient te vermijden dat het onderwijs zich beperkt tot het aanleren van deze vaardigheden en
gedragingen die specifiek gericht zijn naar het schoolse samenleven. Alhoewel deze zeker ook
mogen aan bod komen. Het algemene doel dient evenwel veel ruimer te zijn, men dient
jongeren sociaal vaardig te maken zodat ze wanneer ze van school komen op een zelfstandige
wijze in de samenleving kunnen staan.

De bovenstaande omschrijvingen zijn echter allemaal zeer algemeen geformuleerd. Het doel van
het aanleren van sociale vaardigheden is er wel duidelijker mee geworden, maar hoe begin je
eraan in school? Welnu, naast deze algemene doeleinden, zien we in de omschrijvingen die de
respondenten aan het concept ‘sociale vaardigheden’ geven, duidelijk een aantal deelaspecten
opduiken. Deze deelaspecten worden van vitaal belang geacht in het sociaal vaardiger maken
van personen. Een eerste aspect daarbij zijn de communicatievaardigheden. Net als een aantal
auteurs die we reeds citeerden in paragraaf 7.1, stellen een aantal respondenten sociale
vaardigheden zelfs gelijk aan communicatievaardigheden. En daarnaast wordt bij velen in de
begripsomschrijving van sociale vaardigheden, nl. in 18 van de 41, duidelijk gerefereerd naar
het leren communiceren (zie tabel 7.3).

Een jongere die niet leert om zich mondeling goed uit te drukken, gaat problemen
ervaren. Je mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken vind ik één van de meest
essentiële sociale vaardigheden. Dit zou zeker in het onderwijs moeten.

Voor mij is iemand sociaal vaardig als die effectief kan communiceren, als die kan
overbrengen aan de andere waarover het gaat. Effectief communiceren betekent
ook dat die in staat is goed te begrijpen. Als iemand anders iets tegen hem zegt, dat
hij dat kan duiden.

Daarnaast wordt in de omschrijvingen ook herhaaldelijk (13 keer) verwezen naar
conflicthantering. Vaak wordt hierbij terug verwezen naar communicatievaardigheden:

Jongeren moeten leren communiceren met elkaar en vooral met iedereen. Zij
moeten leren mensen niet onmiddellijk te categoriseren in bepaalde vakjes en waar
ze liever niet mee omgaan. Het is een belangrijk doel van sociale vaardigheden om
op een wijze manier conflicten te leren oplossen.

Andere deelaspecten die vernoemd worden zijn het functioneren in groepsverband -dit in engere
zin dan de algemene doelstelling van leren samenleven-, het respect opbrengen voor anderen en
voor zichzelf en het ontwikkelen van verantwoordelijkheidszin.
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Tabel 7.3. Deelaspecten die werden opgenomen in de begripsomschrijving van ‘sociale
vaardigheden’ en het aantal keer dat ze werden opgenomen in een omschrijving

Deelaspecten Max. 41

Communicatievaardigheden 19
Conflicthantering 13
Functioneren in groepsverband, samenwerken 9
Respect voor anderen 6
Verantwoordelijkheid opnemen 5
Respect voor jezelf, positief zelfbeeld 4

7.6 INHOUDEN VOOR HET AANLEREN VAN SOCIALE VAARDIGHEDEN

We hebben in bovenstaande paragraaf reeds verwezen naar een aantal inhouden of subthema’s
voor het aanleren van sociale vaardigheden. Meer dan voor de andere vakoverschrijdende
thema’s het geval was, bracht men bij de omschrijving van sociale vaardigheden reeds de
subthema’s ter sprake. Maar net als voor de andere thema’s presenteerden we hier ook zelf een
lijst met mogelijke subthema’s aan de respondenten.

Wat betreft de door ons op voorhand samengestelde lijst met subthema’s zijn ‘de sociale
vaardigheden voor het beroepsleven’ de enige in het rijtje die niet een gemiddelde score van 4
halen. Over dit aspect binnen de sociale vaardigheden bestaat er ook duidelijk onenigheid. De
rating loopt van totaal helemaal niet belangrijk tot heel belangrijk (score 1 t.e.m. score 5).
Daarnaast vinden we ook in de nieuwe lijst met topics twee subthema’s terug die geen
gemiddelde score van 4 halen, nl. ‘ondernemerschap’ en het ‘kunnen omgaan met
karaktertypes’. De lage gemiddelde score van het topic ‘ondernemerschap’ heeft waarschijnlijk
ook te maken met het feit dat het een concept is dat vanuit een welbepaalde invalshoek
geïntroduceerd is en de meeste respondenten niet vertrouwd zijn met dit concept. Een ander
soort van vaardigheden waarover de meningen duidelijk verschillen zijn de
overlegvaardigheden. Betreffende het subthema ‘overlegvaardigheden’ lopen de antwoorden
hier eveneens van ‘helemaal niet belangrijk’ tot ‘heel belangrijk’. Maar gezien de vrij hoge
gemiddelde score van dit subthema zijn er toch duidelijk meer respondenten die dit aspect
belangrijk vonden dan respondenten die het niet zo belangrijk vonden.

Onze interesse gaat echter in eerste instantie naar de subthema’s die wel als belangrijk kunnen
beschouwd worden. Drie topics hebben een gemiddelde score van boven de 4,5 en de
gemiddelde scores liggen bovendien niet zo ver uit elkaar. Het gaat om de subthema’s:
samenwerken, verantwoordelijkheid kunnen opnemen en communicatievaardigheden.  Wat
betreft het kunnen opnemen van verantwoordelijkheden vinden zelfs alle respondenten het een
belangrijk of heel belangrijk topic. Deze drie aspecten kwamen ook reeds in de
begripsomschrijvingen duidelijk naar voor.
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Tabel 7.4. Belangrijkheid van topics voor het aanleren van sociale vaardigheden:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van de eerste ronde)

N Min.
Score

Max.
Score

Gem. Std.

Samenwerken 39 3 5 4,64 0,63
Verantwoordelijkheid kunnen opnemen 39 4 5 4,62 0,49
Communicatievaardigheden 39 3 5 4,59 0,55
Participatieve vaardigheden 38 3 5 4,45 0,69
Opbouwen en onderhouden van relaties 39 3 5 4,36 0,58
Conflictoplossing 39 3 5 4,26 0,79
Nemen van beslissingen 39 2 5 4,23 0,74
Discussievaardigheden 39 3 5 4,10 0,72
Sociale vaardigheden voor het beroepsleven 38 1 5 3,79 1,04

Tabel 7.5. Belangrijkheid van nieuwe topics voor het aanleren van sociale vaardigheden:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van de tweede ronde)

N Min.
Score

Max.
Score

Gem. Std.

Werken aan een positief zelfbeeld 24 3 5 4,46 0,66
Tegengaan van uitsluiting 24 3 5 4,42 0,65
Kunnen omgaan met verschillen 24 3 5 4,42 0,65
Overlegvaardigheden 24 1 5 4,33 0,92
Weerbaarheid 22 3 5 4,23 0,61
Assertiviteit 23 2 5 4,17 0,78
Omgaan met gevoelens, stress en emoties 24 3 5 4,12 0,74
Interesse en voeling voor de omgeving 24 2 5 4,00 0,83
Ondernemerschap 24 1 5 3,33 1,05
Karakters (vb. introverte vs. extroverte karaktertypes) 24 2 5 3,25 0,99

Een ander topic dat in de omschrijvingen duidelijk naar voor werd geschoven en hier een eerder
gematigde gemiddelde score haalt is conflictoplossing. Vermoedelijk hebben we dit zelf voor
een deel bewerkstelligd door in de bevraging de engere term ‘conflictoplossing’ te gebruiken in
de plaats van een ruimere omschrijving als ‘conflicthantering’. Dit blijkt ook reeds in tabel 7.6.
Een aantal respondenten stelden in de eerste ronde dat ze dit subthema wilden behandeld zien in
het secundair onderwijs, op voorwaarde dat het zou verruimd worden tot conflicthantering. We
zien tevens in deze tabel dat dit subthema de vierde plaats inneemt in het aantal selecties. De
drie meest geselecteerde subthema’s zijn opnieuw: verantwoordelijkheid kunnen opnemen,
communicatievaardigheden en leren samenwerken. De eerste twee worden door ongeveer drie
kwart van de respondenten geselecteerd, leren samenwerken door ongeveer twee derde van de
respondenten. Deze drie subthema’s doen het toch nog merkelijk beter in de selecties dan de
overige topics. Een duidelijke kloof is immers merkbaar in het aantal selecties na het subthema
‘leren samenwerken’. Dit verbaast de lezer wellicht weinig na het lezen van de vorige
hoofdstukken. Deze subthema’s kwamen immers meermaals ter sprake in de andere
vakoverschrijdende thema’s.
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Tabel 7.6. Selectie van topics voor sociale vaardigheden (als een van de 5 belangrijkste
aangeduid)

Subthema’s # keer in selectie
(max. 41)

% respondenten die dit
topic selecteerden

Verantwoordelijkheid kunnen opnemen 31 75,6%
Communicatievaardigheden 30 73,2%
Samenwerken 27 65,9% (68,3%)
Conflictoplossing /-hantering 20 48,8% (51,2%)
Opbouwen en onderhouden van relaties 19 46,3% (48,8%)
Relaties, conflictoplossing, samenwerken 1            ( ↑ )
Nemen van beslissingen 15 36,6%
Participatieve vaardigheden 13 31,7%
Discussievaardigheden 9 22,0%
Sociale vaardigheden voor het beroepsleven 4 9,8%
Nieuwe topics
Weerbaarheid 2 /
Respect 1 /
Kunnen omgaan met verschillen 1 /
Karaktertypes (introvert/extrovert) 1 /
Mensen niet uitsluiten 1 /
Zelfbeeld 1 /
Probleemoplossend denken 1 /
Gevoelens kunnen uiten 1 /
Ondernemerschap 1 /
Overlegvaardigheden 1 /
Assertiviteit 1 /
Interesse en voeling voor de omgeving 1 /
Omgaan met stress en emoties 1 /

7.7 DE BELANGRIJKSTE SUBTHEMA’S NADER BESCHOUWD

We richten ons in dit hoofdstuk tot de subthema’s ‘leren samenwerken’,
‘communicatievaardigheden’ en  ‘verantwoordelijkheid kunnen opnemen’, omdat deze duidelijk
belangrijker geacht worden dan de overige subthema’s. Dit blijkt zowel uit de rangorde van de
gemiddelde scores als uit het aantal keer dat deze subthema’s werden geselecteerd.

7.7.1 Leren samenwerken

Dit topic ligt misschien wel het dichtst bij de essentie van de zaak, de finale doelstelling in het
kader van het aanleren van sociale vaardigheden: leren samenleven. De respondenten blijken het
er trouwens over eens te zijn dat je nu eenmaal moet samenwerken, dat je er gewoon niet buiten
kan. ‘Onze maatschappij is hier nu eenmaal op gebouwd’, zo stelt een van de respondenten.

Het is een basiscompetentie om te kunnen functioneren in een sociale omgeving,
een studie of werkomgeving.
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Een aantal respondenten schuiven dit thema ook weer naar voor (cf. solidariteit bij burgerschap)
om op te treden tegen het steeds verder reikende individualisme in onze samenleving.

Om het nu wit-zwart te stellen –zo is het wel niet- denk ik dat de jongeren steeds
vanuit hun eigen ‘ik’ denken. Welke winst heb ik aan deze situatie. Maar we
kunnen dat de jongeren niet verwijten, want ze leren dat van ons. En dit zouden we
moeten kunnen omdraaien, die ‘ik’-gerichtheid naar een meer ‘wij’-gerichtheid.

Jongeren moeten leren samenwerken maar daarbinnen toch nog hun eigen identiteit trachten te
bewaren. Het optreden tegen dit individualisme moet met andere woorden dus niet gezien
worden als het verloochenen van de eigenheid.

Je eigen identiteit trachten te behouden en toch daarin een samenwerking creëren
met de andere. Ik vind het belangrijk dat men in die communicatie en sociale
vaardigheid, dat men toch nog een persoonlijkheid ontwikkelt.

Wanneer men dit topic meer inhoudelijk gaat uitwerken, gaat men het concept toch enigszins
wat strikter omlijnen en eerder beperken tot het leren samenwerken in groep of team. Wat deze
inhoud betreft, merken we dat er drie doelstellingen zijn waarover er een algemene consensus
bestaat. Twee daarvan hebben te maken met het uiten van de eigen mening. De respondenten
vinden het belangrijk dat jongeren leren uitkomen voor de eigen mening, maar daarnaast dienen
zij ook rekening te houden met de mening van anderen. Even verder vinden we een daarmee
samenhangende doelstelling ‘kunnen samenwerken met mensen met andere ideeën’, welke net
niet meer als een consensuspunt kan worden beschouwd, maar toch kan rekenen op een sterke
achterban. Ook in de mondelinge interviews werd het belang hiervan onderstreept:

Je moet niet alleen kunnen samenwerken met vrienden. Het is belangrijk dat er een
diversiteit aan persoonlijkheden is in groepswerk. Leerlingen moeten leren
samenwerken met andere personen. Men zou het moeten opentrekken over de
onderwijsvormen heen.

Een andere doelstelling waarover er consensus bestaat is het doelgericht kunnen samenwerken.
Verder wordt ook belangrijk geacht dat men leert werken rond gemeenschappelijke doelen:

Er zijn een boel problematieken waar je geen oplossingen voor gaat vinden als je
niet samenwerkt. Die je dus individueel niet kan oplossen en ook niet alleen met
communicatie. Maar waar je gewoon zegt ‘hier moeten we krachten bundelen’.
Krachten bundelen rond gemeenschappelijke doelen. Krachten bundelen rond mijn
eigen doel dat is gemakkelijk.

In het licht daarvan zien we dat er tevens een grote mate van eensgezindheid bestaat over het
kunnen bepalen van een gemeenschappelijke doel. En om tot een gemeenschappelijke doel te
geraken, wat de finaliteit van samenwerken is, dienen er tal van andere vaardigheden en
attitudes aangeleerd te worden. Uit de mondelinge interviews bleek reeds dat de klemtoon hier
vooral dient te liggen op het opdoen van ervaringen in het samenwerken.
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Het moet niet teveel informatief zijn. Het hangt wel samen met aspecten van
democratie. Maar men moet het voornamelijk tot uiting laten komen in de aanpak
en dat kan in eender welk vak.

Als men jongeren wil leren samenwerken moet men hier dus niet te veel woorden aan vuil
maken. Het volstaat dat jongeren een basiskennis bezitten over de mogelijke vormen die
samenwerking kan aannemen (doelstelling S2.155). Veel meer belang wordt gehecht aan het
ontwikkelen van de nodige vaardigheden en attitudes die samenwerking mogelijk maken. En dit
zijn er heel wat. Houdingen of attitudes die belangrijk geacht worden zijn onder andere: open
staan voor kritiek, niet profiteren van de anderen, zonder de samenwerking te belemmeren toch
een eigen identiteit trachten te behouden en uiteraard ook de bereidheid tot mee te werken en te
helpen. De vaardigheden die belangrijk worden geacht zijn zeer divers. Het gaat van specifiek
op het samenwerkingsproces gerichte vaardigheden zoals het kunnen maken van een
taakverdeling en het kunnen bepalen van gemeenschappelijke middelen en methodes, tot meer
algemene sociale vaardigheden zoals het kunnen nemen van beslissingen, het kunnen
informeren of het kunnen onderhandelen.

Bij de doelstellingen die minder belangrijk worden geacht, vinden we ten eerste een aantal meer
gevorderde inzichten en kenniselementen terug zoals het kunnen duiden van begrippen als
groepsrollen en groepstructuren of inzicht in relationele posities. Daarnaast vinden we hier het
aanleren van een aantal meer specifieke taken binnen samenwerkingsverbanden terug, zoals
bijvoorbeeld het kunnen tot besluitvorming overgaan of het bezitten van leidinggevende
vaardigheden. Beide aspecten worden blijkbaar niet tot de essentie van het leren samenwerken
gerekend.
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Tabel 7.7. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘leren samenwerken’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… N Min. Max. Gem. Std.
S2.188   Niet alleen de eigen ideeën en meningen laten tellen, rekening
houden met de mening van anderen

26 3 5 4,54 0,58

S2.187   Uitkomen voor de eigen mening 26 3 5 4,54 0,58
S2.166   Doelgericht kunnen samenwerken 26 3 5 4,50 0,58
S2.171   Kunnen samenwerken met mensen met andere ideeën 26 2 5 4,46 0,76
S2.191   Open staan voor kritiek 26 4 5 4,42 0,50
S2.167   Een taakverdeling en afspraken kunnen maken 26 2 5 4,42 0,76
S2.165   Kunnen gemeenschappelijke middelen en methodes bepalen om
tot een doel te komen

26 3 5 4,38 0,64

S2.164   Kunnen een gemeenschappelijk doel of doelen bepalen 26 3 5 4,38 0,64
S2.174   Kunnen omgaan met feedback, feedback kunnen geven 26 2 5 4,38 0,80
S2.179   Over probleemoplossende vaardigheden beschikken 26 3 5 4,35 0,69
S2.177   Samen beslissingen kunnen nemen 26 1 5 4,35 0,89
S2.157   Inzien dat de samenwerking van verschillende niveaus of
groepen resulteert in een gemeenschappelijke meerwaarde

26 3 5 4,35 0,75

S2.189   Bereid zijn om mee te werken en te helpen 26 3 5 4,31 0,62
S2.156   Het belang inzien van gezamenlijke acties 26 2 5 4,31 0,79
S2.159   Inzien dat een aantal vaste afspraken nodig zijn 26 3 5 4,27 0,60
S2.184   Kunnen informeren 26 3 5 4,27 0,72
S2.170   Een eigen visie op een zaak kunnen geven 26 3 5 4,27 0,72
S2.185   Rekening houden met de capaciteiten van anderen 26 2 5 4,23 0,82
S2.176   Kunnen relativeren 26 3 5 4,23 0,65
S2.173   Kunnen reflecteren over het samenwerken, kunnen mekaar
evalueren op een positieve manier

26 1 5 4,15 0,97

S2.190   Niet profiteren van de anderen 26 3 5 4,15 0,67
S2.172   Kunnen onderhandelen, overleggen 26 2 5 4,15 0,88
S2.186   De eigen identiteit trachten te behouden, niet opgaan in de massa
en toch samenwerking niet verhinderen

26 1 5 4,15 1,01

S2.175   Kunnen hindernissen inschatten en alternatieven inbouwen 26 3 5 4,12 0,71
S2.168   In structuren kunnen werken 26 2 5 4,12 0,91
S2.163   Het belang inzien van samenwerken voor het beroepsleven (en
kunnen duiden met voorbeelden)

26 2 5 4,12 0,82

S2.158   Zich ervan bewust zijn dat je je persoonlijke doelen bij een
samenwerking niet allemaal kunt verwezenlijken

26 2 5 4,08 0,74

S2.155   Verschillende samenwerkingsvormen kennen 26 1 5 4,04 0,96
S2.169   De eigen capaciteiten en die van anderen kunnen in rekening
brengen

26 2 5 4,04 0,82

S2.178   Kunnen omgaan met het groepsresultaat 26 1 5 4,00 1,06
S2.181   Kunnen tot besluitvorming overgaan 26 1 5 3,96 0,96
S2.182   Zichzelf kunnen situeren binnen de samenwerking, kunnen
inschatten wat men zelf inbrengt

26 1 5 3,96 1,08

S2.183   Reacties van anderen kunnen inschatten 26 1 5 3,81 1,06
S2.160   Inzicht hebben in de verschillende relationele posities die men
kan innemen in een samenwerkingsverband en inzien dat de posities die
men inneemt bepaalde effecten kunnen opleveren

26 1 5 3,77 0,99

S2.162   Kennis maken met begrippen als groepsrollen, groepsstructuren 26 2 5 3,73 0,83
S2.180   Over vaardigheden om een groep te leiden beschikken,
gesprekken kunnen leiden en begeleiden

26 1 5 3,54 1,10

S2.161   Het onderscheid kennen tussen effectieve vormen van sociaal
gedrag en overdrijvingen of vervormingen  van sociaal gedrag
(interactiecirkel van Leary)

25 1 5 3,32 1,07
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7.7.2 Verantwoordelijkheid kunnen opnemen

Een goede samenwerking berust op bovenstaande competenties, maar kan je verder slechts
bekomen wanneer al de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid opnemen. Het belang van
verantwoordelijkheidszin is misschien moeilijk te verwoorden, maar voor de respondenten die
dit onderwerp selecteerden staat het vast dat het gewoon noodzakelijk is dat mensen leren hun
verantwoordelijkheid opnemen, voor zichzelf en voor anderen:

Om te kunnen samenwerken, om te kunnen discussiëren, om open te staan voor
kritieken, om beslissingen te nemen moet je dat kunnen.

Het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid is dus een vereiste om te kunnen samenleven.
Bovendien, zo stelt men, loopt het op dit vlak wel eens mis in onze huidige samenleving. Het
middenveld wijst met de vinger naar de hedendaagse burgers, die hun verantwoordelijkheden
niet langer opnemen. Niet alleen individuen treffen hier schuld omdat zij zich onverschillig
opstellen tegenover alles, maar ook de ontwikkeling van onze samenleving draagt ertoe bij dat
personen hun verantwoordelijkheden niet opnemen. Door een steeds verdergaande
vervreemding van elkaar in onze samenleving valt de sociale controle weg en worden
ontsnappingsmogelijkheden gecreëerd.

Maar daarnaast, zoals één van de respondenten het suggereerde, lijkt het misschien alleen maar
zo dat jongeren minder hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit omdat jongeren vandaag de dag
op veel meer worden aangesproken. Ze worden niet alleen thuis op hun verantwoordelijkheden
aangesproken. Ook voor de commerciële wereld zijn ze een belangrijke doelgroep geworden en
worden ze op van alles en nog wat aangesproken:

Soms worden hun van buitenaf verantwoordelijkheden in de schoot geworpen,
waarbij ze zich dan een beetje verplicht voelen dit op te nemen. Terwijl ze dat niet
echt aanvoelen als een verplichting. Ze voelen zich geroepen door de media of
door de omgeving, om verantwoordelijkheden op te nemen, waar ze anders
misschien geen oog voor zouden hebben.

En in het onderwijs gaat men dan weer net de andere richting uit. Terwijl buiten de school
personen alsmaar op meer terreinen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, stelt
men in het onderwijs juist het tegenovergestelde vast. Verantwoordelijkheid aan jongeren geven
blijkt daar nog steeds taboe, volgens een aantal respondenten. Dit tot grote ergernis van een
aantal respondenten uit het middenveld:

Daar stoor ik mij mateloos in. Wat we nu juist niet doen is leerlingen leren
verantwoordelijkheid nemen in het onderwijs. We doen het tegenovergestelde.
Omdat we niet, en dat zit niet bij de leerlingen maar dat zit heel sterk en diep bij
ons (n.v.d.r. respondent is vroeger directeur en leerkracht geweest), het geduld
hebben en kunnen accepteren dat bepaalde dingen dan ook mislopen. Waarom
laten we leerlingen niet hun eigen middagrefter organiseren? Omdat we er al
sowieso van uitgaan dat het toch gaat slecht aflopen. En inderdaad zal het ook
slecht aflopen en dan zeggen we “zie je wel” en dus gaan we het weer anders
doen. Maar dan gaan we voorbij aan het proces dat daar gebeurd is: waarom is
dat nu misgelopen? En daar kunnen ze iets uit leren. Neen, wat doen we, we gaan
dan hun verantwoordelijkheid afnemen en we gaan het dan zelf weer doen. En zo
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zijn er honderden voorbeelden te noemen uit het onderwijs, waarover ik me
gewoon druk maak. Waarom laten we hen die verantwoordelijkheid niet? Er zijn
zoveel kansen binnen een schoolsysteem om jongeren verantwoordelijkheid te
geven.

Jongeren moeten in de eerste plaats dus hun verantwoordelijkheid mogen opnemen in de school,
vooraleer men kan werken aan het kunnen. Voor het beschrijven van de doelstellingen voor dit
subthema veronderstellen we nu even dat de scholen deze mogelijkheid bieden en leerkrachten
rekening houden met het leerproces dat hiermee gepaard gaat.

Wederom bestaat er slechts een consensus aangaande twee algemene doelstellingen. Men moet
durven verantwoordelijkheid opnemen en daarnaast bestaat er tevens consensus over het
daadwerkelijk opnemen van verantwoordelijkheid voor het leren. Doelstellingen zoals het
opnemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en het opnemen van verantwoordelijkheid op
het vlak van seksualiteit en relaties kunnen eveneens rekenen op een grote steun bij het
middenveld in Vlaanderen. Eigenlijk kunnen we een vijftal deelaspecten onderscheiden in het
kader van dit subthema:
1. Het zich bewust worden van de eigen verantwoordelijkheden en dit op verschillende

terreinen
2. Nagaan of men op zijn/haar verantwoordelijkheden hier kan en wil opnemen
3. De vaardigheden bezitten om die verantwoordelijkheden te kunnen opnemen en uitvoeren.

Dit houdt onder meer in dat men leert zelfstandig dingen doen, dat men weet hoe men kan
opkomen tegen onderdrukking, enz.

4. De juiste houding of attitude bezitten om die verantwoordelijkheden op te nemen, m.a.w.
verantwoordelijkheidszin bezitten. Van belang daarbij zijn tevens een aantal andere
houdingen zoals solidariteit of het inzien dat fouten toegeven moediger is dan er zich van
afmaken. Ook deze houdingen bewerkstelligen dat men vlugger zijn verantwoordelijkheden
zal opnemen.

5. En tenslotte de gedragscomponent: daadwerkelijk zijn/haar verantwoordelijkheden
opnemen en ze niet afwentelen naar anderen. De domeinen die aangehaald worden en waar
jongeren hun verantwoordelijkheid moeten opnemen zijn: het domein van het leren, het
domein van seksualiteit en relaties, bij het werken in groepsverband en tenslotte het domein
van de wettelijke verplichtingen.

De meeste doelstellingen kunnen tot deze vijf aspecten worden gerekend. In bovenstaande
deelaspecten zijn cognitieve doelstellingen niet primair. Dit blijkt tevens uit de rangorde van de
doelstellingen: de cognitieve doelen hebben een gemiddelde score onder de 4. Ook het duiden
van het begrip verantwoordelijkheid wordt als minder belangrijk beschouwd.
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Tabel 7.8. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘verantwoordelijkheid kunnen
opnemen’: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede
ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… N Min. Max. Gem. Std.
S2.083   Verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leren 26 4 5 4,54 0,51
S2.061   Durven verantwoordelijkheden in handen nemen 26 3 5 4,54 0,58
S2.078   Verantwoordelijkheid voor zichzelf opnemen 26 3 5 4,42 0,58
S2.082   Verantwoordelijkheid opnemen op vlak van seksualiteit en
relaties

26 3 5 4,38 0,70

S2.060   Bewust worden van de eigen verantwoordelijkheden 26 3 5 4,38 0,64
S2.066   Dingen zelfstandig kunnen doen 26 2 5 4,38 0,70
S2.067   Kunnen oplossingen zoeken voor de moeilijkheden die men
ondervindt

26 4 5 4,35 0,49

S2.055   Inzien dat men zelf verantwoordelijk is voor het eigen leven 26 3 5 4,23 0,76
S2.059   Kunnen afwegen of men verantwoordelijkheden wil en kan
nemen

26 2 5 4,19 0,75

S2.068   Verantwoordelijkheid kunnen opnemen in groepsverband 26 1 5 4,19 0,85
S2.065   Kunnen opkomen tegen onderdrukking van zichzelf en van
anderen

26 3 5 4,19 0,75

S2.057   Weten hoe men verantwoordelijkheden kan opnemen 26 1 5 4,19 0,90
S2.079   Verantwoordelijkheid opnemen voor anderen 26 1 5 4,15 0,97
S2.077   Solidair met anderen zijn 26 2 5 4,15 0,92
S2.052   Inzien dat fouten toegeven moediger is dan er zich van af maken
en ze durven toegeven

26 2 5 4,15 0,73

S2.056   Kunnen nagaan welke hun verantwoordelijkheden zijn 25 3 5 4,12 0,53
S2.081   Verantwoordelijkheid opnemen in een groep 26 1 5 4,12 0,91
S2.058   Voor zichzelf kunnen nagaan of men zijn/haar
verantwoordelijkheden kan waarmaken

26 2 5 4,12 0,82

S2.071   Opkomen voor wat men beslist 26 1 5 4,08 0,93
S2.070   Zaken niet afwentelen als niet-verantwoordelijkheden 26 3 5 4,04 0,66
S2.080   Verantwoordelijkheid opnemen voor wettelijke verplichtingen 26 2 5 4,00 0,80
S2.053   Weten dat niet iedereen dezelfde verantwoordelijkheden kan
dragen

26 1 5 3,96 0,82

S2.050   De zin en het belang van verantwoordelijkheid kunnen duiden 26 2 5 3,96 0,87
S2.049   Het begrip verantwoordelijkheid kunnen duiden 26 2 5 3,92 0,98
S2.063   Kunnen inbouwen wat het resultaat is van een bepaald gedrag 26 3 5 3,92 0,63
S2.062   De gevolgen kunnen inschatten en er rekening mee houden
wanneer men verantwoordelijkheid opneemt

25 2 5 3,92 0,81

S2.073   Durven teruggrijpen en dit motiveren 25 1 5 3,92 0,81
S2.051   Weten dat men eerst over kennis van zaken moet beschikken wil
men verantwoordelijkheid kunnen opnemen

26 2 5 3,88 0,82

S2.074   Anderen hun verantwoordelijkheden laten 26 1 5 3,85 0,92
S2.076   De milieugebruiksruimte (de actieruimte of het kader
waarbinnen mensen de natuurlijke omgeving kunnen exploiteren,
rekening houdend met het behoud van natuurlijke bronnen) respecteren

25 2 5 3,84 0,80

S2.069   Kunnen aanvoelen wanneer men wordt aangesproken op iets 26 1 5 3,81 0,94
S2.075   Open staan naar vallen en opstaan 25 1 5 3,80 1,12
S2.072   Uitdagingen durven stellen 26 1 5 3,77 1,03
S2.054   Inzicht hebben in repressiestructuren 26 1 5 3,69 0,93
S2.064   Leiding kunnen nemen of geven 26 1 5 3,58 0,99
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7.7.3 Communicatievaardigheden

De verschillen zijn uitermate klein, maar eigenlijk als we de motivatie bekijken bij de
respondenten om communicatievaardigheden aan te leren in het secundair onderwijs, dan is het
verwonderlijk dat dit niet als het belangrijkste topic naar voor gekomen is:

Omdat sociale vaardigheid begint met de communicatie. Je voelt jezelf sociaal, je
richt je tot anderen en als je je richt tot anderen moet je een boodschap
overbrengen. Als er geen communicatie is, kan er ook geen socialisatieproces zijn.
Communicatie is de basis ervan.

Dat is een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken. Ook een voorwaarde om
een relatie te kunnen opbouwen en onderhouden, om te kunnen participeren, om
verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. Eigenlijk vertrekt het van daaruit.

Dit is de basis van alles. Zonder communicatie zijn er geen vaardigheden aan te
leren.

Dat communicatie aan de basis ligt van andere sociale vaardigheden wordt door zowat al de
respondenten beaamd. Dit kwam ook reeds tot uiting bij de omschrijvingen die de respondenten
aan sociale vaardigheden gaven (zie paragraaf 7.5).

Eén doelstelling stijgt uit boven het cesuurpunt van 4,5. Het gaat om het durven uitkomen voor
de eigen ideeën. Het durven uitkomen voor de eigen ideeën kunnen we bestempelen als een
algemene basishouding, die niet alleen in het kader van het aanleren van communicatieve
vaardigheden belangrijk wordt geacht, maar bijvoorbeeld ook in het kader van het leren
samenwerken en van burgerschapseducatie een consensuspunt vormde.

De daarop volgende lijst met doelstellingen waarover een grote mate van eensgezindheid
bestaat, heeft meer rechtstreeks betrekking op het leren communiceren. Een eerste conclusie die
we uit tabel 7.9 kunnen trekken, is dat men in het secundair onderwijs aandacht moet besteden
aan de verschillende manieren van communiceren. Leerlingen moeten zowel inzicht hebben in
en kunnen omgaan met verbale als met non-verbale communicatie. Betreffende de verbale
communicatie,  moeten leerlingen zich mondeling kunnen uitdrukken maar ook schriftelijk.
Daarnaast dienen zij te kunnen omgaan met moderne communicatiemiddelen.

In de andere doelstellingen wordt wel meer de verbale communicatie uitgewerkt. In een van de
mondelinge gesprekken werd tevens gesuggereerd de non verbale communicatie te behandelen
bij wat oudere leeftijdsgroepen. In de verbale communicatie dan, wordt de wederzijdsheid van
communicatie sterk beklemtoond. Leerlingen, zo wordt gesteld, moeten leren deze
wederzijdsheid te respecteren.

Communicatie is een interactief gebeuren, waar men invloed uitoefent maar ook
beïnvloed wordt. Het is een wederzijdsheid. Men moet leren zien dat men een eigen
aandeel heeft in communicatie, maar dat dit aandeel niet moet overroepen worden,
omdat ook de andere een aandeel heeft. Het gaat om een gedeelde
verantwoordelijkheid en een gedeelde beïnvloedingsmogelijkheid.
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Zij moeten niet alleen zelf hun mening of gevoelens leren uiten, maar moeten tevens leren
luisteren. Verder wordt benadrukt dat wanneer men luistert naar anderen, dat dit niet betekent
dat je de andere gewoon laat praten en dit maar over je heen laat gaan. Actief leren luisteren
wordt beklemtoond en vaardigheden en attitudes zoals bvb. iedereen laten uitpraten worden
hierbij belangrijk geacht. Dit betekent niet dat leerlingen kennis moeten hebben over het
communicatieschema van zender, boodschap en ontvanger. Dergelijke doelstellingen vinden we
onderaan terug bij de doelstellingen waarover er weinig eensgezindheid bestaat. Jongeren
moeten het vooral kunnen en toepassen. En in het verzenden van boodschappen worden
verschillende elementen belangrijk geacht: argumenten kunnen opbouwen, kunnen een
standpunt vormgeven, een gesprek kunnen aanknopen,…

Tabel 7.9. Belangrijkheid van doelstellingen voor het topic ‘communicatievaardigheden’:
beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… N Min. Max. Gem. Std.
S2.017   Durven uitkomen voor de eigen ideeën 26 3 5 4,62 0,64
S2.032   Anderen kunnen begrijpen 25 3 5 4,44 0,58
S2.048   Kritiek kunnen aanvaarden 26 3 5 4,42 0,58
S2.020   Kunnen actief luisteren naar elkaar 26 3 5 4,42 0,64
S2.016   Zich mondeling kunnen uitdrukken 26 3 5 4,38 0,57
S2.009   Beschikken over voldoende taalkennis (Nederlands) 26 2 5 4,38 0,75
S2.021   De wederzijdsheid van communicatie respecteren 25 3 5 4,32 0,69
S2.047   Zich kunnen inleven 26 3 5 4,31 0,68
S2.038   Gevoelens kunnen uitdrukken en verwoorden 26 3 5 4,27 0,67
S2.044   Weerbaar zijn 26 2 5 4,23 0,71
S2.037   Kunnen omgaan met moderne communicatiemiddelen 26 2 5 4,23 0,82
S2.018   Zich schriftelijk kunnen uitdrukken 26 2 5 4,23 0,71
S2.011   Taalvaardig zijn 26 3 5 4,19 0,69
S2.041   Argumenten kunnen opbouwen 26 3 5 4,19 0,57
S2.036   Kunnen een standpunt vorm geven 26 1 5 4,19 0,85
S2.019   Het belang van (actief) luisteren kennen 26 1 5 4,19 0,98
S2.022   Iedereen laten uitpraten 25 1 5 4,16 0,94
S2.031   Een gesprek kunnen aanknopen 26 1 5 4,15 0,97
S2.026   Inzicht hebben in sociale verhoudingen 26 3 5 4,12 0,71
S2.025   Weten hoe men kan beïnvloeden en beïnvloed worden (vb. via
media)

26 3 5 4,12 0,71

S2.010   Beschikken over voldoende talenkennis, kennis van vreemde
talen

26 2 5 4,12 0,82

S2.043   Niemand uitlachen 26 1 5 4,08 1,06
S2.015   Inzicht hebben  in non verbale communicatie en het belang er
van kennen

26 2 5 4,04 0,66

S2.039   Correcties in de eigen communicatie kunnen aanbrengen, de
eigen communicatie kunnen bijsturen

26 1 5 4,04 0,96

S2.046   Tijd maken voor elkaar 26 2 5 4,00 0,75
S2.027   Het belang kennen van de omgevingsstructuur, de contextualiteit
van communicatie inzien

26 1 5 3,96 0,96

S2.030   Inzien dat het soms beter is te zwijgen (op bepaalde momenten
of tegen bepaalde personen)

25 1 5 3,96 0,98

S2.029   Manieren kennen om in verschillende situaties met elkaar om te
gaan

26 1 5 3,92 1,13

S2.045   Geduld uitoefenen 26 2 5 3,88 0,86
S2.014   Inzicht hebben  in verbale communicatie 26 1 5 3,85 0,88
S2.024   Non verbale taal kunnen inschatten, lichaamstaal en –signalen 26 2 5 3,81 0,80
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herkennen
S2.028   Relationele posities kunnen herkennen en gebruiken 26 1 5 3,81 0,98
S2.042   Kunnen onderhandelen 26 1 5 3,81 1,02
S2.040   Overlegtechnieken kennen en kunnen gebruiken 26 1 5 3,81 0,94
S2.013   Weten wat actief communiceren inhoudt 26 1 5 3,81 0,90
S2.033   Strategisch kunnen bepalen wanneer iets wel en wanneer iets niet
gezegd kan worden

26 1 5 3,77 0,99

S2.034   Een betoog kunnen opbouwen 26 1 5 3,69 1,01
S2.012   Het schema van communicatie (zender – boodschap – ontvanger)
kennen

26 1 5 3,69 1,23

S2.035   In het openbaar kunnen spreken 26 1 5 3,50 1,24
S2.023   De verschillende manieren kennen om zich een houding te geven
tijdens een gesprek

26 1 5 3,42 1,14

Tenslotte willen we nog wijzen op het belang dat gehecht wordt aan talen in het kader van het
leren communiceren. Jongeren dienen over taalvaardigheid te beschikken. Daarnaast dienen ze
over de nodige talenkennis te beschikken. Op de eerste plaats dienen ze uiteraard de
Nederlandse taal te beheersen, maar daarnaast wordt, in het kader van toenemende
internationalisering, ook het kennen van vreemde talen belangrijk geacht.

Talen zullen heel belangrijk worden. Die sociale vaardigheden zullen mondiaal
gaan uitdeinen. Het begint in de klas, maar op het ogenblik dat je je computer
aanzet zit je al aan de andere kant van de wereld. We moeten goed beseffen dat
talenkennis primordiaal zal zijn voor wie in de wereld van morgen sociaal-vaardig
wil gaan opereren.

Van leerlingen wordt evenwel niet verwacht dat ze vergevorderde communicatieve
vaardigheden voor bijvoorbeeld het opbouwen van betogen en het in het openbaar spreken,
onder de knie krijgen. Basisvaardigheden worden belangrijk geacht. Een gelijkaardige
bevinding vonden we bij het subthema ‘samenwerken’ waar leiderschap en besluitvorming ook
minder belangrijk werden geacht.

7.8 DE ANDERE SUBTHEMA’S

We merkten een duidelijke scheiding tussen de hierboven besproken subthema’s en de andere
subthema’s en dit zowel in de gemiddelde scores als in het aantal selecties. Nochtans wordt aan
de andere topics ook heel wat belang gehecht. De sociale vaardigheden voor het beroepsleven
vormen hier een uitzondering, althans voor de door ons voorgelegde subthema’s. Zoals reeds
gesteld is dit subthema het enige subthema dat niet een gemiddelde score van 4 haalt. Dit
betekent echter niet dat het Vlaams middenveld van oordeel is dat sociale vaardigheden voor het
beroepsleven overbodig zijn. Verre van. En dat hier nog een ganse weg moet afgelegd worden,
blijkt wel uit de psycho-technische testen die men bij vacatures aan de kandidaten voorlegt.
Alleen kan men zich moeilijk voorstellen welke specifieke sociale vaardigheden men nog dient
aan te leren als men reeds over communicatievaardigheden beschikt, kan samenwerken, zijn
verantwoordelijkheden opneemt, enz. Bovendien, zo stelt een respondent, kan je voor
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vaardigheden die specifiek zijn voor een beroep terecht bij de specifieke eindtermen en wat is
vastgelegd in de beroepsprofielen.

In de mondelinge gesprekken bleek reeds dat de respondenten de subthema’s binnen ‘sociale
vaardigheden’ als sterk aan elkaar verbonden zagen. Door bijvoorbeeld te leren samenwerken,
leert men ook voor een deel te participeren en moet men terstond ook aspecten van
conflicthantering erbij betrekken. Als iemand zijn verantwoordelijkheid wil opnemen dan
impliceert dat vaak ook een graad van participatie. De subthema’s betreden constant elkaars
terrein. Dit blijkt ook uit tabel 7.10. Vaardigheden zoals het kunnen nemen van beslissingen en
discussievaardigheden kunnen bovendien perfect in andere subthema’s aan bod komen.

Tabel 7.10. Motivatie voor de minder vaak geselecteerde of minder hoog gequoteerde
subthema’s in het kader van het aanleren van sociale vaardigheden (gebaseerd op de
mondelinge bevraging)

Subthema’s
Participatieve vaardigheden
- opdat leerlingen echt zouden leren wat participatie inhoudt en zouden voelen wat echte

inspraak betekent
- omdat je over deze vaardigheden dient te beschikken om in de maatschappij te kunnen

meewerken aan iets
Opbouwen en onderhouden van relaties
- omdat dit een belangrijke invloed heeft op het welzijn van individuen
- om communicatie en samenwerking duurzamer te benaderen
- omdat een mens geen geïsoleerd wezen is en hiermee voortdurend geconfronteerd wordt
- opdat men sluimerende conflicten niet laat openbarsten binnen relaties
Conflictoplossing /-hantering
- omdat jongeren ook vaak in het onderwijs met conflicten geconfronteerd worden
- omdat er altijd een potentieel aanwezig is voor conflicten daar waar mensen samenleven
- om verkeerde beslissingen, geweld en andere negatieve uitstromen te voorkomen
Nemen van beslissingen
- omdat jongeren geconfronteerd worden met een overvloed aan keuzemogelijkheden,

omdat jongeren voor veel beslissingen geplaatst worden
- omdat jongeren door onzekerheid soms moeilijk knopen kunnen doorhakken/beslissingen

kunnen nemen
- omdat dit samenhangt met verantwoordelijkheid, omdat de kans op vooruitgang

samenhangt met het nemen van beslissingen
- omdat hiervoor in het onderwijs te weinig ruimte wordt gelaten, de school gaat zelf voor

een stuk de keuzepunten invullen (bvb. studierichtingen kiezen)
Discussievaardigheden
- omdat leerlingen heel veel van elkaar kunnen leren en discussies een middel zijn om van

elkaar te leren
Sociale vaardigheden voor het beroepsleven
- uit psycho-technische testen blijkt dat hier nog aan gewerkt moet worden
- anderzijds: als aan de andere sociale vaardigheden gewerkt wordt, dan bezit je reeds de

nodige vaardigheden voor het beroepsleven
Respect
- omdat respect een goede basis vormt om tot een harmonieuze samenleving te komen
Kunnen omgaan met verschillen
- omdat dit noodzakelijk is als je niet binnen een gesloten omgeving wil blijven
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Interesse en voeling voor de omgeving
- Het is een basisvoorwaarde om te weten wat er rondom ons gebeurt en er niet ongevoelig

voor te blijven

7.9 DOELSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET AANLEREN VAN SOCIALE

VAARDIGHEDEN, ONGEACHT HET TOPIC

In de beschrijving van de drie belangrijkste subthema’s vermeldden we slechts 6
consensuspunten. In totaal werden er evenwel 31 consensusdoelstellingen vermeld. Betekent dit
dat er subthema’s zijn waarbij aan de daarbij horende doelstellingen een groter belang wordt
toegeschreven dan aan de drie hoger beschreven subthema’s? En om welke doelstellingen gaat
het dan ? Als we de tabel op de volgende pagina bekijken dan is het antwoord op de eerste vraag
duidelijk. De consensusdoelstellingen zijn over de verschillende subthema’s gespreid. Er is niet
een subthema bij, waarbij er over opmerkelijk meer doelstellingen een consensus bestaat. Er is
slechts één subthema waarvan er geen doelstellingen terug te vinden zijn bij de
consensuspunten, nl. sociale vaardigheden voor het beroepsleven, en dit was ook wel te
verwachten op basis van de reeds hoger beschreven resultaten.

Wat betreft de tweede vraag –om welke doelstellingen gaat het- dienen we vorm en inhoud te
onderscheiden. Aangaande de vorm, en dit was ook te verwachten, primeren de vaardigheden en
houdingen. Niet één cognitieve doelstelling vinden we terug bij de consensuspunten. Jongeren
moeten vooral deze sociale vaardigheden trainen en eigen maken.

Ook hier is het belangrijk dat leerlingen ervaringen opdoen. Ervaringen opdoen is
veel belangrijker dan inzichten verwerven. Maar de topics zeggen het al en ook het
thema: het gaat over sociale vaardigheden, dus men moet vaardig worden. Dus
men moet niet weten dat relaties belangrijk zijn, men moet ze kunnen opbouwen.
Wat niet wil zeggen dat men in het secundair onderwijs in een tweede of in een
derde graad –ik kan niet precies zeggen waar het moet- geen inzichten moet
verlenen over hoe relaties nu precies in elkaar steken.

Naar inhoud toe vermeldden we reeds dat bijna alle subthema’s zijn terug te vinden in tabel
7.11. Als we de doelstellingen los van deze subthema’s bekijken dan zien we dat een tweetal
onderwerpen en variaties daarop meermaals terugkeren. Een eerste aspect betreft het respect
voor anderen en voor anderen hun meningen, hun ideeën en opvattingen. Jongeren moeten
bijvoorbeeld kunnen omgaan met verschillen in mening, moeten respect hebben voor andere
meningen en moeten kunnen leven met verschillen. Daarnaast vinden we in de tabel een aantal
doelstellingen die meer te maken hebben met respect voor zichzelf. Jongeren moeten
bijvoorbeeld zelfvertrouwen hebben, een positief zelfbeeld hebben en hun eigen mening durven
uiten.



HOOFDSTUK 7. SOCIALE VAARDIGHEDEN          233

Tabel 7.11. Doelstellingen voor ‘sociale vaardigheden’ waarover er consensus bestaat: beschrijvende maten en spreidingsmaten (gegevens
o.b.v. tweede ronde) (n = 26)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
S2.259   Kunnen omgaan met verschillen in mening, opvatting, kijken en beleven Omgaan met verschillen 4 5 4,65 0,49 5
S2.003   Respect hebben voor andere meningen Algemeen 4 5 4,65 0,49 5
S2.243   Kunnen luisteren naar de anderen Discussievaardigheden 4 5 4,62 0,50 5
S2.154   Zelfvertrouwen hebben Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,62 0,57 5
S2.017   Durven uitkomen voor de eigen ideeën Communicatievaardigheden 3 5 4,62 0,64 5
S2.253   Probleemoplossend kunnen denken Discussievaardigheden 3 5 4,62 0,57 5
S2.002   Respect hebben voor elkaar Algemeen 3 5 4,58 0,58 5
S2.260   Kunnen omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen 4 5 4,58 0,50 5
S2.254   Zich aan afspraken houden Discussievaardigheden 3 5 4,58 0,58 5
S2.110   Anderen niet pesten Conflicthantering 3 5 4,58 0,58 5
S2.208   Luisteren naar de mening van anderen en open staan voor de mening van anderen Participatievaardigheden 4 5 4,58 0,50 5
S2.258   Kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen Omgaan met verschillen 4 5 4,58 0,50 5
S2.279   Werken aan hun zelfbeeld Andere 4 5 4,58 0,50 5
S2.121   Kunnen leven met verschillen Conflicthantering 3 5 4,58 0,58 5
S2.001   Keuzes kunnen maken Algemeen 3 5 4,58 0,58 5
S2.270   Weerbaar zijn Andere 3 5 4,54 0,58 5
S2.083   Verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leren Verantwoordelijkheid kunnen opnemen 4 5 4,54 0,51 5
S2.061   Durven verantwoordelijkheden in handen nemen Verantwoordelijkheid kunnen opnemen 3 5 4,54 0,58 5
S2.188   Niet alleen de eigen ideeën en meningen laten tellen, rekening houden met de
mening van anderen

Samenwerken 3 5 4,54 0,58 5

S2.232   Durven beslissingen nemen en er durven voor opkomen Nemen van beslissingen 3 5 4,54 0,58 5
S2.209   Opkomen voor de eigen mening, zich durven distantiëren van andere meningen Participatievaardigheden 3 5 4,54 0,58 5
S2.187   Uitkomen voor de eigen mening Samenwerken 3 5 4,54 0,58 5
S2.216   Doelstellingen kunnen afbakenen Nemen van beslissingen 3 5 4,50 0,58 5
S2.244   Anderen aan het woord laten Discussievaardigheden 3 5 4,50 0,58 5
S2.166   Doelgericht kunnen samenwerken Samenwerken 3 5 4,50 0,58 5
S2.281   Sociaal engagement tonen Andere 3 5 4,50 0,58 5
S2.235   Durven neen zeggen Nemen van beslissingen 3 5 4,50 0,65 5
S2.263   Zich kunnen verplaatsen in een ander Omgaan met verschillen 3 5 4,50 0,65 5
S2.007   Bereid zijn om verantwoordelijkheid op te nemen Algemeen 2 5 4,50 0,76 5
S2.222   Hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden Nemen van beslissingen 4 5 4,50 0,51 4
S2.126   Luisteren naar anderen, open staan voor anderen Conflicthantering 4 5 4,50 0,51 4
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In de andere thema’s vonden we ook weinig cognitieve doeleinden bij de consensuspunten
terug. Maar dit werd voor een deel hersteld in de doelstellingen waarover er een grote mate van
eensgezindheid bestaat. Weliswaar moesten cognitieve doelstellingen ook daar het onderspit
delven voor vaardigheden en attitudes, maar ze waren toch duidelijk present. Dit ligt anders
voor de sociale vaardigheden. Cognitieve vaardigheden lijken hier wel verbannen uit het
curriculum. Er komen nauwelijks kenniselementen in de lijst voor en wanneer ze voorkomen
krijgen ze duidelijk een lagere prioriteit dan de daaraan gekoppelde vaardigheden of attitudes.
Het ontwikkelen van een interesse voor het wereldgebeuren bijvoorbeeld haalt een gemiddelde
score van 4,38, terwijl het hebben van kennis over het wereldgebeuren een gemiddelde score
van 4,04 haalt.

Naar het aantal onderwerpen of inhouden dat men dient aan te snijden, lijkt er geen rem op te
staan. Het kan niet op voor sociale vaardigheden. Men wil liefst zoveel mogelijk sociale
vaardigheden ontwikkelen en dit op zoveel mogelijk domeinen.
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Tabel 7.12. Doelstellingen voor ‘sociale vaardigheden’ waarover er een grote mate van eensgezindheid bestaat: beschrijvende maten en
spreidingsmaten (gegevens op basis van tweede ronde) (n= 26)

Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… Subthema Min. Max. Gem. Std. Modus
S2.201   Eigen gedachten, mening, standpunten kunnen inbrengen Participatievaardigheden 3 5 4,46 0,58 5
S2.205   De stap durven zetten om deel te nemen aan initiatieven Participatievaardigheden 3 5 4,46 0,58 5
S2.269   Manieren kennen om iemand duidelijk te maken dat je iets niet wilt Andere 3 5 4,46 0,65 5
S2.171   Kunnen samenwerken met mensen met andere ideeën Samenwerken 2 5 4,46 0,76 5
S2.256   Duidelijk uitkomen voor de eigen visie en het eigen standpunt Discussievaardigheden 4 5 4,46 0,51 4
S2.032   Anderen kunnen begrijpen Communicatievaardigheden 3 5 4,44 0,58 4
S2.215   Argumenten voor en tegen kunnen zien en argumenten kunnen afwegen Nemen van beslissingen 3 5 4,42 0,64 5
S2.221   Beslissingen kunnen motiveren Nemen van beslissingen 3 5 4,42 0,64 5
S2.210   Ruimte voor anderen laten Participatievaardigheden 3 5 4,42 0,64 5
S2.220   Eigen beslissingen kunnen verwoorden Nemen van beslissingen 3 5 4,42 0,64 5
S2.191   Open staan voor kritiek Samenwerken 4 5 4,42 0,50 4
S2.048   Kritiek kunnen aanvaarden Communicatievaardigheden 3 5 4,42 0,58 4
S2.255   Hun ongelijk durven toegeven Discussievaardigheden 3 5 4,42 0,58 4
S2.078   Verantwoordelijkheid voor zichzelf opnemen Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
3 5 4,42 0,58 4

S2.020   Kunnen actief luisteren naar elkaar communicatievaardigheden 3 5 4,42 0,64 5
S2.224   Kunnen adviezen inwinnen, gericht informatie opzoeken Nemen van beslissingen 3 5 4,42 0,64 5
S2.167   Een taakverdeling en afspraken kunnen maken Samenwerken 2 5 4,42 0,76 5
S2.194   Zich bewust zijn van het bestaan van participatiemogelijkheden op school: vb
leerlingenraad, scholierenparlement, enz.

Participatievaardigheden 2 5 4,42 0,76 5

S2.242   Op een geweldloze en duidelijke manier hun mening kunnen zeggen Participatievaardigheden 3 5 4,42 0,58 4
S2.207   Op gelijke voet met elkaar praten Participatievaardigheden 3 5 4,38 0,70 5
S2.082   Verantwoordelijkheid opnemen op vlak van seksualiteit en relaties Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
3 5 4,38 0,70 5

S2.266   Interesse hebben voor het wereldgebeuren Andere 3 5 4,38 0,75 5
S2.164   Kunnen een gemeenschappelijk doel of doelen bepalen Samenwerken 3 5 4,38 0,64 4
S2.060   Bewust worden van de eigen verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
3 5 4,38 0,64 4

S2.165   Kunnen gemeenschappelijke middelen en methodes bepalen om tot een doel te
komen

Samenwerken 3 5 4,38 0,64 4
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S2.131   Inzien dat je je moet inzetten om relaties te houden en te onderhouden Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,38 0,70 5
S2.119   Gelijkwaardigheid nastreven Conflicthantering 3 5 4,38 0,70 5
S2.009   Beschikken over voldoende taalkennis (Nederlands) Communicatievaardigheden 2 5 4,38 0,75 5
S2.174   Kunnen omgaan met feedback, feedback kunnen geven Samenwerken 2 5 4,38 0,80 5
S2.016   Zich mondeling kunnen uitdrukken Communicatievaardigheden 3 5 4,38 0,57 4
S2.066   Dingen zelfstandig kunnen doen Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
2 5 4,38 0,70 4

S2.101   Bereid zijn compromissen te sluiten Conflicthantering 2 5 4,38 0,75 5
S2.111   Alternatieven kunnen formuleren Conflicthantering 3 5 4,35 0,63 4
S2.103   Kunnen omgaan met gevoelens en agressie Conflicthantering 3 5 4,35 0,63 4
S2.195   Zich bewust zijn van het bestaan van participatiemogelijkheden in de maatschappij,
vb. politieke participatie, participatie in het verenigingsleven, …

Participatievaardigheden 3 5 4,35 0,69 5

S2.116   Op een eerlijke manier conflicten oplossen Conflicthantering 3 5 4,35 0,56 4
S2.218   De gevolgen van beslissingen kunnen nagaan, kunnen de impact inzien van
beslissingen voor anderen

Nemen van beslissingen 3 5 4,35 0,63 4

S2.125   De eigen tekortkomingen erkennen en toegeven Conflicthantering 2 5 4,35 0,75 4
S2.179   Over probleemoplossende vaardigheden beschikken Samenwerken 3 5 4,35 0,69 5
S2.268   De kanalen kennen om te weten wat er op de wereld gebeurt Andere 3 5 4,35 0,75 5
S2.157   Inzien dat de samenwerking van verschillende niveaus of groepen resulteert in een
gemeenschappelijke meerwaarde

Samenwerken 3 5 4,35 0,75 5

S2.177   Samen beslissingen kunnen nemen Samenwerken 1 5 4,35 0,89 5
S2.067   Kunnen oplossingen zoeken voor de moeilijkheden die men ondervindt Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
4 5 4,35 0,49 4

S2.261   Kunnen nagaan wat gemeenschappelijke elementen zijn, wat mensen bindt Omgaan met verschillen 3 5 4,35 0,63 4
S2.021   De wederzijdsheid van communicatie respecteren Communicatievaardigheden 3 5 4,32 0,69 4
S2.275   Emoties, gevoelens kunnen verwoorden Andere 2 5 4,31 0,79 5
S2.234   Knopen durven doorhakken Nemen van beslissingen 3 5 4,31 0,55 4
S2.189   Bereid zijn om mee te werken en te helpen Samenwerken 3 5 4,31 0,62 4
S2.252   Tot een besluit kunnen komen Discussievaardigheden 3 5 4,31 0,62 4
S2.151   Vooroordelen doorzien en er tegen opkomen Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,31 0,68 4
S2.196   Inzien dat je zelf kan bepalen en de keuze hebt om te participeren Participatievaardigheden 3 5 4,31 0,68 4
S2.147   Vertrouwen in anderen hebben Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,31 0,74 5
S2.156   Het belang inzien van gezamenlijke acties Samenwerken 2 5 4,31 0,79 5
S2.047   Zich kunnen inleven Communicatievaardigheden 3 5 4,31 0,68 4
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S2.100   Compromissen kunnen sluiten Conflicthantering 2 5 4,31 0,74 4
S2.226   Informatie kunnen evalueren in functie van de eigen doelstellingen Nemen van beslissingen 2 5 4,28 0,84 5
S2.159   Inzien dat een aantal vaste afspraken nodig zijn Samenwerken 3 5 4,27 0,60 4
S2.038   Gevoelens kunnen uitdrukken en verwoorden Communicatievaardigheden 3 5 4,27 0,67 4
S2.271   Weten hoe men zijn eigen ideeën, gedachten, doelstellingen kan bereiken Andere 3 5 4,27 0,72 4
S2.184   Kunnen informeren Samenwerken 3 5 4,27 0,72 4
S2.278   Afstappen van rolpatronen Andere 2 5 4,27 0,83 5
S2.272   Weten wat te doen als men met hun mening geen rekening houdt Andere 3 5 4,27 0,67 4
S2.170   Een eigen visie op een zaak kunnen geven Samenwerken 3 5 4,27 0,72 4
S2.117   Op een geweldloze manier hun agressie uiten, geweldloze weerbaarheid Conflicthantering 3 5 4,27 0,72 4
S2.198   Creatief kunnen omgaan met de eigen talenten Participatievaardigheden 3 5 4,27 0,67 4
S2.005   Eerlijk zijn Algemeen 3 5 4,27 0,72 4
S2.118   De mening van anderen aanvaarden Conflicthantering 3 5 4,23 0,65 4
S2.250   Kunnen opmerkingen formuleren Discussievaardigheden 3 5 4,23 0,65 4
S2.018   Zich schriftelijk kunnen uitdrukken Communicatievaardigheden 2 5 4,23 0,71 4
S2.152   Het anders zijn van anderen aanvaarden en begrijpen Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,23 0,71 4
S2.044   Weerbaar zijn Communicatievaardigheden 2 5 4,23 0,71 4
S2.037   Kunnen omgaan met moderne communicatiemiddelen Communicatievaardigheden 2 5 4,23 0,82 4
S2.185   Rekening houden met de capaciteiten van anderen Samenwerken 2 5 4,23 0,82 4
S2.008   Openheid tonen Algemeen 3 5 4,23 0,76 5
S2.055   Inzien dat men zelf verantwoordelijk is voor het eigen leven Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
3 5 4,23 0,76 5

S2.273   Emoties kunnen benoemen Andere 3 5 4,23 0,82 5
S2.088   Oorzaken, mechanismen van conflicten kunnen zien Conflicthantering 2 5 4,23 0,65 4
S2.176   Kunnen relativeren Samenwerken 3 5 4,23 0,65 4
S2.231   Voldoende tijd nemen om beslissingen te nemen, de tijd nemen om er over na te
denken

Nemen van beslissingen 3 5 4,23 0,65 4

S2.136   Kunnen omgaan met personen in relaties Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,23 0,65 4
S2.214   Inzien dat adviezen vragen geen teken van onmacht is Nemen van beslissingen 3 5 4,23 0,65 4
S2.219   Kunnen beslissingen in hun context plaatsen, kunnen kaderen Nemen van beslissingen 2 5 4,23 0,71 4
S2.225   Kunnen rekening houden met adviezen van anderen Nemen van beslissingen 3 5 4,20 0,65 4
S2.059   Kunnen afwegen of men verantwoordelijkheden wil en kan nemen Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
2 5 4,19 0,75 4

S2.112   Verschillende belangen kunnen overwegen Conflicthantering 3 5 4,19 0,57 4
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S2.148   Bewust kiezen voor relaties Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,19 0,63 4
S2.011   Taalvaardig zijn Communicatievaardigheden 3 5 4,19 0,69 4
S2.135   Kunnen omgaan met relaties Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,19 0,69 4
S2.065   Kunnen opkomen tegen onderdrukking van zichzelf en van anderen Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
3 5 4,19 0,75 4

S2.068   Verantwoordelijkheid kunnen opnemen in groepsverband Verantwoordelijkheid kunnen
opnemen

1 5 4,19 0,85 4

S2.240   Argumenten kunnen overbrengen Discussievaardigheden 1 5 4,19 0,94 4
S2.019   Het belang van (actief) luisteren kennen Communicatievaardigheden 1 5 4,19 0,98 5
S2.041   Argumenten kunnen opbouwen Communicatievaardigheden 3 5 4,19 0,57 4
S2.115   Geweldloos oplossen van problemen en conflicten nastreven Conflicthantering 3 5 4,19 0,75 4
S2.036   Kunnen een standpunt vorm geven Communicatievaardigheden 1 5 4,19 0,85 4
S2.057   Weten hoe men verantwoordelijkheden kan opnemen Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
1 5 4,19 0,90 4

S2.022   Iedereen laten uitpraten Communicatievaardigheden 1 5 4,16 0,94 4
S2.274   Emoties kunnen herkennen en erkennen Andere 3 5 4,15 0,83 5
S2.173   Kunnen reflecteren over het samenwerken, kunnen mekaar evalueren op een
positieve manier

Samenwerken 1 5 4,15 0,97 4

S2.077   Solidair met anderen zijn Verantwoordelijkheid kunnen
opnemen

2 5 4,15 0,92 5

S2.079   Verantwoordelijkheid opnemen voor anderen Verantwoordelijkheid kunnen
opnemen

1 5 4,15 0,97 5

S2.190   Niet profiteren van de anderen Samenwerken 3 5 4,15 0,67 4
S2.199   Technieken aangeleerd hebben om te participeren Participatievaardigheden 2 5 4,15 0,83 4
S2.104   Kunnen discussiëren (om conflicten te voorkomen) Conflicthantering 2 5 4,15 0,83 4
S2.172   Kunnen onderhandelen, overleggen Samenwerken 2 5 4,15 0,88 4
S2.031   Een gesprek kunnen aanknopen Communicatievaardigheden 1 5 4,15 0,97 4
S2.092   Het belang inzien van het streven naar vrede in conflictsituaties Conflicthantering 2 5 4,15 0,97 4
S2.203   Evenwicht kunnen zoeken tussen participatie in groep en het aanvaarden van gezag Participatievaardigheden 1 5 4,15 1,01 4
S2.247   Kunnen logische redeneringen opbouwen Discussievaardigheden 2 5 4,15 0,67 4
S2.052   Inzien dat fouten toegeven moediger is dan er zich van af maken en ze durven
toegeven

Verantwoordelijkheid kunnen
opnemen

2 5 4,15 0,73 4

S2.217   Kunnen beslissingen nuanceren Nemen van beslissingen 2 5 4,15 0,78 4
S2.186   De eigen identiteit trachten te behouden, niet opgaan in de massa en toch
samenwerking niet verhinderen

Samenwerken 1 5 4,15 1,01 4
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S2.056   Kunnen nagaan welke hun verantwoordelijkheden zijn Verantwoordelijkheid kunnen
opnemen

3 5 4,12 0,53 4

S2.248   Kunnen inpikken op de belangrijke dingen Discussievaardigheden 3 5 4,12 0,59 4
S2.026   Inzicht hebben in sociale verhoudingen Communicatievaardigheden 3 5 4,12 0,71 4
S2.206   Bereidheid tonen om te participeren Participatievaardigheden 3 5 4,12 0,71 4
S2.175   Kunnen hindernissen inschatten en alternatieven inbouwen Samenwerken 3 5 4,12 0,71 4
S2.238   Weten hoe je het best iets aanbrengt Discussievaardigheden 3 5 4,12 0,71 4
S2.141   De betekenissen van vriendschap voor zichzelf kunnen achterhalen Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,12 0,77 4
S2.236   Discussie en dialoog duiden als middel om beter samen te werken Discussievaardigheden 2 5 4,12 0,86 4
S2.239   Over overlegvaardigheden beschikken Discussievaardigheden 1 5 4,12 0,99 4
S2.124   Leren geven en nemen Conflicthantering 3 5 4,12 0,65 4
S2.025   Weten hoe men kan beïnvloeden en beïnvloed worden (vb. via media) Communicatievaardigheden 3 5 4,12 0,71 4
S2.058   Voor zichzelf kunnen nagaan of men zijn/haar verantwoordelijkheden kan
waarmaken

Verantwoordelijkheid kunnen
opnemen

2 5 4,12 0,82 4

S2.163   Het belang inzien van samenwerken voor het beroepsleven (en kunnen duiden met
voorbeelden)

Samenwerken 2 5 4,12 0,82 4

S2.168   In structuren kunnen werken Samenwerken 2 5 4,12 0,91 4
S2.081   Verantwoordelijkheid opnemen in een groep Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
1 5 4,12 0,91 4

S2.010   Beschikken over voldoende talenkennis, kennis van vreemde talen Communicatievaardigheden 2 5 4,12 0,82 4
S2.043   Niemand uitlachen Communicatievaardigheden 1 5 4,08 1,06 4
S2.211   Bewust kiezen voor bepaalde intensiteiten van samenwerken en
samenwerkingsvormen

Participatievaardigheden 1 5 4,08 1,06 5

S2.237   Weten wat kan en niet kan in een discussie: hoe ver mag men gaan, welke
argumenten zijn niet toegelaten,…

Discussievaardigheden 3 5 4,08 0,69 4

S2.158   Zich ervan bewust zijn dat je je persoonlijke doelen bij een samenwerking niet
allemaal kunt verwezenlijken

Samenwerken 2 5 4,08 0,74 4

S2.004   Assertief zijn Algemeen 2 5 4,08 0,80 4
S2.134   Inzicht hebben in de verschillende verwachtingen van personen in relaties, vb.
mannen vs. Vrouwen

Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,08 0,80 4

S2.094   Conflicten en problemen kunnen analyseren Conflicthantering 2 5 4,08 0,89 4
S2.122   Zich ergens kunnen overzetten Conflicthantering 1 5 4,08 0,89 4
S2.071   Opkomen voor wat men beslist Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
1 5 4,08 0,93 4

S2.257   Niet altijd de eigen dingen gerealiseerd willen zien Discussievaardigheden 2 5 4,08 0,98 4



VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS          240

S2.109   Conflicthantering kunnen toepassen op pestgedrag Conflicthantering 1 5 4,08 1,09 4
S2.085   De verschillende oplossingsmogelijkheden kennen (compromis, dingen
doorduwen, enz.)

Conflicthantering 1 5 4,08 1,09 5

S2.228   Kunnen het woord nemen Nemen van beslissingen 1 5 4,08 0,93 4
S2.142   Kunnen nagaan welke contacten voor henzelf relevant zijn Relaties opbouwen/ onderhouden 3 5 4,04 0,77 4
S2.204   Meningen kritisch kunnen evalueren en zich kunnen distantiëren van meningen Participatievaardigheden 1 5 4,04 1,00 4
S2.015   Inzicht hebben  in non verbale communicatie en het belang er van kennen communicatievaardigheden 2 5 4,04 0,66 4
S2.070   Zaken niet afwentelen als niet-verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
3 5 4,04 0,66 4

S2.267   Kennis hebben over het wereldgebeuren (dichtbij en veraf) Andere 3 5 4,04 0,72 4
S2.107   Zich trainen in geweldloze weerbaarheid Conflicthantering 2 5 4,04 0,87 4
S2.091   Het belang inzien van het streven naar consensus in onze maatschappij Conflicthantering 2 5 4,04 0,92 4
S2.155   Verschillende samenwerkingsvormen kennen Samenwerken 1 5 4,04 0,96 4
S2.120   Kunnen vergeven Conflicthantering 1 5 4,04 0,96 4
S2.096   In kaart kunnen brengen wat de gemeenschappelijke punten zijn en wat de
verschilpunten zijn tussen beide partijen

Conflicthantering 1 5 4,04 1,00 4

S2.169   De eigen capaciteiten en die van anderen kunnen in rekening brengen Samenwerken 2 5 4,04 0,82 4
S2.039   Correcties in de eigen communicatie kunnen aanbrengen, de eigen communicatie
kunnen bijsturen

Communicatievaardigheden 1 5 4,04 0,96 4

S2.145   Kritisch kunnen omgaan met relaties Relaties opbouwen/ onderhouden 2 5 4,00 0,75 4
S2.046   Tijd maken voor elkaar Communicatievaardigheden 2 5 4,00 0,75 4
S2.080   Verantwoordelijkheid opnemen voor wettelijke verplichtingen Verantwoordelijkheid kunnen

opnemen
2 5 4,00 0,80 4

S2.106   Conflicten kunnen relativeren Conflicthantering 1 5 4,00 0,89 4
S2.262   Kunnen nagaan hoe men de gemeenschappelijkheid zo groot mogelijk kan maken Omgaan met verschillen 1 5 4,00 0,94 4
S2.178   Kunnen omgaan met het groepsresultaat Samenwerken 1 5 4,00 1,06 4
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HOOFDSTUK 8. OVER DE THEMA’S HEEN

In de voorbije hoofdstukken, hebben we de vijf vakoverschrijdende thema’s los van elkaar
bekeken. Wanneer we de vijf thema’s op zich bekeken, doken echter regelmatig verwijzingen
op naar andere thema’s. Het zal de lezer wellicht opgevallen zijn dat in de bespreking van onze
onderzoeksresultaten duidelijke banden aanwezig waren tussen de vijf vakoverschrijdende
thema’s. Daarom verlaten we in dit hoofdstuk de opdeling in vijf thema’s. In de eerste plaats zal
hier gekeken worden naar de consensuspunten. Over welke doelstellingen bereikt men een
maatschappelijke consensus over de vijf thema’s heen? En kunnen hier ook grote subthema’s of
thema’s in onderscheiden worden? Zijn er dus met andere woorden thema’s of subthema’s,
zonder ons te houden aan de oorspronkelijke opdeling in thema’s en subthema’s, die een hogere
prioriteit krijgen dan de andere? Daarnaast gaan we ook even kijken of het middenveld vindt dat
de doelstellingen voor al de jongeren identiek moeten zijn of dat er naar de verschillende
onderwijsvormen andere eisen moeten worden geformuleerd. Tenslotte willen we in dit
hoofdstuk een aantal benaderingswijzen en methoden om deze inhouden bespreken. Het gaat
om benaderingswijzen die naar voor werden geschoven in de literatuurstudie en door de
respondenten. De meeste van deze methodieken kwamen ook reeds ter sprake in de vorige
hoofdstukken, maar we brengen ze hier nog even samen.

8.1 DE CONSENSUSDOELSTELLINGEN

Als we een eerste vluchtige blik op tabel 8.1 werpen, dan lijkt het dat de doelstellingen met
betrekking tot burgerschapseducatie het belangrijkst worden geacht. Het gros van de
doelstellingen waarover er consensus bestaat zijn doelstellingen die met betrekking tot het luik
burgerschapseducatie werden geformuleerd. In de verdeling over de consensuspunten nemen de
doelstellingen voor burgerschapseducatie de grootste hap in, m.n. 57 op de 132 doelstellingen
hebben betrekking op burgerschapseducatie. Voor het aanleren van sociale vaardigheden vinden
we eveneens een redelijk aantal consensuspunten terug, namelijk 31 doelstellingen. Voor de
overige drie thema’s zijn er evenwel merkelijk minder consensusdoelstellingen. Voor
milieueducatie tellen we er 17, voor gezondheidseducatie 14 en leren leren sluit het rijtje af met
13 consensusdoelstellingen.

Daaruit besluiten dat burgerschapseducatie het belangrijkste vakoverschrijdende thema is, is
echter een verkeerde argumentatie. Ten eerste moet het overwicht van het luik
burgerschapseducatie wat gerelativeerd worden, in die zin dat voor dit vakoverschrijdende
thema ook de meeste doelstellingen werden geformuleerd in de eerste ronde en dus tevens de
meeste doelstellingen werden voorgelegd aan de respondenten in de tweede ronde. Kijken we
naar het percentage dat de consensusdoelstellingen innemen, dan bestond er over 14,5% van de
burgerschaps-doelstellingen consensus. Voor het aanleren van sociale vaardigheden kan 11%
van de doelstellingen rekenen op een consensus. Voor de drie andere thema’s ligt dit rond de
7%: 7,3% voor gezondheidseducatie, 7,1% voor milieueducatie en 6,4% voor leren leren.
Procentueel gezien zijn de verschillen dus minder uitgesproken. En het feit dat er minder
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doelstellingen in de eerste ronde met betrekking tot deze thema’s werden geformuleerd, dient
niet zozeer toegeschreven te worden aan een desinteresse vanwege de organisaties, maar eerder
als een onvertrouwdheid met de thema’s. Met aspecten die verbonden zijn met sociale
vaardigheden en burgerzin krijgt het merendeel van de organisaties in hun werking wel eens te
maken. Dit geldt niet voor de drie andere thema’s. Milieu en gezondheid zijn topics die veel
aandacht krijgen bij respectievelijk milieuorganisaties en gezondheidsorganisaties, maar veel
minder aan bod komen in de andere organisaties. En ook wat betreft ‘leren leren’ voelen vele
organisaties zich teveel leek om hier een uitgebreide lijst van inhouden voor te formuleren.

Bekijken we bovendien de consensusdoelstellingen naar hun inhoud, dan merken we dat er in
deze doelstellingen verscheidene malen melding gemaakt wordt van aspecten die niet specifiek
betrekking hebben op het luik burgerschapseducatie. Vaak kunnen de doelstellingen gerelateerd
worden aan één van de subthema’s van ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren leren’. En daarnaast
kunnen ook duidelijk een aantal na te streven houdingen bij jongeren worden onderkend, en dit
over de thema’s heen. We trachten nu vervolgens enige conclusies te trekken op basis van de
consensusdoelstellingen, waarbij we de strikte scheiding tussen de thema’s verlaten.

Een eerste conclusie die we kunnen trekken, heeft niet zozeer betrekking op de inhoud als wel
op de vorm van de gewenste doelstellingen. Duidelijk daarbij is dat de vraag naar kennis niet
primeert. Op vlak van kenniselementen kunnen we kort zijn. Jongeren dienen de volgende
onderwerpen te kennen als zij de secundaire school verlaten (in volgorde van gemiddelde
score):
- Afvalpreventie: hoe afval voorkomen?
- Waar kan je terecht met problemen?
- De basisprincipes en achterliggende waarden van democratie (stemrecht, recht op inspraak,

gelijkheid van kansen,…)
- De hiërarchie in het afvalbeheer
- Inzicht in seksueel overdraagbare ziektes
- Inzicht in psychologische en emotionele aspecten m.b.t. relaties
- Actualiteitskennis
- Vormen van inspraak

Er wordt van jongeren duidelijk veel meer verlangd op het vlak van vaardigheden en attitudes.
Bekijken we deze vaardigheden en attitudes op hun inhoud, dan zijn er een aantal aspecten die
meermaals terugkeren in tabel 8.1. Samenvattend voor vaardigheden en attitudes zouden we
kunnen stellen dat het middenveld in Vlaanderen van jongeren verwacht dat zij:
1. Kunnen communiceren

Communicatievaardigheden worden enorm belangrijk geacht. Wanneer we de
doelstellingen hier allemaal op een rij zetten is de wens voor communicatieve
vaardigheden overweldigend. We gaan hier niet uitgebreid op ingaan. Het belang van
communicatieve vaardigheden (en de sterke klemtoon op het uiten van eigen meningen)
kwam reeds duidelijk tot uiting in de verschillende themagerichte hoofdstukken. Om een
overzicht te geven, zetten we nog wel even de consensusdoelstellingen die betrekking
hebben op deze vaardigheid op een rij. We geven bovendien aan over welke thema’s
deze consensusdoelstellingen verspreid zijn.
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Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden (in tabel 8.1): 1, 2, 12, 18, 21, 46,
48, 50, 56, 89, 118, 121, 125
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt (aantal doelstellingen):
- Burgerschapseducatie (6)
- Gezondheidsopvoeding (2)
- Milieueducatie (1)
- Sociale vaardigheden (4)
- Leren leren (1)

2. Respectvol zijn
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 3, 8, 23, 30, 37, 45, 47, 60, 71, 76,
83, 128
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (6)
- Gezondheidsopvoeding (3)
- Milieueducatie (1)
- Sociale vaardigheden (2)

3. Verantwoordelijk gedrag vertonen
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 13, 42, 62, 94, 95, 102, 107, 126,
127
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (1)
- Gezondheidsopvoeding (1)
- Milieueducatie (2)
- Sociale vaardigheden (4)
- Leren leren (1)

4. Assertiviteit
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 82, 91, 92, 97, 98, 100, 122 (50,
101)
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Sociale vaardigheden (5)
- Leren leren (2)

5. Keuzes kunnen maken
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden:  69, 73, 75, 87, 115
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (3)
- Gezondheidsopvoeding (2)
- Sociale vaardigheden (1)

6. Kunnen samenwerken en bereidheid tonen tot samenwerken
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 19, 25, 44, 124
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Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (3)
- Sociale vaardigheden (1)

7. Een positief zelfbeeld hebben
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden:  16, 49, 64, 65
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (1)
- Gezondheidsopvoeding (1)
- Sociale vaardigheden (2)

8. Verdraagzaam zijn
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 26, 35, 39, 63 ,128
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (4)
- Gezondheidsopvoeding (1)
- Sociale vaardigheden (1)

9. Kunnen omgaan met verschillen
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 27, 29, 61, 66, 68, 70, 81, 120
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (3)
- Sociale vaardigheden (5)

10. Informatie kunnen verwerken
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 14, 34, 38, 74, 86, 103, 104, 123
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (2)
- Sociale vaardigheden (1)
- Leren leren (5)

11. Kritisch denken
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 28, 40, 55, 79, 112
Thema’s waar het in de consensusdoelstellingen voorkomt:
- Burgerschapseducatie (4)
- Milieueducatie (1)

De bovenstaande blokken van doelstellingen werden allen in het kader van meerdere thema’s
vermeld. Dit neemt niet weg dat bepaalde thema’s misschien ook binnen een welbepaald
vakoverschrijdend thema kunnen behandeld worden. Verdraagzaamheid aanleren bij jongeren,
hebben we bijvoorbeeld wanneer we naar de organisaties toestapten, geplaatst onder
‘burgerschapseducatie’. De organisaties zagen dit duidelijk ruimer en reserveerden er ook een
plaats voor in gezondheidseducatie en binnen het aanleren van sociale vaardigheden. Maar naast
deze meer overkoepelende consensusdoelstellingen, en dan voornamelijk vaardigheden en
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attitudes, worden toch ook wel een aantal inhoudelijke topics, welke men meer aan één bepaald
thema verbindt, duidelijk naar voor geschoven. We overlopen ze even:
1. In het kader van burgerschapseducatie: rechten en plichten, met bijzondere aandacht voor

mensenrechten
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 4, 6, 53, 54, 71, 85

2. In het kader van burgerschapseducatie: democratie en democratische ingesteldheid
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 58, 72, 84, 114

3. In het kader van gezondheidseducatie: seksualiteit en relaties
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 35, 73, 107, 108, 109

4. In het kader van milieueducatie: afval
Doelstellingen die hiertoe gerekend kunnen worden: 9, 17, 31, 99
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Tabel 8.1. Doelstellingen waarover er consensus bestaat, over de thema’s heen: beschrijvende maten en spreidingsmaten
Leerlingen, jongeren moeten (op het einde van het secundair onderwijs)… N Min. Max. Gem. Std.

1. B3.001   Zich een eigen mening kunnen vormen 29 4 5 4,90 0,31

2. B3.002   De eigen mening kunnen verwoorden en er voor opkomen 29 4 5 4,79 0,41

3. B3.003   Respect hebben voor de mening van anderen en deze mening aanvaarden 29 4 5 4,79 0,41

4. B3.136   Zich ervan bewust zijn dat iedereen dezelfde mensenrechten heeft, ongeacht huidskleur of cultuur 28 4 5 4,79 0,42

5. B3.282   Niet pesten op school 25 4 5 4,76 0,44

6. B3.112   Het verband zien tussen rechten en plichten 29 4 5 4,76 0,44

7. B3.048   Rekening houden met anderen 29 4 5 4,76 0,44

8. G2.046   Respect hebben voor zichzelf en voor anderen 24 4 5 4,75 0,44

9. M3.024  Afval trachten te voorkomen (vnl. dagelijks afval, persoonlijk afval) 23 3 5 4,74 0,54

10. B3.049   Gelijkwaardigheid nastreven 29 4 5 4,72 0,45

11. B3.014   Open staan 29 4 5 4,72 0,45

12. B3.013   Luisterbereid zijn 29 4 5 4,72 0,45

13. B3.010   Verantwoordelijkheid opnemen 29 4 5 4,72 0,45

14. L2.006   Informatie en kennis weten terug te vinden 25 3 5 4,72 0,54

15. B3.356   Bewust omgaan met milieu 25 3 5 4,72 0,54

16. G2.047   Zichzelf aanvaarden, zichzelf appreciëren 24 4 5 4,71 0,46

17. M3.006  Kennis hebben over afvalpreventie: hoe afval voorkomen? 23 4 5 4,70 0,47

18. B3.238   Kunnen luisteren 26 4 5 4,69 0,47

19. B3.244   Bereidheid tonen tot samenwerken 26 4 5 4,69 0,47

20. B3.245   Bereid zijn om dingen via overleg op te lossen 26 4 5 4,69 0,47

21. B3.006   Communicatievaardigheden bezitten, kunnen overleggen 29 4 5 4,69 0,47

22. B3.273   Open staan voor andere culturen 25 3 5 4,68 0,56

23. B3.357   Respect hebben voor de natuur en de omgeving 25 3 5 4,68 0,56

24. B3.316   Leervaardigheden ontwikkeld hebben 25 3 5 4,68 0,63

25. B3.310   Kunnen werken in team 25 4 5 4,68 0,48
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26. B3.378   Stereotypen en vooroordelen rond meisjes en jongens doorbreken 24 3 5 4,67 0,64

27. B3.011   Positief omgaan met verschillen 29 4 5 4,66 0,48

28. B3.045   Kritisch ingesteld zijn 29 3 5 4,66 0,55

29. S2.259   Kunnen omgaan met verschillen in mening, opvatting, kijken en beleven 26 4 5 4,65 0,49

30. S2.003   Respect hebben voor andere meningen 26 4 5 4,65 0,49

31. M3.025  Afval trachten te verminderen op school 23 3 5 4,65 0,65

32. M3.022  Milieubewust consumeren 23 3 5 4,65 0,57

33. M3.020  De impact kennen die je als mens kan hebben op je omgeving, weten wat je zelf kan doen 23 4 5 4,65 0,49

34. L2.031   Weten hoe om te gaan met de verworven informatie 25 4 5 4,64 0,49

35. G2.165   Seksisme tegengaan, rol- en sekspatronen tegengaan 25 2 5 4,64 0,70

36. L2.184   Uit ervaringen leren, leren uit succes en mislukkingen 25 3 5 4,64 0,64

37. G2.169   Respect hebben voor zichzelf en voor anderen 25 4 5 4,64 0,49

38. B3.337   De boodschap, het belangrijke uit de media kunnen halen 25 3 5 4,64 0,64

39. B3.271   Verdraagzaam zijn 25 3 5 4,64 0,57

40. M3.129  Kritisch ingesteld zijn 22 3 5 4,64 0,58

41. M3.052  Het belang van natuur kennen 22 4 5 4,64 0,49

42. M3.106  Verantwoordelijkheid kunnen opnemen 22 2 5 4,64 0,73

43. B3.214   Eerbied hebben voor anderen 27 4 5 4,63 0,49

44. B3.197   Kunnen samenwerken 27 4 5 4,63 0,49

45. G2.083   Op een respectvolle manier met elkaar omgaan 24 3 5 4,63 0,58

46. B3.084   Over discussievaardigheden beschikken 29 3 5 4,62 0,62

47. B3.012   Respect betonen 29 4 5 4,62 0,49

48. S2.243   Kunnen luisteren naar de anderen 26 4 5 4,62 0,50

49. S2.154   Zelfvertrouwen hebben 26 3 5 4,62 0,57

50. S2.017   Durven uitkomen voor de eigen ideeën 26 3 5 4,62 0,64

51. S2.253   Probleemoplossend kunnen denken 26 3 5 4,62 0,57

52. M3.027  Denken aan toekomst, aan andere mensen en er rekening mee houden 23 4 5 4,61 0,50

53. B3.155   De mensenrechten toepassen in het dagelijks leven 28 3 5 4,61 0,69
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54. B3.154   De mensenrechten respecteren 28 3 5 4,61 0,57

55. B3.342   Kritisch staan tegenover media 25 3 5 4,60 0,58

56. G2.005   Over communicatievaardigheden beschikken 25 4 5 4,60 0,50

57. M3.130  Zorgzaam omgaan met water, zuinig waterverbruik 22 3 5 4,59 0,59

58. B3.044   Een democratische houding, democratische ingesteldheid hebben 29 3 5 4,59 0,57

59. G2.078   Sociale druk, groepsdruk kunnen weerstaan (durven neen zeggen) 24 3 5 4,58 0,65

60. S2.002   Respect hebben voor elkaar 26 3 5 4,58 0,58

61. S2.260   Kunnen omgaan met verschillen in de klas 26 4 5 4,58 0,50

62. S2.254   Zich aan afspraken houden 26 3 5 4,58 0,58

63. S2.110   Anderen niet pesten 26 3 5 4,58 0,58

64. B3.240   Kunnen opkomen voor zichzelf 26 4 5 4,58 0,50

65. S2.279   Werken aan hun zelfbeeld 26 4 5 4,58 0,50

66. S2.258   Kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen 26 4 5 4,58 0,50

67. S2.208   Luisteren naar de mening van anderen en open staan voor de mening van anderen 26 4 5 4,58 0,50

68. S2.121   Kunnen leven met verschillen 26 3 5 4,58 0,58

69. S2.001   Keuzes kunnen maken 26 3 5 4,58 0,58

70. B3.241   Kunnen omgaan met verschillen 26 3 5 4,58 0,58

71. B3.157   Respect opbrengen voor de rechten van anderen 28 3 5 4,57 0,57

72. B3.046   Het belang van democratie erkennen 28 3 5 4,57 0,57

73. G2.158   Persoonlijke keuzes kunnen maken in seksualiteit 23 3 5 4,57 0,59

74. L2.072   Hoofdzaak van bijzaak kunnen onderscheiden 25 4 5 4,56 0,51

75. G2.004   Eigen keuzes kunnen maken, bewust keuzes maken 25 3 5 4,56 0,65

76. B3.276   Respect opbrengen voor andere culturen en waarden van andere culturen 25 3 5 4,56 0,58

77. L2.009   Kunnen gebruik maken van wat men van anderen leert 25 3 5 4,56 0,58

78. B3.347   Weten waar je terecht kan met problemen 25 3 5 4,56 0,58

79. B3.335   Bewust en kritisch kunnen omgaan met media 25 3 5 4,56 0,71

80. B3.293   Een open houding voor cultuur creëren 25 3 5 4,56 0,65

81. B3.277   Op een positieve manier omgaan met verschillen, verschillen accepteren 25 3 5 4,56 0,58
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82. L2.174   Zelf initiatief nemen 25 3 5 4,56 0,58

83. B3.210   Respect hebben voor verscheidenheid 27 3 5 4,56 0,58

84. B3.016   De basisprincipes en achterliggende waarden van democratie (stemrecht, recht op inspraak, gelijkheid van
kansen,…) kennen

29 3 5 4,55 0,57

85. B3.128   Begaan zijn met rechtvaardigheid 29 3 5 4,55 0,57

86. B3.092   Informatie kunnen opnemen en verwerken 29 3 5 4,55 0,57

87. B3.085   Kunnen keuzes maken 29 3 5 4,55 0,57

88. M3.066  Goede gewoontes aannemen op vlak van milieu 22 3 5 4,55 0,67

89. G2.152   Gevoelens kunnen uitdrukken 24 2 5 4,54 0,72

90. B3.380   Beseffen dat men aan bepaalde problemen iets kan doen 24 3 5 4,54 0,72

91. S2.270   Weerbaar zijn 26 3 5 4,54 0,58

92. S2.232   Durven beslissingen nemen en er durven voor opkomen 26 3 5 4,54 0,58

93. S2.188   Niet alleen de eigen ideeën en meningen laten tellen, rekening houden met de mening van anderen 26 3 5 4,54 0,58

94. S2.083   Verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leren 26 4 5 4,54 0,51

95. S2.061   Durven verantwoordelijkheden in handen nemen 26 3 5 4,54 0,58

96. B3.243   Vrede nastreven 26 3 5 4,54 0,58

97. S2.209   Opkomen voor de eigen mening, zich durven distantiëren van andere meningen 26 3 5 4,54 0,58

98. S2.187   Uitkomen voor de eigen mening 26 3 5 4,54 0,58

99. M3.011  De hiërarchie in het afvalbeheer kennen 23 2 5 4,52 0,79

100. L2.111   Durven mensen aan te spreken, durven te telefoneren voor informatie 25 3 5 4,52 0,59

101. L2.108   Communicatieve vaardigheden ontwikkelen, mensen kunnen aanspreken 25 3 5 4,52 0,65

102. L2.094   Verantwoordelijkheid opnemen 25 3 5 4,52 0,65

103. L2.079   Kunnen informatie opzoeken 25 3 5 4,52 0,59

104. L2.070   Informatie kritisch kunnen evalueren 25 3 5 4,52 0,65

105. L2.011   Aanvaarden dat men kan leren van anderen 25 4 5 4,52 0,51

106. L2.007   Zelfstandig maar opbouwend te werk kunnen gaan 25 4 5 4,52 0,51

107. G2.159   Onveilig vrijen tegengaan, bewust en veilig vrijen 25 2 5 4,52 0,77

108. G2.145   Kennis hebben over seksueel overdraagbare ziektes 25 2 5 4,52 0,77
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109. G2.140   Inzicht hebben in psychologische en emotionele aspecten m.b.t. relatie 25 3 5 4,52 0,59

110. B3.382   Actualiteitskennis hebben 25 4 5 4,52 0,51

111. B3.272   Racistische of onverdraagzame neigingen tegengaan 25 3 5 4,52 0,59

112. B3.268   Kritisch zijn ingesteld 25 3 5 4,52 0,59

113. B3.093   Kunnen afspraken maken 29 4 5 4,52 0,51

114. B3.068   Vormen van inspraak kennen 29 3 5 4,52 0,57

115. B3.095   Kunnen prioriteiten stellen 29 3 5 4,52 0,57

116. S2.216   Doelstellingen kunnen afbakenen 26 3 5 4,50 0,58

117. G2.043   Zelf mee naar oplossingen kunnen zoeken 24 3 5 4,50 0,66

118. M3.224  Kunnen overleggen 22 3 5 4,50 0,67

119. S2.281   Sociaal engagement tonen 26 3 5 4,50 0,58

120. S2.263   Zich kunnen verplaatsen in een ander 26 3 5 4,50 0,65

121. S2.244   Anderen aan het woord laten 26 3 5 4,50 0,58

122. S2.235   Durven neen zeggen 26 3 5 4,50 0,65

123. S2.222   Hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden 26 4 5 4,50 0,51

124. S2.166   Doelgericht kunnen samenwerken 26 3 5 4,50 0,58

125. S2.126   Luisteren naar anderen, open staan voor anderen 26 4 5 4,50 0,51

126. S2.007   Bereid zijn om verantwoordelijkheid op te nemen 26 2 5 4,50 0,76

127. M3.202  Nimby (Not In My BackYard) houdingen vermijden, verantwoordelijkheid willen opnemen 22 3 5 4,50 0,67

128. M3.176  Respect hebben voor fauna en flora 22 1 5 4,50 0,91

129. M3.171  Inzien dat we tot de grote ketting behoren 22 3 5 4,50 0,74

130. M3.120  Zich ervan bewust zijn dat water schaars is 22 2 5 4,50 0,74

131. B3.379   Inzien hoe jongens en meisjes samen  tot een compromis kunnen komen 24 3 5 4,50 0,72

132. B3.279   Nieuwsgierig zijn naar andere dingen 24 3 5 4,50 0,66
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8.2 EEN TERUGBLIK NAAR DE LITERATUURSTUDIE: HET BELANG VAN SOCIALE

VAARDIGHEDEN EN LEERVAARDIGHEDEN IN HET KADER VAN DE

INHOUDSGEBONDEN THEMA’S

Als we de consensusdoelstellingen bekijken, zien we dat er heel veel belang gaat naar de twee
“inhoudsloze” thema’s, met name het aanleren van sociale vaardigheden en het leren leren. Ook
in de doelstellingen die geformuleerd werden in het kader van de drie inhoudsgebonden
thema’s, in casu burgerschapseducatie, milieueducatie en gezondheidsopvoeding wordt vaak
gewag gemaakt van leervaardigheden en –attitudes en nog meer van sociale vaardigheden.

Ook in de doorgenomen literatuur worden sociale vaardigheden vaak als een noodzakelijk
onderdeel van de verschillende vormingen of educaties gezien. En dan vooral in teksten met
betrekking tot burgerschapseducatie werd herhaaldelijk verwezen naar het belang van deze
competenties. In het kader van burgerschapseducatie omschrijft Grindal bijvoorbeeld de vier
essentiële bekwaamheden voor het uitoefenen van democratisch burgerschap: het gaat daarbij
om kennis, vaardigheden, attitudes en waarden. Vooral de laatste drie aspecten vormen een
duidelijke link met de sociale vaardigheden en de competenties voor leren leren. Het lijstje met
vaardigheden, attitudes en waarden, die door Grindal als essentieel geacht worden, maakt dit
duidelijk:

- Vaardigheden: samenwerken, verwerken en oplossen van conflicten, participatie, kritisch
denken, creatief denken, reflectie, dialoog; het maken van keuzes; reflecteren over eigen
handelingen en het effect op anderen inschatten; leren uit ervaringen en het observeren van
praktische gevolgen. Leervaardigheden en vaardigheid om ethische en morele issues te
overwegen; het nemen van verantwoordelijkheid, goede werkgewoonten en het leren
werken in groep en in projecten.

- Attitudes: persoonlijke responsabiliteit, verantwoordelijkheid, respect voor zichzelf en voor
anderen, respect voor de mening van minderheden,  vertrouwen in zichzelf en anderen.

- Waarden: gelijkheid van kansen, mensenrechten en rationaliteit. Intellectuele vrijheid,
tolerantie, solidariteit, onafhankelijkheid en coëxistentie, samenwerking, overleg, insluiting,
begrip en respect voor anderen en de omgeving, het opnemen van verantwoordelijkheid
voor beslissingen en acties.

Ook Veldhuis neemt in zijn curriculummodel voor burgerschapseducatie aspecten op die te
plaatsen zijn onder leercompetenties en sociale vaardigheden. In het leerplan dat hij voorstelt,
maakt hij een onderscheid tussen cognitieve en participatieve vaardigheden:

Cognitieve vaardigheden
- verzamelen en opvangen van politieke informatie via verschillende media
- kritische benadering van informatie, beleid en visies
- communicatievaardigheden
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- beschrijven van processen, instituties, functies, doelen, enz.
- niet gewelddadige conflictoplossing
- opnemen van verantwoordelijkheid
- vaardigheden om te oordelen
- keuzes kunnen maken, posities kunnen innemen

Participatieve vaardigheden
- beïnvloeden van beleid en beslissingen (petities, lobbying,…)
- coalities opbouwen en samenwerken met  partner organisaties
- deelnemen aan politieke discussies
- participatie in sociale en politieke processen (lidmaatschap van politieke partij,

belangengroepen, stemmen, schrijven van brieven, demonstreren, ..)

Nog in het kader van burgerschapsopvoeding, benadrukte Osler het belang van leren leren door
te stellen dat een mogelijke manier om insluiting aan te moedigen en uitsluiting te vermijden
erin bestaat de vaardigheden te ontwikkelen om onafhankelijk en op eigen initiatief te leren. Dit
zou immers toelaten levenslang te leren. Meer in het bijzonder beklemtoonde hij het belang van
onafhankelijk denken en een kritisch bewustzijn. Naar sociale vaardigheden toe wees hij op het
belang van communicatie-, negotiatie- en participatievaardigheden. Hij werkte deze
competenties evenwel niet zo grondig uit zoals de bovenstaande auteurs dit deden. Tot slot
geven we nog het lijstje van vaardigheden dat Starkey & Tibbits opstelden in het kader van
mensenrechteneducatie op school (Starkey & Tibbits, 1996):
- Vaardigheden geassocieerd met schriftelijke en mondelinge expressie, met o.a. de

vaardigheid om te luisteren en te discussiëren en om zijn eigen mening te verdedigen
- Vaardigheden met betrekking tot het vellen van oordelen, zoals de verzameling en

examinatie van materiaal van verschillende bronnen (met inbegrip van de media), de
vaardigheid om te analyseren en tot eerlijke en gebalanceerde conclusies te komen; de
identificatie van bias, vooroordelen, stereotypen en discriminatie

- Erkennen en accepteren van verschillen
- Het verwezenlijken van positieve en niet-onderdrukkende persoonlijke relaties
- Oplossen van conflicten op een niet gewelddadige manier
- Opnemen van verantwoordelijkheid
- Deelnemen aan beslissingen

Een ganse waslijst dus met aspecten die het grote belang aantonen van leren leren en sociale
vaardigheden voor burgerschapseducatie. Bovendien worden deze competenties niet alleen in
het kader van burgerschapseducatie als belangrijk, of beter noodzakelijk, beschouwd. Ook in de
literatuur met betrekking tot milieu- en gezondheidseducatie komen deze meermaals aan bod.
Bij milieueducatie wordt in de literatuur sterk de nadruk gelegd op verantwoordelijkheidszin
(UNESCO/UNEP, 1977). Daarnaast wordt het belangrijk geacht dat jongeren leren kritisch te
denken en zich probleemoplossende vaardigheden leren eigen te maken (UNESCO/UNEP,
1977; Palmer; 1992; Vankan, 1994). Men moet leren de conflicten te begrijpen die kunnen
rijzen over milieuonderwerpen. Meer in het bijzonder moet men alternatieven in acht nemen om
deze conflicten op te lossen. Ook het beschikken over een reeks van vaardigheden die hen
helpen ideeën te appreciëren en te communiceren, en te participeren in
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besluitvormingsprocessen die het milieu bepalen, worden waardevol geacht (Palmer, 1992;
UNESCO/UNEP, 1977).

In de gezondheidsliteratuur wordt, zoals reeds gezien in hoofdstuk 4, veel belang gehecht aan
‘life skills’. Omdat de schooljaren belangrijk zijn in de individuele ontwikkeling, is de school
immers de aangewezen plaats om ‘levensvaardigheden’ zoals vaardigheden met betrekking tot
effectieve besluitvorming, communicatie, begrijpen van emoties, kritisch denken, omgaan met
stress, enz. bij jongeren te verbeteren (WHO, 1997). Binnen gezondheidseducatie, en meer
specifiek binnen de vorming rond verslavende middelen, gaat er aldus heel wat aandacht uit
naar de sociale vaardigheden van de leerling. Methodologische studies wezen uit dat vele van de
benaderingen en programma’s in het kader van ‘drugs’(in de brede zin)-educatie ineffectief
waren in het beïnvloeden van het gebruik van deze middelen. In drugseducatie bleek men
immers vaak de klemtoon te leggen op het doorgeven van feiten en de exploratie van attitudes
ten aanzien van alcohol, tabak en drugs. Er zijn evenwel ook nieuwere methoden die niet
specifiek focussen op de middelen, maar een meer holistisch gezichtspunt innemen en de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van studenten benadrukken. We overlopen deze methoden
hier even. Niet alleen inzake drugspreventie op school kunnen ze worden toegepast. Ze zijn
tevens toepasbaar in het kader van de algemene gezondheidsopvoeding. In de methoden voor
drugs-edcuatie kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘factual approaches’ en ‘affective &
skill based approaches’ (Anderson, 1995). De zogenaamde ‘facts-only’ programma’s krijgen
de meeste kritiek te verduren, zij zouden kennis alleen op korte termijn verhogen, maar niet
zorgen voor langdurige effecten. Deze benadering veronderstelt dat de doelgroep niet op de
hoogte is van de mogelijke consequenties van het gebruik van deze middelen (of andere
gedragingen) en dat deze groep haar attitudes en gedrag zal veranderen als zij beschikt over de
juiste informatie. De klemtoon in deze benadering ligt dan ook op het louter overbrengen van
informatie. Er is echter geen enkel bewijs gevonden van een dergelijke simplistische band, stelt
Anderson. Deze benadering slaagt er niet in rekening te houden met de sociale en culturele
invloeden van de doelgroep en evenmin met persoonlijke factoren.

Onder de tweede groep van benaderingen, de ‘affectieve en op vaardigheden gebaseerde
benaderingen’, vallen de ‘life skills’, de ‘social skills’ en de ‘social influence’ benaderingen.
Centraal in deze benaderingen staat het individu en hoe hij of zij communiceert en negotieert
met anderen. Deze benaderingen zijn ontworpen om zelfachting en verantwoordelijke
besluitvorming te stimuleren, alsook om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
doelgroep te versterken. Volgens deze benaderingen, zullen adolescenten die een adequate
persoonlijkheid en sociale vaardigheden ontwikkelen minder risico lopen om verslavende of
stimulerende middelen te gebruiken. Experimenteel leren is een belangrijk element in deze
benaderingen. We zetten de drie benaderingen op een rijtje:

De levensvaardigheden-benadering promoot de “zelf-examinatie” van noden of waarden. Het
doel is de kans op drugsproblemen te doen afnemen door de promotie van zelfbewustzijn en
verantwoordelijkheidszin. Hoewel deze benadering zowel cognitieve, affectieve als
gedragscomponenten bevat, is de cognitieve component hier duidelijk minder dominant dan in
de factual approaches.  Door het aanleren van vaardigheden, onder andere met betrekking tot
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het nemen van beslissingen en het verdedigen van de eigen standpunten, wil men jongeren
sterker maken in het opteren voor rationele antwoorden bij bepaalde situaties in het leven.

De sociale vaardigheden-benadering is gebaseerd op de assumptie dat adolescenten drugs
gebruiken bij gebrek aan de gepaste mentale en sociale vaardigheden en wordt gekenmerkt door
drie punten: het modelleren van gezondheidsbevorderend gedrag, het aanleren van vaardigheden
om sociale invloeden (vnl. van peers) te weerstaan en het aanleren van meer algemene
levensvaardigheden. Meer dan in de vorige benadering gaat men hier zich richten op het
omgaan met de sociale omgeving.

De sociale invloeden-benadering is gebaseerd op de erkenning dat peers, gezin en
omgevingsinvloeden een belangrijke rol spelen in de initiatie en het behoud van drugsgebruik.
De meest gevonden vorm hiervan is de ‘peers resistance approach’.  Allereerst  wil men
jongeren in deze benaderin bewust maken van de sociale invloeden die drugsgebruik promoten
en waaraan zij kunnen blootgesteld zijn. Verder wil men de jongeren specifieke vaardigheden
aanleren om aan deze invloeden te weerstaan en wil men misvattingen over sociale normen
tegenover drugsgebruik corrigeren. Verschillende studies hebben de positieve invloed van deze
benadering op kennis, attitudes, overtuigingen en sociale resistentie-vaardigheden bevestigd.

Volgens deze benaderingen, zullen adolescenten die een adequate persoonlijkheid en sociale
vaardigheden ontwikkelen minder risico hebben om deze middelen te gebruiken. Niet alleen
inzake verdovende middelen lijken deze vaardigheden aan belang te winnen. Gezien ook bvb.
eten een sociaal geleerd gedrag is dat beïnvloed wordt door sociale druk, kunnen scholen ook
hier leerlingen leren hoe ongezonde sociale druk te weerstaan (Aldinger, 1998).

In onderstaande tabellen worden de competenties die in de internationale documenten met
betrekking tot burgerschapseducatie, milieueducatie en gezondheidsopvoeding opdoken,
weergegeven.
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Tabel 8.2. Sociale vaardigheden die vermeld worden in teksten m.b.t. de
inhoudsgebonden vakoverschrijdende thema’s

Sociale vaardigheden in de inhoudsgebonden thema's
Communicatievaardigheden
- Weten hoe men zijn eigen mening moet beargumenteren en verdedigen (Consultation

meeting EDC – burgerschap)
- Vaardigheden om zichzelf te uiten, zowel mondeling als schriftelijk (Ostini - burgerschap)
- Vaardigheden om naar anderen te luisteren en in dialoog te treden (Ostini - burgerschap)
Oplossen van conflicten
- Voorzien en ontwikkelen van capaciteiten en vaardigheden om o.a. keuzes en beslissingen te

maken, stress tegen te gaan en om te gaan met conflictsituaties inzake gezondheid
(Williams, 1986 - gezondheid)

- Niet gewelddadige conflictoplossing (Veldhuis, Consultation meeting EDC - burgerschap)
- Vaardigheden om om te gaan met conflicten (Ostini - burgerschap)
Discussievaardigheden
- Kunnen discussiëren (Tiflis - milieu)
- Deelnemen aan politieke discussies (Veldhuis -burgerschap)
Opbouwen en onderhouden van relaties
- Kunnen verwezenlijken van constructieve en niet-oppressieve relaties met anderen

(Consultation meeting EDC - burgerschap)
Verantwoordelijkheidszin
- Promoten van verantwoordelijkheidszin (Williams, 1986; WHO - gezondheid)
- Opnemen van verantwoordelijkheid  (Veldhuis, Ostini - burgerschap)
- Gedeelde verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen (Consultation meeting EDC -

burgerschap)
- Aanmoedigen van individuele verantwoordelijkheid (Verenigd koninkrijk - gezondheid)
Participatieve vaardigheden
- Leerlingen beter uitrusten voor het oplossen van milieuproblematieken door hen te leren

participeren in besluitvorming (Tiflis - milieu)
- Participatie in sociale en politieke processen (lidmaatschap van politieke partij,

belangengroepen, stemmen, schrijven van brieven, demonstreren, ..) (Veldhuis -
burgerschap)

- Participeren met vertrouwen (Ostini – burgerschap)
- Participeren in collectieve activiteiten (Ostini - burgerschap)
Nemen van beslissingen
- Leerlingen het mogelijk maken een rol te vervullen in het plannen van hun leerervaringen en

hen de mogelijkheid bieden voor het nemen van beslissingen en het accepteren van de
gevolgen (Tiflis - milieu)

- Voorzien en ontwikkelen van capaciteiten en vaardigheden om o.a. keuzes en beslissingen te
maken, stress tegen te gaan en om te gaan met conflictsituaties inzake gezondheid
(Williams, 1986 - gezondheid)

- Leerlingen helpen kritisch te denken en beslissingen te nemen (Italië - gezondheid)
- Kunnen beslissingen maken die een goede gezondheid promoten (Nederland - gezondheid)
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Tabel 8.3. Leervaardigheden en -attitudes die vermeld worden in teksten m.b.t. de
inhoudsgebonden vakoverschrijdende thema’s

Leren leren in andere inhoudsgebonden thema's
Verwerven en verwerken van informatie
- Voorzien van een kennisbasis en vaardigheden voor het omgaan met informatie m.b.t.

gezondheid  (Williams, 1986 – gezondheid)
- Verzamelen en opvangen van politieke informatie via verschillende media (Veldhuis -

burgerschap)
Zelfstandig leren
- Zelfstandig denken en handelen, met een geschikt niveau van zelfvertrouwen (Spanje -

gezondheid)
Kritisch denken
- De complexiteit van milieuproblemen benadrukken en daaraan gekoppeld de vraag om

vaardigheden voor kritisch en probleemoplossend denken te ontwikkelen (Tiflis - milieu)
- Kritische benadering van informatie, beleid en visies (Veldhuis -burgerschap)
- Het ontwikkelen van een kritische geest en modellen van waarheden kunnen vergelijken

(Consultation meeting EDC – burgerschap)
- Een kritische geest hebben (Ostini - burgerschap)
- In staat zijn de argumenten van anderen te interpreteren (Consultation meeting EDC -

burgerschap)
Probleemoplossend denken
- Probleemoplossende vaardigheden relateren aan elke leeftijd (Tiflis - milieu)
- Probleem-georiënteerd leren  (WHO - gezondheid)
- De leerlingen de symptomen en reële oorzaken van milieuproblemen  helpen te ontdekken

(Tiflis - milieu)
- De complexiteit van milieuproblemen benadrukken en daaraan gekoppeld de nood om

vaardigheden voor kritisch en probleemoplossend denken te ontwikkelen (Tiflis - milieu)
- Voorstellen onderzoeken en formuleren om de levenskwaliteit van de gemeenschap te

verbeteren,  alternatieve voorstellen kunnen evalueren (beter een waaier van voorstellen dan
1) (Ostini – burgerschap)

Leren organiseren
- Vaardigheden om te organiseren (Ostini - burgerschap)
Keuzebekwaamheid
- Vaardigheden om te oordelen (Veldhuis - burgerschap)
- Keuzes kunnen maken, posities kunnen innemen (Veldhuis – burgerschap)
- Keuzes kunnen maken, alternatieven groeperen en hen onderwerpen aan een ethische

analyse (Consultation meeting EDC – burgerschap)
- Kunnen kiezen en aanzetten tot verandering (Ostini - burgerschap)
- Keuzes verantwoorden (Ostini - burgerschap)
- Zoeken en gebruiken van informatie om keuzes te kunnen maken, informatie doorgeven

(Ostini - burgerschap)
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8.3 WELKE THEMA’S HEBBEN DE HOOGSTE PRIORITEIT?

Zowel in de bevraging van het middenveld in Vlaanderen als in de doorgenomen literatuur
wordt er dus een sterke klemtoon gelegd op leervaardigheden en –attitudes of leren leren, en
nog sterker op de sociale vaardigheden. We kunnen ons nu afvragen of dit een invloed heeft op
de prioriteit die men geeft aan bepaalde thema’s. Dit gaan we na in deze paragraaf.

We vroegen de respondenten in de tweede ronde om de vijf vakoverschrijdende thema’s te
ordenen volgens belangrijkheid (van belangrijkst (1e) naar minst belangrijk (5e)). In bijna de
helft van deze ordeningen, nl. 28 van de 62 nemen sociale vaardigheden en leren leren de twee
eerste posities in. In even veel ordeningen, nemen sociale vaardigheden, leren leren en
burgerschapseducatie de drie eerste posities in. Deze drie topics worden belangrijker geacht dan
milieueducatie en gezondheidsopvoeding.

Dit merken we ook als we de thema’s apart bekijken. Het aanleren van sociale vaardigheden
wordt door de helft van de respondenten aangeduid als het belangrijkste vakoverschrijdende
thema en wordt door slechts 1 respondent aanschouwd als het minst belangrijke thema. Daarop
volgt ‘leren leren’ dat door een ander derde omschreven wordt als het belangrijkste thema. Over
burgerschapseducatie bestaat er wat minder eensgezindheid.  10 personen plaatsen
burgerschapseducatie als het belangrijkste vakoverschrijdend thema, maar daar tegenover staan
ook 10 personen die burgerschapseducatie als het minst belangrijke thema plaatsen. De meeste
respondenten plaatsen burgerschapseducatie ergens in het midden. Gezondheidsopvoeding en
milieueducatie worden duidelijk minder prioritaire thema’s geacht. Gezondheidsopvoeding
wordt door geen van de respondenten als het belangrijkste topic beschouwd en ook
milieueducatie wordt door slechts één respondent als het belangrijkste thema naar voor
geschoven.

Tabel 8.4. Positie van de 5 vakoverschrijdende thema’s in rangorde van belangrijkheid
(n=62)

1
belangrijkst

2 3 4 5
minst

belangrijk
Opvoeden tot burgerzin 10 14 21 7 10
Gezondheidsopvoeding 0 8 14 18 22
Milieueducatie 1 3 11 26 21
Sociale vaardigheden 31 21 7 2 1
Leren leren 20 16 9 9 8

Op basis van de posities die de vijf thema’s innemen, kunnen we nu ook een algemene rangorde
opstellen. We doen dit door voor elke keer dat het thema als het belangrijkst werd beschouwd
een score 4 te geven, voor elke keer dat het thema als het tweede belangrijkst werd beschouwd
een score 3, voor elke keer dat het thema als het derde belangrijkst werd beschouwd een score 2
en voor elke keer dat het thema als het vierde belangrijkst werd beschouwd een score 1.
Wanneer het thema het laagst geordend werd, krijgt het geen puntenscore. De maximumscore
bedraagt bijgevolg 248 (62 x 4) voor een thema. Dit zou betekenen dat het desbetreffende thema
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door alle respondenten als het belangrijkste thema werd aangeduid. Op basis daarvan krijgen we
de volgende rangorde:
1. Het aanleren van sociale vaardigheden (203/248)
2. Leren leren (155)
3. Burgerschapseducatie (133)
4. Gezondheidsopvoeding (70)
5. Milieueducatie (61)

Een dergelijk beeld kwam ook reeds naar voor in bovenstaande paragrafen. Het puntenverschil
tussen gezondheidsopvoeding en milieueducatie is evenwel niet zo groot. En we dienen hier
rekening te houden met het feit dat in de tweede bevraging meer organisaties die werkzaam zijn
op het terrein van de gezondheid, betrokken waren dan milieuorganisaties. Wanneer er meer
milieuorganisaties deelgenomen hadden in de tweede ronde dan zou de positie van beide
educaties wel eens naar elkaar kunnen toegroeien of zouden ze wel eens van plaats kunnen
wisselen. Maar duidelijk is evenwel dat gezondheidsopvoeding en milieueducatie minder
belangrijk worden geacht dan de drie andere thema’s. We mogen hieruit evenwel niet
concluderen dat de vorming op het vlak van gezondheid en milieu als een overbodige luxe dient
beschouwd te worden. Veel heeft ook te maken met hoe de respondenten beide vormingen
invullen. We zagen bijvoorbeeld in het hoofdstuk van gezondheidsopvoeding dat veel belang
werd gehecht aan het aanleren van ‘levensvaardigheden’ en in het hoofdstuk van milieueducatie
zagen we bijvoorbeeld het grote belang dat gehecht werd aan verantwoordelijkheidszin. Je zou
kunnen stellen dat men vooraleer aan milieu en gezondheid te werken eerst op een aantal andere
domeinen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes dient te ontwikkelen. Hetzelfde geld voor
een deel ook voor burgerschapseducatie. In de mondelinge bevraging werd dit een aantal malen
duidelijk verwoord:

We merken vaak dat wanneer we in een groep komen en het over seks en relaties
willen hebben, we er vaak niet aan toe komen als er niet eerst een werkbare basis
is en we merken ook dat deze veel te maken heeft met de sfeer in de klas en de wijze
waarop jongeren met elkaar omgaan. Vaak moeten we eerst het daar over hebben
voordat we iets anders kunnen doen. We moeten een werkbare communicatievorm
hebben waarin ze kunnen luisteren naar elkaar, waarin ze elkaar laten uitpraten,
niet onmiddellijk uitlachen, waarin er geen zondebokken zijn. Er is meestal veel
werk aan de winkel voor je effectief rond die dingen kan gaan werken.

Verantwoordelijkheid opnemen, dan zit je ook bij burgerschap. Dat is eigenlijk de
basisvaardigheid die je nodig hebt om in het kader van burgerschap effectief
verantwoordelijkheid op te nemen.

8.4 VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN BINNEN DE VERSCHILLENDE ONDERWIJSVORMEN:
EEN ZELFDE INHOUD MAAR VERSCHILLEND IN AANPAK

Tot dusver werd er steeds gesproken over doelstellingen voor ‘het secundair onderwijs’. We
maakten daarbij geen onderscheid naar de onderwijsvormen. Vanaf de tweede graad is het
gewoon secundair onderwijs opgedeeld in 4 onderwijsvormen: het algemeen vormend onderwijs



HOOFDSTUK 8. OVER DE THEMA’S HEEN           259

(ASO), het technisch onderwijs (TSO), het beroepsvoorbereidend onderwijs (BSO) en het
kunstonderwijs (KSO). Bovendien is er ook nog het buitengewoon onderwijs, waarin 8 types
onderscheiden worden. In de vakoverschrijdende eindtermen voor de tweede en derde graad
heeft men er voor geopteerd geen onderscheid te maken in de doelstellingen voor de
verschillende onderwijsvormen.

We wilden ook peilen hoe het middenveld in Vlaanderen hier tegenover stond. In de
mondelinge interviews vroegen we de respondenten dan ook of zij van mening waren of men de
thema’s op een andere wijze dient te behandelen in de verschillende onderwijsvormen.

Wat buiten kijf staat en waarover zowat alle organisaties het eens zijn, is dat men bij de
vakoverschrijdende thema’s zeker geen verschillen naar inhoud mag doorvoeren. Het gaat, zo
stelt men, bij deze thema’s om zaken die elke burger moet kennen wil hij/zij op een volwaardige
manier participeren in de samenleving. Het gaat bijgevolg niet op om bepaalde thema’s of
subthema’s te reserveren voor een welbepaalde onderwijsvorm.

Jongens en meisjes die uit die opleidingen komen, zijn precies burger in dezelfde
wereld. Ze gaan zo goed etiquette of het samenstellen van voedsel, of iets anders
kunnen gebruiken.

Als men leren leren niet alleen ziet als leren studeren, maar het ruimer ziet dan
denk ik dat men daar vaardigheden en houdingen in al de onderwijsvormen moet
nastreven. Zowel een leerling uit het beroepsonderwijs zal na zijn onderwijs
geconfronteerd worden met leren, hoe je dingen moet verwerken. En dan is het
ook voor die leerlingen belangrijk dat hij geleerd heeft hoe hij dat kan.

Of mensen zich nu voor technische vakken interesseren of voor schilderkunst, het
zijn hoe dan ook mensen die moeten leren samenleven.

Een burger of dat die nu ASO of TSO of BSO volgt, moet dezelfde waarden
hebben. Niet bvb. in het ASO het politiek spel heel belangrijk vinden omdat dat
de toekomstige politiekers zijn, en iemand van het kunstonderwijs of TSO nooit
minister zal worden. De thema’s moeten dezelfde zijn.

En misschien moet in het begin van het secundair onderwijs de lat voor jongeren uit het
beroepsonderwijs zelfs nog hoger gelegd worden of zou men althans op sommige zaken dieper
moeten ingaan:

Als het voorbereidt op een beroepsleven, misschien al vanaf zestien jaar, dan zal
je in die eerste jaren alles moeten steken wat ze nodig hebben om keuzes te
kunnen maken in hun beroepsleven. Terwijl als je het ASO komt, die hebben nog
tijd zat. Dan ga je ook andere klemtonen moeten leggen, want anders is alles al
verloren tegen de tijd dat ze het uiteindelijk nodig hebben.

Door een aantal ondervraagden wordt hier ook met de vinger gewezen naar de huidige manier
van werken in het onderwijs. Men erkent wel dat onderwijsvormen een eigen aard hebben, maar
deze eigen aard mag niet leiden tot een minderwaardigheids- of aan de andere kant een
meerderwaardigheidsgevoel van bepaalde groepen. De verschillende onderwijsvormen dienen
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als gelijkwaardig beschouwd te worden.  En in het kader van deze vakoverschrijdende thema’s
wordt deze gelijkwaardigheid des te belangrijker geacht:

Wat men in ieder geval zeker moet doen dat is in het ASO zichzelf leren
relativeren. Dat is absoluut noodzakelijk. En wat men in het TSO moet doen, is
daar het minderwaardigheidsgevoel dat dikwijls tot overcompensatie leidt,
trachten op te heffen. (…) Ik geloof dat dat uitermate belangrijk is. Vooral het
eerste is veel erger dan het tweede. Want wat zie je, op die manier groeit de
intellectuele elite weg van de elite van de ondernemers, van de vaklui, want dat is
ook een elite. Ik zou zeker en vast geen andere thema aansnijden, ik zou de
accenten wat verleggen. Burgerschapszin is geen zaak van kennis.
Burgerschapsvorming is een zaak van opvoeden van mensen en die mensen zijn
gelijkwaardig.

Er wordt vaak gedacht dat in het ASO mensen beter, op een fijnere manier met
elkaar kunnen omgaan terwijl dit  helemaal niet zo is. In alle onderwijsvormen is
daar heel wat werk aan de winkel, om mensen sociaal vaardiger te maken dan ze
nu zijn.

In die zin is het belangrijk dat men op deze domeinen de onderwijsvormen zelfs tracht te
doorbreken en zoekt naar mogelijkheden tot samenwerking over de verschillende
onderwijsvormen heen.

Het is belangrijk dat er een diversiteit aan persoonlijkheden is in groepswerk.
Leerlingen moeten leren samenwerken met andere personen. Men zou het ook
moeten opentrekken over de onderwijsvormen heen. Dit kan bijvoorbeeld door
een mini-onderneming. Je kan die mini-onderneming opentrekken naar andere
onderwijsvormen om de sociale vaardigheden te promoten. (…) Nu zijn die mini-
ondernemingen wat te eng ingevuld, nl. naar de kennis van economie en
economische begrippen. Maar in een latere onderneming komen ook niet alleen
economisten aan bod. Het is daarom ook wenselijk voor andere leerlingen.

Naar inhoud toe is differentiatie ongewenst. Wel is men van mening dat aanpak en methodes
kunnen verschillen naargelang de onderwijsvorm. De respondenten zijn het er in grote mate
over eens dat de aanpak van de thema’s kan aangepast worden aan de verschillende
onderwijsvormen:

Vakoverschrijdende thema's mogen zeker niet verschillen. Eventueel mag de
wijze waarop ze worden overgebracht wel aangepast zijn aan de leerling, maar
steeds in functie van de leerling en zijn mogelijkheden. De doelen moeten altijd
dezelfde zijn voor de verschillende onderwijsvormen.

Licht mentaal gehandicapten gaan ook stemmen en in instellingen is men daar
ook mee bezig. Het is de aanpak en het niveau. Het vergemakkelijkt er niet op
naarmate mensen minder intelligent zijn. Op andere manieren het aanbrengen,
maar het wel aanbrengen.

En wanneer men spreekt over een differentiatie in aanpak, dan denkt men in eerste instantie aan
een benadering aangepast aan de cognitieve capaciteiten van de jongeren. Dit is eigen aan de
opdeling in  onderwijsvormen. Jongeren uit het beroepsonderwijs hebben het op cognitief vlak
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moeilijker dan jongeren uit het algemeen vormend onderwijs. En dit geldt ook voor deze
vakoverschrijdende thema’s. Om dit verschil niet te sterk te laten meespelen, hebben de
respondenten ook sterker de nadruk op niet cognitieve doelstellingen gelegd. Bij jongeren uit
het algemeen vormend onderwijs kan men dan alsnog dieper ingaan op een aantal inzichtelijke
elementen, stelt men. Bij jongeren uit het technisch of beroepsonderwijs zal men minder
abstract en cognitief en meer concreet en ervaringsgericht de thema’s moeten aanpakken. Maar
ook de aanpak in het algemeen onderwijs zou meer in deze richting moeten evolueren, vindt
men. Daar is de vorming nu nog te sterk op het cognitieve gericht.

Men moet rekening houden met de eigenheid van de kinderen, vertrekken van de
intellectuele capaciteiten van de kinderen. Ik heb zelf een zoontje dat een
mongooltje is. Het is merkwaardig knap om te zien hoe zij in de school omgaan
met al die moeilijke dingen. Ik heb er veel respect voor, het is knap om te zien hoe
ze moeilijke begrippen – waarvan je denkt dat ze voor intellectuelen zijn –
vertalen. Bvb. rond relaties, conflictoplossing. Het kan dus, maar de
deskundigheid van de leerkracht en de curricula-ontwikkelaars is nodig omdat zij
die moeten vertalen. Als je burgerschap enkel zou invullen met het functioneren
van onze instellingen, de hele staatstructuur van België uitleggen met alle
verschillende parlementen en de wetgeving die daaronder ressorteert, als je het
zo intellectualistisch invult op kennisniveau kan je dat niet doen in al deze
richtingen. Maar als je het breder invult, dan is dat perfect mogelijk.

Ik denk dat men zich moet afstemmen op de beginsituatie van de leerling. De
beginsituatie is voor een groot stuk ook de intellectuele capaciteit die men al of
niet heeft. Daar kan je niet buiten, het is geen kwestie van het goed of slecht
vinden.

Het ervaringsgerichte zal natuurlijk bij de lagere scholingen belangrijker zijn
dan het inzichtelijke. Maar ik pleit er eigenlijk tegelijkertijd voor om wat
traditioneel puur op het inzichtelijke werd voorbehouden voor de hogere
middelbaren, dat ook daar het ervaringsgerichte blijft doorgaan.

Ik denk dat je de cognitieve vaardigheden anders moet invullen. Thema’s kan je
wel behouden, maar het is een andere aanpak. Ik heb in het technisch, beroeps-
en kunstonderwijs, het dag- en avondonderwijs gestaan en je brengt dezelfde
dingen aan maar je brengt ze toch anders aan. In het beroepsonderwijs ga je bvb.
met veel concretere elementen werken, niet boven de hoofden van de jongeren
spreken want dan heb je er ook geen vat op en brengt het niets bij. Terwijl in het
ASO, het algemeen vormend, kan je wat abstracter denken veronderstellen.

De aanpak mag verschillen, de inhoud niet. Dit neemt evenwel niet weg dat er andere
klemtonen kunnen gelegd worden. Ten eerste kan men in het onderwijs specifieke elementen
voor het latere beroepsleven betrekken. Maar dit geldt in feite  voor alle onderwijsvormen en
deze aandachtspunten zijn niet zozeer specifiek aan de onderwijsvorm, maar wel aan de
onderwijsrichting en het daarbij horende beroeps- en opleidingsprofiel verbonden. Voor de
beroepsrichtingen die later te maken zullen hebben met de aankoop of het gebruik van
materiaal, wordt het bijvoorbeeld belangrijk geacht dat zij in het kader van milieueducatie of
gezondheidsopvoeding ook aandacht besteden aan de impact van dat materiaal op
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respectievelijk het milieu en de gezondheid. Dergelijke elementen zou men kunnen integreren in
de lessen materiaalbeheer.

Ik denk in ieder geval dat er accentverschillen moeten zijn. Dat kan vrij praktisch
zijn. Iemand die zich voorbereidt op een beroep binnen het secundair onderwijs.
Het is goed dat hij tegen het einde van zijn leerproces weet wat zijn beroep aan
milieu-impact heeft, de wetgeving daarrond kent en weet waarvoor die wetgeving
dient.

De technische aspecten van de materialen waarmee ze moeten werken, moeten ze
ook krijgen. Niet alleen hoe hard of buigzaam is het materiaal, maar ook hoe
vervuilend het is. Detechnische dingen die ze ook moeten leren in de vakken. Niet
alleen de specificiteit van materialen en dingen, maar dat daar ook het
milieueffect moet ingecalculeerd worden. (…) Dat zou bijna zijn dat je van een
BSO leerling meer verwacht dan van een ASO leerling, dat is de moeilijkheid.

Mensen die in een wetenschappelijke opleiding zitten; de link tussen
wetenschappelijk onderzoek en burgerschap, burgerzin. Hetzelfde voor de
leerlingen die in het beroepsonderwijs automechanica studeren: iemand die
droomt van een garage te hebben, hoe vertaalt die dat: kiezen om mensen te
helpen of mensen in de zak te zetten.

Bijvoorbeeld voor iemand die leert schilderen dat daar natuurlijk aspecten aan
verbonden zijn specifiek voor dat beroep. Dat men in functie daarvan nadruk kan
leggen op preventie. Beroepsgebonden gezondheidseducatie voor
beroepsonderwijs. Veiligheid ook natuurlijk, leren omgaan met bepaalde
toestellen, enz.

Niet alleen aan de latere beroepsloopbaan dient men specifieke aandacht aan te schenken.
Daarnaast wordt door verschillende respondenten aandacht gevraagd voor de interesses en
leefwereld van de jongeren. Enerzijds wijzen de ondervraagden op de samenhang van deze
interesses met de onderwijsvorm waarin men school loopt. Jongeren uit het beroepsonderwijs
hebben nu eenmaal andere interesses dan jongeren uit het algemeen onderwijs. Maar anderzijds
dient men dit ook los te trekken van de onderwijsvormen. Een leerkracht mag er niet van
uitgaan dat jongeren die in een bepaalde onderwijsvorm deze of gene interesse vertonen. Hij of
zij moet daarentegen trachten de interesses van de jongeren te achterhalen en wellicht zullen
deze dan een zekere samenhang met de onderwijsvorm vertonen.

Inhouden kunnen verschillen naargelang de interesses van mensen. Bvb. In het
kunstonderwijs kunnen bepaalde attitudes en opvattingen aangebracht worden
vanuit een zekere interesse. Bvb. als je over anti-racisme praat, dan zal daar
misschien meer interesse zijn voor de culturele aspecten van mensen dan in het
technisch onderwijs. Niet door de aard van het onderwijs, maar wel door de aard
van de jongeren die voor dat onderwijs hebben gekozen.

Ik kan mij voorstellen dat je daar (n.v.d.r. in beroepsonderwijs) met een totaal
ander pakket moet uitpakken om de interesse te wekken. Bvb. bij de
natuurbehoudsector kunnen wij nauwelijks migranten betrekken. Dit komt
volgens mij omdat die mensen andere zorgen aan hun hoofd hebben. Het feit dat
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je kan bezig zijn rond natuur- en milieuproblematiek is een beetje een luxe
probleem.

Tenslotte wordt er door de respondenten op gewezen dat de sociaal-economische achtergrond
van de jongeren sterk verschilt naargelang de onderwijsvorm waarin men zit. Niet alleen moet
een leerkracht dus in zijn aanpak rekening houden met het cognitief vermogen, met het latere
beroep en met de interessen van de jongeren maar tevens met de sociaal-economische
achtergrond van de jongeren. Bepaalde topics zullen gevoeliger liggen in het beroepsonderwijs
dan in het algemeen vormend onderwijs. Bovendien zal de startpositie van iemand uit het
beroepsonderwijs, mede door deze sociale achtergrond, voor bepaalde thema’s ook anders
liggen dan voor jongeren uit het algemeen onderwijs. Jongeren uit het algemeen secundair
onderwijs komen doorgaans meer uit gezinnen waarvan de ouders ook hooggeschoold zijn en
waarbij de kans groter is dat er op geregelde tijdstippen bijvoorbeeld al eens gediscussieerd
wordt over politieke of maatschappelijke thema’s. Voor jongeren uit het beroepsonderwijs ligt
dit vaak anders. We halen nog een aantal voorbeelden aan uit de mondelinge interviews:

In het TSO en BSO zit je met studenten die een andere achtergrond hebben, die
uit een ander milieu komen. Zij zijn meer geconfronteerd met het feit ‘ik moet
hard werken om mijn centen te verdienen’, zij hebben minder tijd, minder
mogelijkheden gekregen om zich met andere zaken bezig te houden. Kom je uit
een welstellend milieu, dan ben je meer voorbereid en is alles veel evidenter.

We merken dat het probleem van ongewenste zwangerschap groter is in het BSO
dan het ASO omdat men daar vroeger begint aan seks, minder voorbereid is. In
het ASO is het vaak zo dat moeders met hun dochter naar de huisarts gaan om de
pil voor te schrijven. In het BSO is dat niet de gewoonte, men is zeer slecht
geïnformeerd. Seksueel misbruik is ook groter in het BSO dan in het ASO,
misbruik tussen de jongeren onderling. Het stereotype man-vrouw beeld leeft
sterker met als gevolg dat je dat ook makkelijker krijgt.

Je zit met een ander doelpubliek in het beroepsonderwijs en het algemeen
vormend onderwijs. Qua sociale afkomst, denk ik dat het geen geheim is dat men
vooral in het beroepsonderwijs vroeger rookt, een vlottere seksuele omgang kent,
sneller een bromfiets heeft. In die onderwijsvormen moet er daarvoor extra
aandacht zijn omdat je wellicht corrigerend optreedt naar de gezinssituatie.

De sociale achtergrond van de leerlingen is ook belangrijk. Mensen die teveel
eten bvb., dat heeft vaak met de sociale achtergrond te maken. Vaak komt men
daar door bepaalde situaties terecht. Men ervaart daar soms een tekortkoming of
te weinig ondersteuning waardoor de jongeren met die achtergrond makkelijker
vatbaar zijn. Het sociaal weefsel is belangrijk. Als een gezinssituatie ontbreekt,
komen kinderen vaak terecht in het BSO. In het BSO heb je ook veel leerlingen
die bij 'den hoop' willen horen.
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8.5 IMPLEMENTATIE, ONDERWIJSBENADERINGEN EN –METHODEN

De inhoud vormt een belangrijk punt, maar de manier waarop deze inhoud aan de jongeren
gepresenteerd wordt, is zo mogelijk nog crucialer. Uit het voorgaande bleek dat vooral het
aanleren van houdingen en vaardigheden belangrijk wordt geacht. En attituden en gedragingen
worden nu eenmaal niet veranderd door het louter doorgeven van informatie, er dient ook
aandacht besteed te worden aan de benaderingen. En ook in voorgaande paragraaf werd reeds
verwezen naar het belang van de aanpak en de onderwijsmethoden naar de verschillende
onderwijsvormen toe.

Naast het invullen van een curricula voor het opvoeden tot burgerzin, gezondheidsopvoeding,
milieueducatie, het aanleren van sociale vaardigheden en leren leren, kunnen we ons dus ook de
vraag stellen op welke manier deze inhoud het best overgedragen kan worden bij jongeren. En
alhoewel voor elk van de domeinen, specifieke methoden ontwikkeld werden door de experts op
de desbetreffende domeinen, merken we toch een zerkere consensus omtrent methoden en
onderwijsbenaderingen over de verschillende thema’s heen. Zowel in de theoretische als in de
meer praktijkgerichte literatuur kunnen tal van aanbevelingen hieromtrent worden
teruggevonden. En ook tijdens de bevraging van het maatschappelijk middenveld werden
duidelijke suggesties gedaan naar methodieken. We beschrijven hier de belangrijkste.

8.5.1 Een democratisch en participatief schoolklimaat: het eenrichtingsverkeer
voorbij

Het schoolklimaat vormt uiteraard een belangrijke component in het aanleren van burgerzin. De
samenhang tussen beiden is hier vrij evident. Democratie kan het best worden aangeleerd in een
democratische setting waar participatie wordt aangemoedigd, waar meningen openlijk kunnen
geuit en bediscussieerd worden, waar er vrijheid van meningsuiting is voor leerlingen en
leerkrachten (Hannam, 1997; Osler, 1997; Bîrzea, 1996). Meer participatieve en minder
autoritaire klimaten worden inderdaad gerelateerd aan positieve attitudes en gedragingen bij
leerlingen. De impact van een democratisch schoolklimaat werd reeds meermaals door
onderzoek bevestigd. Ehman vond bijvoorbeeld dat participatie in het schoolbeleid verbonden is
met positieve politieke attitudes bij leerlingen (Ehman, 1980). Ook kan in onderzoek
bewijskracht gevonden worden voor het belang van de ‘gewoonte’ in het worden van een
effectief burger. Crewe, Searing en Conover (1996) vonden dat frequent actief leren en
participeren in besluitvorming een gunstige invloed hebben op de burgerzin van jongeren. Het
positieve effect van leerlingenparticipatie op attitudes van jongeren werd voor Vlaanderen
bevestigd bij laatstejaars leerlingen in het secundair onderwijs (Elchardus, Kavadias &
Siongers, 1998; De Groof & Siongers, 2000). Wat betreft de deelname aan de besluitvorming op
school werd vastgesteld dat de aanwezigheid van een leerlingenraad de burgerzin van jongeren
bevordert en  bijvoorbeeld racistische houdingen of individualisme afremt. Ook voor andere
waarden zoals bvb. het schoolwelbevinden is het kunnen participeren op school van  groot
belang.

De relatie tussen leerlingenparciticikpatie en houdingen wordt dus bevestigd door onderzoek.
Verder worden er in de literatuur ook een aantal redenen aangehaald waarom zo’n relatie kan
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gevonden worden.  Een eerste reden waarom men vindt dat een participatief en democratisch
schoolklimaat ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van waarden en normen is omdat
leerlingen door te participeren in een betere positie staan om de basisprincipes van burgerschap
te verstaan.

Als jongeren dit kunnen ervaren op school dan leren ze daar ook heel wat meer
van dan enkel uit de uitleg die ze krijgen. Als jongeren ervaren op school wat dit
effectief kan betekenen, op welke manier men tot beslissingen kan komen met
leerlingenraden, met scholierenparlementen e.d. Daar steken ze meer van op.

Daarnaast wordt leerlingenparticipatie tevens belangrijk geacht als oefengrond. Door deel te
nemen aan bijvoorbeeld leerlingenraden oefenen leerlingen in besluitvorming,
probleemoplossend denken, enz. Dit acht men niet alleen belangrijk in het kader van
burgerschapseducatie. Ook in het kader van milieueducatie wordt gesteld dat het onderwijs
leerlingen beter moet uitrusten voor het oplossen van milieuproblemen door hen te leren
participeren in besluitvorming (UNESCO/UNEP, 1977; Mac Dermot, 1996).

Ook in het kader van gezondheidseducatie en milieueducatie vraagt men naar een meer
participatief klimaat waar men ook leerlingen aan het woord laat. Er wordt zo gesteld dat een
programma voor gezondheidsbevordering meer invloed zal hebben wanneer het open
pedagogische relaties tussen leerkrachten en leerlingen vooropstelt en leerlingen dus zelf aan het
woord laat (Anderson, 1995; WHO, 1998; Draijer, 1986).

Daarom moet het zoveel mogelijk groepsmatig aangepakt worden en de
schoolcultuur moet zodanig zijn dat jongeren zich au sérieux genomen voelen en
met hun problemen uiteindelijk wel ergens terecht kunnen; groene leerkrachten,
e.d.

Als het over voeding gaat, over eetcultuur, maar dat gaat ook over drankautomaten
op school, dat gaat ook over wafels,.. dat vindt ge allemaal op school. Maar een
gezonde boterham met kaas niet en dat vind ik wel een probleem. Waarom zit die
automaat vol met cola en fanta? Steek er dan tenminste een fruitsap in, en liefst
nog een eerlijk fruitsap van de wereldwinkel en melkproducten bijvoorbeeld. Een
school kan hier toch wel echt keuzes maken. Maar van de andere kant ga je wel
weer met hetzelfde zitten. Als je uw leerlingen en leerlingeninspraak au sérieux wil
nemen. Die gaan nooit zeggen steek daar maar fruitsap en melkproducten in. Maar
je kan er wel een gesprek over hebben en zeggen daarom kiezen we daarvoor. Je
kan daar een gesprek over aangaan en het gevolg zal zijn dat er cola, chips en nog
zo van die dingen zullen inzitten en dat er ook een vak yoghurt of zo zal inzitten en
dan is er al iets.

Een andere reden waarom men participatie op school wenselijk acht is omdat het er toe
bijdraagt dat leerlingen gehoord worden en het gevoel hebben dat men hun grieven en
verlangens serieus neemt. Belangrijk daarbij is het onderscheid dat de werkgroep ‘Education for
democratic citizenship’ maakt tussen directe participatie, gebaseerd op groepsdiscussies in
leerlingenraden of algemene vergaderingen en indirecte participatie met vertegenwoordiging
van leerlingen via delegatie of verkiezingen door medeleerlingen (Bîrzea, 1996). Het
gelijkstellen van een participatief schoolklimaat met het opstellen van een leerlingenraad is



266          VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

immers een te enge benadering. Dat dit een te enge benadering van leerlingenparticipatie is,
wordt ook gesteld door de respondenten uit het middenveld. Daarbij aansluitend wordt ook
gewezen op het belang van debat en argumentatie, coöperatieve praktijk en groepswerk (zie
onder meer Osler, 1997; Ostini, 1997, Albala-Bertrand, 1996; European Commission, 1996a).
Leerlingen moeten steeds kunnen hun mening uiten, ook in het klasgebeuren via bijvoorbeeld
discussies of debatten en niet alleen via formele participatiekanalen. Zo niet kan je niet stellen
dat leerlingen serieus genomen worden en dat er sprake is van een tweerichtingsverkeer.
Daarenboven vormen formele participatieorganen voor sommige groepen niet altijd de beste
methode om participatie te bewerkstelligen. Wat evenwel niet betekent dat men onder de nodige
begeleiding naar dergelijke formele organen kan toewerken.

Wanneer het over democratie gaat, dan denk ik dat het leerlingenparlement daar
enorm belangrijk is. Maar niet alleen het leerlingenparlement, ook de wijze
waarop men met de mening van leerlingen in de klas omgaat binnen de klas.

Dat scholierenparlement is heel goed maar voor een beperkte groep. En er is een
ander deel van de jongeren die dat evengoed moeten aangeleerd krijgen of die dat
even goed moeten leren zich eigen te maken, maar daar moeten ook methodieken
voor ontwikkeld worden. En dat is mogelijk, maar daar is niet alleen know how
rond spelontwikkeling enz. voor nodig, maar minstens evenveel know how over
welke jongeren het gaat.

De leerlingenraad bestaat wel op veel scholen, maar de manier waarop die is
uitgebouwd is vaak verkeerd. Dit is een gemiste kans. Scholen hebben namelijk
vaak specifieke topics waar ook leerlingen kunnen bij betrokken worden, zoals
bijvoorbeeld het plannen van studiereizen: kinderen en jongeren kunnen dit ook
doen. Een ander probleem is vaak het gebrek aan tijd.

Zoals het voorgaande reeds suggereert, is een absolute voorwaarde wel dat een dergelijk
democratisch en participatief klimaat serieus genomen wordt. Leerlingen aan het woord laten is
noodzakelijk, maar volstaat niet. Er dient, zo wordt gesteld terdege rekening gehouden te
worden met de opinies van de leerlingen en de mogelijkheid moet bestaan om hun ideeën uit te
werken en te lanceren.

Als jongeren zich au sérieux genomen voelen, heeft dit een enorm attitude-effect bij
jongeren.

Als leerlingen een bepaald idee lanceren moet je hen de kans geven om dat project
af te werken en te realiseren. De leerlingenraad bvb. moet meer hebben dan alleen
een adviserende rol. Zij moet ook een beslissende rol kunnen hebben.

De leerlingen op hun niveau niet puur paternalistisch laten meespreken, maar ze
laten hun eigen gedachten inbrengen en door een dialoog leren inzien hoe valabel
de gedachte van de ander is en hoe onrijp een bepaald idee misschien is en hoe je
dat kan laten uitgroeien tot een valabel iets.

Dit vraagt in bepaalde scholen wel een totaal andere manier van omgaan met leerlingen, wordt
er verder gesteld. Zoals reeds bleek in hoofdstuk 7 deinst men er in scholen vaak voor terug om
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jongeren voldoende vertrouwen te schenken en hen verantwoordelijkheid te geven op bepaalde
domeinen. Ook hierin zal men veranderingen moeten brengen, wil men spreken van een
democratisch schoolklimaat.

Ik denk dat het belangrijk is dat we in de school daarvoor jongeren de kans geven.
Ze brengen er uiteindelijk heel veel uren door. Ik denk dat ze binnen de school heel
wat verantwoordelijkheid kunnen opnemen zowel voor de organisatie van de
school als naar hun leerprocessen toe, wat ze behandelen en wat niet. Jongeren
moeten daar veel meer au sérieux genomen worden. (…) Een bepaalde mentaliteit
die ook in de school aanwezig moet zijn en waar we als jeugdbeweging ook mee
bezig moeten zijn om kinderen en jongeren de volle verantwoordelijkheid te geven,
want zij kunnen die aan als ze daar op een goede manier leren mee om te gaan.

En ik denk dat er in scholen heel veel mogelijkheden zijn voor het opnemen van
verantwoordelijkheden en dat die op dit moment weinig of niet benut worden. Voor
zover ik dat kan zien. (…)Voor mij gaat het zowel over het proper houden van een
klaslokaal als voor het zorgen dat de mening van een klas aan bod komt. Dat is
niet enkel de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Er zijn wel scholen die
daarmee experimenteren. Ik heb dat vorige week nog gelezen. Dat waren wel
alleen leerlingen van de derde graad, maar die dus per klas of per groep hun
verantwoordelijkheden hebben, en dat verschuift. Maar dat gaat dus echt over het
op slot van de deuren van de scholen, over alle lichten controleren, ook over de
uitstappen die moeten gereserveerd worden of bussen die moeten geregeld worden.
Het gaat dus over al die dingen, die in overleg met de directie besproken worden,
maar die in de betreffende week of weken dat ze daar voor verantwoordelijk zijn
ook door hun worden uitgevoerd. Dat is misschien al wel wat vergaand, maar
eigenlijk is dat sjiek. Als dat gerealiseerd wordt wil dat zeggen dat die leerlingen
een serieuze training krijgen.

8.5.2 Actief  leren

De stap naar actief leren is eigenlijk al gezet. Wanneer men spreekt over leerlingenparticipatie
of een participatief klimaat, heeft men het in feite reeds over actief leren. In de doorgenomen
literatuur wordt dan ook gewezen op het belang van participatieve activiteiten en
actiegeoriënteerde leerprocessen (Aldinger & Jones, 1998; Albala-Bertrand, 1996).

Burgerschapseducatie, bijvoorbeeld, heeft de meeste invloed wanneer het duidelijk wordt voor
de leerlingen (en voor de leerkrachten) dat de uitdaging van actief en verantwoordelijk
burgerschap bijna elk gebied van het politieke en burgerlijke leven betreft, en belangt bijgevolg
ook de meeste onderwerpen die worden behandeld in de schoolcurricula (Albala-Bertrand,
1996). De strategieën die het meest effectief lijken te zijn, zijn dan ook deze die actief leren
promoten. Voorbeelden hiervan zijn rollenspelen, spel en simulatie, waardeverheldering,
debatten, actie-onderzoek, campagnes, enz. (Hannam, 1997; Albala-Bertrand, 1996). In het
kader daarvan werd meermaals gewezen op het belang van extra-curriculaire activiteiten
(Albala-Bertrand, 1996; Starkey & Tibbits, 1996; OSCE, 1997). In een onderzoek dat plaats
vond tijdens het schooljaar 1996-1997 in Vlaanderen werden positieve effecten gevonden van
de deelname aan sociale activiteiten op zowel het tegengaan van etnocentrisme als op het
bevorderen van schoolwelbevinden. Daarnaast constateren we bij het schoolwelbevinden een
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gunstige invloed van deelname aan culturele activiteiten (Elchardus, Kavadias & Siongers,
1998; De Groof & Siongers, 2000).

Er dient wel de bedenking gemaakt te worden dat lang niet alle boodschappen makkelijk en
praktisch kunnen worden overgebracht via actief leren. Actief leren blijk immers kostelijk en
tijdsintensief te zijn. Tevens zijn er bepaalde soorten van educatieve inhouden, die een diepere
analyse vereisen via meer conventioneel didactisch onderwijs. Er kan hierbij bijvoorbeeld
gedacht worden aan het functioneren van instellingen (Albala-Bertrand, 1996). Bij het
selecteren van pedagogische methoden dient men verder ook rekening te houden met het
ontwikkelingsniveau van de leerlingen (Aldinger & Jones, 1998).

Door onze respondenten wordt dit nog sterker beklemtoond dan in de literatuur. Vooral als het
gaat om het aanleren van vaardigheden acht men dit noodzakelijk. Men acht het moeilijk, zo
niet onmogelijk, dat jongeren op basis van louter en alleen ex cathedra les geven de nodige
vaardigheden en attitudes zouden ontwikkelen. Vaardigheden leer je leerlingen aan door een
goede demonstratie, door uitleg bij elke stap en door ze in te oefenen. Dit oefenen dient gepaard
te gaan met de nodige bijsturing, stelt men verder. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor attitudes.
Als jongeren elke kans ontnomen wordt om deze houdingen te ontwikkelen op school, kan men
weinig resultaten op dit terrein verwachten.

Het heeft weinig zin om de theorie rond democratie te geven en daarna te
verwachten dat mensen ook democratisch zullen handelen als ze daar gedurende
hun verblijf in de school nooit een kans voor gekregen hebben. Dus probeer dat toe
te passen en in die zin is het lokale niveau wel best interessant om het geleerde ook
te gaan toepassen.

Actief met de klas een actie opzetten om bepaalde dieren of vogels te beschermen,
de winter te helpen overleven. Bepaalde vogels kun je geen nestje meer bieden
omdat er te weinig bomen zijn. Boomplantingsacties, enz. Ik zie dit vooral
actiegericht.

Sociale vaardigheden leer je niet uit de boekjes, maar leer je alleen maar door het
te doen. Bij politiek is het juist hetzelfde.

De klassieke kennisoverdracht is de basis, maar mijn grote opmerking is dat men
vaak blijft steken bij die basiskennis en daar relatief weinig mee doet naar
inzichten. Zoals een papegaai je kennis aframmelen, terwijl je er weinig mee gaat
doen en ook niet gestimuleerd wordt om er iets mee te doen.

Daarenboven worden in de interviews ook nog een aantal bijkomende voorwaarden gesteld
opdat dit actief leren tot optimale resultaten zou leiden. Een eerste voorwaarde is dat er
voldoende tijd en intensiteit besteed wordt aan het actief leren en dat het niet om een
kortstondige toepassing gaat. Daarnaast wordt er ook gewezen op het repetitief karakter dat
actief leren dient in te houden. Beide elementen kunnen volgens de respondenten heel goed
bereikt worden via projectwerking.

Vaardigheden kweekt men aan. Het repetitief element is hier belangrijk. Je wordt
ook pas een goed voetballer als je veel traint.
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Een school zou heel wat meer, kleinere of grotere projecten waar samenwerking
noodzakelijk is kunnen opzetten. Dat wordt veel te weinig gedaan. Die hoeven niet
noodzakelijk of misschien liever niet, iets te maken hebben met studie. Dat kan met
sport, via spel, samen toneel spelen, samen één of ander project opzetten dat te
maken heeft met dans of zang, een soort free-podium. Of zoals vele scholen doen:
uitstappen organiseren om relaties tussen de leerlingen mogelijk te maken, om ze
ook te kunnen observeren  en hen waar nodig te helpen.

8.5.3  Ervaringsgericht leren

Een derde aanbeveling naar implementatie van vakoverschrijdende thema’s die we uit de
literatuur en uit de mondelinge interviews halen, is het meer aanwenden van ervaringsgericht
leren in het onderwijs.

Burgerschap veronderstelt dat men levenslang kan participeren in de samenleving. Niet alleen
nu, als jongere, maar ook en vooral in de toekomst als volwassene. Ontegensprekelijk moet men
dan ook methoden hanteren welke aanzetten tot zelf gestuurd leren en levenslang leren (Gelpi,
1996). Een aanzet tot deze vormen van zelfstudie moet reeds plaats vinden in het officieel
onderwijs. Ervaringsgericht leren kan hierbij gelden als een startbasis (Osler, 1997; Gelpi,
1996).

Ook in het kader van milieueducatie staat ‘belevingsnabijheid’ centraal. Er wordt gesteld dat de
mate waarin iets aansluit op de eigen beleving een positief effect heeft op de resultaten van
milieueducatie (Alblas & Wals, 1995). Een eerste element in de vorming om ze te laten
aansluiten op de leefwereld van de leerlingen, vormt het inbrengen van herkenbare elementen
voor de leerlingen. Dit kan onder meer door, zoals in Agenda 21 gesteld werd, leerlingen te
betrekken in lokale en regionale studies. Ook de bruikbaarheid van de informatie of leerstof die
men buiten de school nodig heeft, wordt belangrijk geacht. Verder wijzen Alblas en Wals op het
belang van ‘eerstehandservaring’. Hiermee willen ze wijzen op de directe confrontatie met de
werkelijkheid zonder dat er een filterwerking optreedt van bijvoorbeeld een medium zoals de tv.
Tevens wordt gewezen op de aansluiting bij eerder opgedane ervaringen. Theorie maakt het
immers mogelijk om ervaringskennis uit te breiden, te systematiseren en te generaliseren, maar
het dient aan te sluiten bij eerder opgedane ervaringen. Daarnaast is de reflectie op die eerder
opgedane ervaring van groot belang. Tenslotte dient er rekening gehouden te worden met het
feit dat leerlingen een referentiekader opbouwen op basis van situaties die ze tegenkomen in het
dagelijks leven en die hun levenswereld uitmaken. Dat referentiekader vertoont evenwel grote
individuele verschillen. Elke leerling neemt bijgevolg een persoonlijke betekenisverlening mee
in de leerervaring. Deze aanbevelingen vonden we terug in de literatuur met betrekking tot
milieueducatie, maar dezelfde aanbevelingen kunnen geformuleerd worden voor de andere
vakoverschrijdende thema’s.

In de mondelinge interviews werd er aangaande het ervaringsgericht leren wel een voorwaarde
gesteld, die eerst dient verwezenlijkt te worden. Meer ervaringsgericht werken, stelt men, kan
maar als je leerlingen hebt die daarvoor openstaan. Het maakt het moeilijker als je met mensen
zit die minder gemotiveerd zijn.
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Vooral vertrekken vanuit wat die jongeren daar beleven. Het voordeel in het
secundair onderwijs is dat jongeren soms buiten de school dingen ervaren met de
maatschappij waar je ogenblikkelijk op het vlak van de burgerschap zit. Bvb. het
recht van jongeren om te mogen fuiven.

In het onderwijs moet men zoeken naar zaken die de jeugd interesseren en moet
men voorbeelden gebruiken zoals bvb. de situatie van zieke kinderen, van hun zieke
grootouders, van waar komt het pensioen, van waar komt het geld als ze het
ziekenhuis binnen moeten. Jongeren hebben wellicht continu modellen van
solidariteit onder elkaar.

Ervaringsleren voor mij is: ik werk met jullie ervaringen. Dus wat jij inbrengt,
bepaalt waar we naar toe gaan gaan. Mensen vertalen dat vaak in: ik geef jullie
een aantal ervaringen, we gaan een rollenspel doen rond een bepaalde case en dat
is een ervaring. Dat is natuurlijk ook waar, maar dat is nog niet de eigen ervaring.
Die stap verder moet nog gezet worden.

8.5.4 Een school is ingebed in een samenleving, men moet dus ook rekening houden
met de buitenschoolse werkelijkheid

Gezien de meerzijdige aard van hedendaagse ontwikkelingen, moeten onderwijskundige
strategieën en acties rekening houden met een groot aantal factoren, m.n. demografische,
economische, politieke, culturele, technologische, enzovoort, om op een effectieve wijze
curricula, onderwijsbenaderingen en de sociale organisatie van scholen te definiëren. Dit is
meteen een vierde aanbeveling naar de implementatie van vakoverschrijdend werken en het
aanleren van vaardigheden en attitudes. De benaderingen moeten dus maatschappelijk relevant
zijn. Tevens blijft de taak van het onderwijs niet beperkt tot het formuleren van oplossingen op
korte termijn maar moet zij de betekenis van sociale issues en trends beschouwen in de
formulering van haar beleid en de planning van programma’s en acties (Albala-Bertrand, 1996).

Anderzijds dient men rekening te houden met de omgeving waarin de leerling zelf opgroeit. Dit
werd reeds in voorgaande paragraaf aangehaald in het kader van de verschillende
onderwijsvormen. Maar ook in de literatuur wordt hier duidelijk naar gevraagd. Veldhuis merkt
in dit verband op dat er dient rekening gehouden te worden met enerzijds de omgeving van de
school (schooltype, buurt, belangengroep,…) en anderzijds de sociale, economische en culturele
achtergrondkenmerken van de leerlingen zoals hun leeftijd, sekse, sociaal-economische
achtergrond, woonplaats, … (Veldhuis, 1997). Leerkrachten dienen tevens een betere kennis te
hebben over de leefwereld van jongeren en rekening te houden met de jeugdcultuur en de
ruimere samenleving van gezin, peers, gemeenschap, media, religie, politiek en andere
socialiserende actoren (Ostini, 1997). De informatie naar leerlingen toe, zal vermoedelijk weinig
effect hebben als het redundant wordt met de informatie die leerlingen vanuit andere hoeken
krijgen (Albala-Bertrand, 1996). Ook de buitenschoolse leefwereld kan een bijdrage leveren. In
de literatuur vonden we de vraag naar meer betrokkenheid van de gemeenschap en van het
buitenschoolse. In het leerproces dient er confrontatie plaats te vinden met de inzichten die
gevormd zijn buiten de school. Daarnaast dient de gegeven informatie ook coherent te zijn. Er
mag geen scheiding optreden tussen de ‘schoolse’ kennis en de kennis die de leerlingen halen
uit hun eigen leefwereld (Alblas & Wals, 1995). Er dient coherentie te zijn in  de visie op de
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vakoverschrijdende thema’s tussen leerkrachten en ouders. Verder dient er coherentie te zijn
tussen overheidsdoelen en besluitvorming in de school. Men dient sociale controversen en
sociale spanningen in de leerstof te mijden. De  waarden van verschillende groepen waarvan
men deel uitmaakt kunnen immers tegenstrijdig zijn aan elkaar. Alblas en Wals onderscheiden
hierbij twee soorten van criteria. Ten eerste kunnen er in een bepaald leerproces inzichten
ontwikkeld worden die in strijd zijn met bestaande opvattingen uit de eigen leefomgeving.
Leerkrachten verwachten dat leren in zo’n spanningsveld duurzame leerresultaten kan opleveren
omdat het inzicht met zoveel inspanning is aanvaard. Anderzijds moet het na te streven doel ook
werkbaar zijn voor de betrokkenen en moet het succesvol in te brengen zijn in de het sociale
leven van de leerlingen buiten de leersituatie op school. De doelstellingen die een leerkracht
zich vooropstelt moeten met andere woorden maatschappelijk houdbaar zijn. (Alblas & Wals,
1995)

Uiteindelijk is het de bedoeling dat jongeren binnen de maatschappij een plaats
krijgen en een functie opnemen. Maar dan moeten ze ook met die maatschappij
mogen kunnen communiceren  in dialoog of in conflict om van daaruit te leren.

Binnen gezondheidseducatie, en meer specifiek binnen de vorming rond verslavende middelen,
gaat er eveneens heel wat aandacht uit naar de achtergrond en omgeving van de leerling.
Methodologische studies wezen uit dat in het kader van ‘drugs’(in de brede zin)-educatie
methoden die niet specifiek focussen op de middelen, maar totale benaderingen en benaderingen
waarin rekening gehouden wordt met sociale invloeden de meest succesvolle waren in het
tegengaan van het gebruik van drugs (Anderson, 1995).

8.5.5 Buiten de schoolmuren durven treden

Eigenlijk hangt deze vijfde aanbeveling sterk samen met de twee vorige. Het feit dat een school
is ingebed in een samenleving brengt niet alleen mee dat het onderwijs in zijn leerplannen
rekening dient te houden met deze buitenschoolse omgeving, maar nodigt de school ook uit om
buiten haar muren te treden. Zeker wanneer het gaat om dergelijke maatschappijgerichte
thema’s en om het aanleren van vaardigheden en attitudes voor het latere leven, wordt het
openstellen van de school(muren) enorm belangrijk geacht, zowel in de bestaande literatuur als
bij de ondervraagde middenvelders. Jongeren kunnen daardoor meer levensechte ervaringen
opdoen.

Ik denk dat de muren van de school soms veel te strak zijn om dingen te leren
kennen, dat een school al te vaak een eilandje vormt.

In het kader van milieueducatie werd bijvoorbeeld reeds gewezen op het belang van ‘onderwijs
in het milieu’ of het hanteren van het milieu zelf als een hulpmiddel om jongeren meer
ervaringen te leren opdoen in het kader van milieueducatie. In de mondelinge interviews vinden
we dit onder meer terug in de volgende stellingen:

Milieueducatie kan in de school worden gebracht door er letterlijk in te gaan
staan. (balen)
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Werken rond een aantal reservaten in de buurt van de school. Dat laat je ook toe
dat te koppelen aan een bepaald type biotoop die je daar vindt, te koppelen aan het
geografisch gebied waar je bevindt. Zo’n gebied is interessant om
vakoverschrijdend te gaan werken. (…) Het is de enige manier om een concept als
duurzame ontwikkeling ingang te doen vinden. Wat je niet kent, daar kan je niet
voor opkomen of door geraakt worden.

In de andere thema’s gaat het eerder om een samenwerking met andere actoren buiten de school.
Daarbij gaat het zowel om het uitnodigen van betrokkenen en experts in de scholen zelf als om
het zelf naar buiten stappen en het opdoen van ervaringen in de buitenwereld. Beiden worden
relevant geacht. Wat betreft het zelf uitnodigen van betrokkenen in de school, denkt men
bijvoorbeeld aan het uitnodigen van mensen zonder papieren in het kader van
burgerschapseducatie of ex-drugsverslaafden in het kader van gezondheidsopvoeding. Met
betrekking tot dit laatste stelt men dat het tevens leerrijk zou kunnen zijn artsen uit te nodigen in
de school. De drempel om de stap naar artsen zelf te zetten is immers vrij groot bij jongeren.
Daarnaast wordt ook gesteld dat het verenigingsleven hier heel wat expertise te bieden heeft
voor de scholen: personen uit het verenigingsleven kunnen in een school en positieve inbreng
brengen naar het organiseren van buitenschoolse activiteiten en naar het aanleren van sociale
vaardigheden, wordt er gesteld.

Bijvoorbeeld in het programma ‘Man bijt hond’ zaten de mensen zonder papieren
even in de Appelboom in Leuven en hoe dat die kinderen daar op reageren. Dat is
typisch, wanneer ze geconfronteerd worden met zo iets, dan kijken ze daar anders
tegenaan. Ik denk dat de kennis of de confrontatie voor een stuk de
verdraagzaamheid in de hand werkt. Het heeft ook te maken met wat men niet kent,
dat dit vreemd is en daar heeft men op voorhand schrik van.

Leren omgaan met anderen, anders kan je geen solidariteitsgevoel hebben. Een
eenmalig bezoek aan sukkels – om het negatief uit te drukken – daar heb ik mijn
vragen bij. Maar aan de andere kant denk ik dat je met buiten de schoolmuren te
gaan sommige mensen een shock krijgen en dat dit niet slecht is. Ergens op bezoek
gaan, bvb. in instellingen voor zwaar mentaal gehandicapten. Zolang dat je
daarmee niet geconfronteerd wordt, heb je daar ook geen gevoel bij en sta je maar
te preken voor de klas. Ervaring opdoen, en niet alleen theorie. Bvb. inleef-
ateliers: aan den lijve ondervinden wat het betekent om minder kansen te krijgen.

8.5.6 De leerkracht als dirigent en referentiepersoon

En last but not least: de leerkracht zelf. In 1995 gebeurde in Vlaanderen een schriftelijke
bevraging bij onderwijspersoneel, m.n. 320 leerkrachten, 56 pedagogische begeleiders en 93
lerarenopleiders (Csincsak, Blieck, Van Oost e.a., 1995). De respondenten werd een lijst van 10
attitudes voorgelegd. De voorgelegde attitudes dienden geordend te worden naar belangrijkheid.
Attitudes waarvan de respondenten vonden dat ze prioritair zijn voor de succesvolle
implementatie van vakoverschrijdend werken, waren:
- zich verantwoordelijk voelen om zelf een bijdrage te leveren
- bereidheid om samen te werken met collega’s
- open staan voor inspraak van leerlingen
- open staan voor vernieuwing op de school
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- bereid zijn om de waarden waarvoor men staat als leerkracht, ook na te leven

Maar naast deze attitudes die belangrijk geacht worden om vakoverschrijdend leren in goede
banen te leiden, kunnen we er ook niet omheen dat de eigen attitudes en gedragingen van een
leerkracht steeds geobserveerd worden door leerlingen en dat deze attitudes in niet geringe mate
ook het gedrag van leerlingen beïnvloeden, hetzij in positieve hetzij in negatieve zin. Het is
vooral dit waar de middenvelders enorm sterk op hamerden tijdens de interviews:

Wanneer een leerkracht zelf een asociaal type is of erger nog racistische ideeën
heeft, dan kan je al die mooie antwoorden (doelstellingen) van daarnet vergeten.

En daar is ook het voorleefgedrag. Dat heeft hier een heel belangrijke rol te
spelen. uiteindelijk heb ik een relatie met al mijn leerlingen in mijn klas, met al
mijn collega’s. Bijvoorbeeld, als leerkrachten roddelen over een leerkracht in uw
klas, dat is duidelijk het slechte voorbeeld geven van wat een relatie niet is. Ik denk
dat vooral jongeren van 12 tot 16 jaar zeer snel doorhebben hoe het in elkaar zit.

Bijvoorbeeld als ik kijk naar het milieu: je kan niet aandacht hebben voor het
milieu en aan de andere kant met aluminiumfolie rond je boterhammen op school
komen en papieren weggooien op straat. (…) Je kan niet iets tegen de leerlingen
zeggen dat je zelf niet doet. Dus het zal in het voorleven zitten. En eerder dan het
nu was, nl. in lesjes moraal of lessen geschiedenis.

En eigenlijk geldt dit niet alleen naar het onderwijzend personeel toe, maar evenzeer naar het
bestuurs- en onderhoudspersoneel op een school. De ganse schoolomgeving dient consequent te
zijn in haar handelingen:

Naar houdingen toe, denk ik dat de cultuur van een school heel belangrijk is en dat
de school consequent is met de kennis die ze overbrengt.

Het is wel goed om rond gezonde voeding te werken, maar als de leerkracht en de
leerlingen bij het middagmaal ongezond eten krijgen of slecht eten, dan kan de
leerling ook zeggen “de school staat niet achter wat ze vertelt”. Ze moet ook
geloofwaardig overkomen en liefst op zoveel mogelijk vlakken en niet alleen in de
les.

Allemaal mooi en wel, het klinkt allemaal veel belovend, maar feit is wel dat het onderwijzend
personeel hier niet voldoende op geschoold is, stelt het middenveld. Deze opmerking werd
meermaals geformuleerd en vaak waren het de onderwijsmensen zelf, gedetacheerde
leerkrachten in de organisaties, waarvan deze verzuchtingen kwamen. De respondenten stellen
dat er dringend meer aandacht moet besteed worden aan vaardigheden en attitudes en de
methodes om beiden aan te leren en dit zowel in de lerarenopleiding als in de navorming van
leerkrachten. Men moet leerkrachten pedagogisch informeren. Er is ondersteuning nodig en dit
voornamelijk naar werkvormen toe, stelt men.

Je moet het natuurlijk ook als leerkracht aandurven om een aantal zaken
bespreekbaar te maken. Mensen zijn er ook niet op geschoold. Ik denk dat het bij
de opleiding van de leerkrachten begint en dat er nog heel veel werk is.
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Er is hier een gebrek aan navorming. In jeugdwerk zijn ze meer eigen met andere
methodieken. (…) Jeugdwerk heeft onderwijs veel te bieden. Het is spijtig dat het
onderwijs dit niet beseft. In het onderwijs merk je een tekortkoming op vlak van
groepsdynamica, groepswerk, werken met energie.

Ik geef veel opleidingen aan leerkrachten en dat zijn effectief twee werkvormen
(gesprek- en spelvormen) waar men in het onderwijs niet mee vertrouwd is en waar
men typisch fouten in maakt. Bijvoorbeeld als men gespreksvormen gebruikt gaat
men in de plaats van de leerlingen zelf aan het woord te laten, zelf spreken
waardoor leerlingen hun mond niet meer opendoen en dan ben je niet meer met
attitudevorming bezig. Dan ben je bezig met kennisoverdracht.

We schrijven sociale vaardigheidstrainingen uit. Maar we leren ook de
leerkrachten om  er mee te werken. Ik denk dat dat een belangrijke schakel is.(…)
Ik geloof niet in: van kijk hier is interessant lessenmateriaal, ga nu maar aan de
slag leraar. Ik denk dat hij daar echt in dat bad moet springen en aan den lijve
ervaren wat dat is en leren zien dat het eigenlijk gaat over zijn begeleidersstijl en
houdingen.  (Ervaren jullie dat dan als een gebrek in de leraarsopleidingen?) Ja,
heel sterk. De vraag is ook enorm groot aan het worden om daarrond iets te komen
doen of te komen vertellen. Er zijn al een aantal leraren normaalschool die al met
leefsleutels werken binnen hun vak agogische vaardigheden. Er is een heel sterk
tekort. Ik merkte dat ook aan jonge leerkrachten die bij ons op de school begonnen,
dat die bijna uit de lucht vallen. Dat vind ik heel frappant. Die zijn cognitief heel
sterk. Die kennen veel meer van geschiedenis en Nederlands dan ik dat kende.
Maar van heel deze problematiek, daar wisten zij niets van. In bijna 2000, vind ik
dat toch wel heel erg.
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HOOFDSTUK 9. DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN NOG EVEN
OP EEN RIJ EN ENKELE CONCLUSIES

We hebben in de voorgaande hoofdstukken de vakoverschrijdende thema’s uitgebreid
besproken en de voornaamste subthema’s en doelstellingen uitgewerkt. In dit laatste hoofdstuk
zetten we de belangrijkste conclusies nog even op een rij. We doen dat door, ten eerste, de
belangrijkste resultaten voor de vijf thema’s nog eens samen te vatten. Tegelijkertijd willen we
deze resultaten ook terugkoppelen aan de eindtermen. We hebben in de voorbije hoofdstukken
immers nog nergens expliciet een terugkoppeling naar de eindtermen gemaakt zoals deze nu
zijn opgesteld. We hebben dit ook bewust gedaan omdat de spreiding van de subthema’s en de
doelstellingen over de vijf vakoverschrijdende thema’s door de respondenten niet altijd op
identieke wijze gebeurde als in de eindtermen. Bepaalde doelstellingen werden onder andere
subthema’s of thema’s  en bepaalde subthema’s onder andere thema’s geplaatst door de
respondenten dan dat dit in de eindtermen gebeurde. Gezien precies het vakoverschrijdende en
geïntegreerde karakter van de vijf thema’s, is dit uiteraard perfect denkbaar. Dit bracht evenwel
mee dat we eerst alle vakoverschrijdende thema’s dienden te behandelen alvorens een
terugkoppeling naar de eindtermen te kunnen maken. Vandaar dat we dit hier pas doen. Na een
samenvatting en een terugkoppeling naar de eindtermen, zetten we de belangrijkste conclusies
die we uit dit onderzoek kunnen trekken, nog even op een rij.

9.1 OPVOEDEN TOT BURGERZIN

Burgerschapseducatie dient er toe bij te dragen dat jongeren op een bewuste en onderbouwde
manier kunnen participeren aan de maatschappij. Dit betekent dat het niet volstaat dat jongeren
leren hun rechten te vrijwaren in de maatschappij, maar dat er van hen tevens een duidelijk
engagement ten opzichte van de samenleving gevraagd wordt. Dit engagement kan reeds zijn
aanvang nemen door in de school leerlingen ook daadwerkelijk te laten participeren.

Deze actieve invulling van burgerschap verklaart ook duidelijk de thema’s die door het
middenveld worden geformuleerd als prioriteiten voor het secundair onderwijs. Op basis van de
dimensies en thema’s die in de literatuur naar voor worden geschoven, stelden we dat
burgerschapseducatie een containerbegrip is, waarin zowat alles gepropt wordt. We stelden toen
zelf een afbakening voor waarin de politieke dimensie centraal staat. Burgerschapseducatie, zo
stelden we, dient in eerste instantie te vertrekken vanuit het politieke aspect en moet er voor
zorgen dat mensen op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan het politieke leven en
politiek actief kunnen participeren. We zouden het dus best democratisch burgerschap kunnen
noemen, wat op de eerste plaats impliceert dat jongeren respect opbrengen voor de
democratische samenleving en de basis van een democratische samenleving: de wet, de
politieke actie,… daarnaast impliceert burgerschap tevens een aantal substantieve waarden die
de algemene visie op een goede samenleving symboliseren. We stelden vast dat in de literatuur
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hierover, en dit zowel in de wetenschappelijk-filosofische teksten als de teksten van
internationale en supra-nationale instellingen, toch een aantal punten van consensus kunnen
worden onderkend :
 de individuele bekwaamheid om vrijheden en rechten te vrijwaren
 een gevoel van gemeenschap, verbondenheid en solidariteit
 kennis van het ondersteunend cultureel erfgoed
 plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel

In de documenten die we verder analyseerden, merkten we voor burgerschapseducatie een vrij
evenredige verdeling van cognitieve elementen, vaardigheden en attitudes. Naar kennis toe,
bleek dat ook in de internationale literatuur vooral de klemtoon gelegd werd op de politieke
aspecten van het burgerschap en meer specifiek op thema’s zoals democratie, politieke
instellingen en besluitvorming. Binnen de vaardigheden die men naar voor schuift wordt de
opdeling naar thema’s niet echt gemaakt, maar kunnen drie grote blokken van vaardigheden
onderscheiden worden: cognitieve, sociale en participatieve vaardigheden. Over attitudes
tenslotte lijken de meningen wat meer verdeeld. Maar toch worden ook hier een aantal attitudes
en waarden duidelijk naar voor geschoven: gemeenschapsgevoelens, solidariteit, tolerantie en
respect voor de rechten en de vrijheden die in de Verklaring van de Rechten van de Mens
verwoord worden. Houdingen ten aanzien van politiek en democratie worden minder
beklemtoond. Op deze terreinen streeft men in de literatuur meer cognitieve doelstellingen na.

Vergelijken we dit met de onderzoeksresultaten, dan zien we toch duidelijk een aantal
gelijkenissen. De thema’s die naar voor worden geschoven door het maatschappelijk
middenveld in Vlaanderen zijn in volgorde van belangrijkheid:
 solidariteit, sociale gelijkheid en gelijkheid van kansen
 democratie en democratische instellingen
 mensenrechten
 bestrijding van racisme en intolerantie

Het thema ‘solidariteit, sociale gelijkheid en gelijkheid van kansen’ steekt daarbij met kop en
nek boven de andere uit. In de doorgenomen literatuur werd dit weliswaar ook als een belangrijk
element naar voor geschoven, maar daar werd toch wel sterker de klemtoon gelegd op het thema
‘democratie en democratische instellingen’, zeker wat kennis betreft. Het middenveld in
Vlaanderen schuift het thema ‘solidariteit’ duidelijk naar voor en ziet het als een
basisvoorwaarde om verder te kunnen spreken over burgerschap.

In totaal werden voor burgerschapseducatie 57 doelstellingen geformuleerd waarover er
consensus (gemiddelde score ≥ 4,5) bestaat. Kenniselementen en inzichten zijn daarin duidelijk
ondervertegenwoordigd. Men hecht duidelijk veel meer belang aan houdingen of attitudes en
definieert op die manier ook wel een nieuwe uitdaging voor de samenleving. Alleen omtrent de
topics rechten en plichten, democratie en politieke besluitvorming wordt een zekere basiskennis
geëist. Daarnaast merken we ook dat een algemene kennis over de actualiteit en het weten waar
men terecht kan met problemen worden beschouwd als consensuspunten. Maar de overige
consensuspunten zijn voornamelijk te situeren op het vlak van vaardigheden en attitudes.
Binnen deze vaardigheden en attitudes merken we een sterke klemtoon op algemene
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basiscapaciteiten zoals het kunnen uiten van de eigen mening en  respect opbrengen voor de
mening van medeburgers. De andere doelstellingen zijn zeer ruim en bestrijken zowat alle
topics. Bovendien ligt er een sterke klemtoon op capaciteiten die ook gerangschikt kunnen
worden onder het luik van sociale vaardigheden en leren leren.

Wat betreft de doelstellingen waarover er grote eensgezindheid (gemiddelde score ≥ 4 en < 4,5)
bestaat, kunnen we deze lijn doortrekken. Het cognitieve luik komt hier evenwel wat ruimer aan
bod. We vinden een grote eensgezindheid aangaande het overbrengen van kennis over
basisconcepten en over het functioneren van basisinstellingen en achterliggende waarden.
Daarnaast bestaat er ook eensgezindheid over het feit dat jongeren kennis moeten hebben over
de belangrijkste maatschappelijke problemen. Al te theoretische en puntsgewijze
kennisoverdracht dient volgens de ondervraagde personen evenwel te allen tijde worden
vermeden.

We vergelijken de invulling van burgerschap nu even met de vakoverschrijdende eindtermen
van de eerste graad (DVO, 1998) en de voorlopige eindtermen voor de tweede en de derde
graad (Vlaamse Onderwijsraad: RSO/RLE/DOC/019 en RSO/RLE/DOC/020, 2000).

Tabel 9.1 Subthema’s voor ‘opvoeden tot burgerzin’ in de vakoverschrijdende
eindtermen

Eerste graad Tweede graad Derde graad

 Klas en de school

 Gezinsvormen en eigen

leefkring

 Media

 Democratische vormen van

bestuur

 Mensenrechten

 Actief burgerschap en

besluitvorming

 Democratische raden en

parlementen

 Maatschappelijke

dienstverlening

 Wereldburgerschap

Voor de vergelijking nemen we eerst een aantal topics samen, die ons inziens grote gelijkenis
vertonen. Bij deze vergelijking zullen we niet alle doelstellingen en eindtermen apart
behandelen. Voor een volledige overzicht van alle vakoverschrijdende eindtermen, verwijzen
we naar de bijlagen.

1. De klas en de school, gezinsvormen en eigen leefkring, wereldburgerschap

Deze subthema’s kunnen beschouwd worden als meer ruimtelijk afgebakende topics. Een
vergelijking met de vakoverschrijdende thema’s zoals ze werden opgesteld  door de DVO, op
themaniveau is niet altijd even makkelijk. Dit omdat de vakoverschrijdende subthema’s zoals ze
werden vastgelegd voor burgerzin soms een functionele invulling krijgen, en dan weer een
ruimtelijke. Zo zijn voor de eerste graad secundair onderwijs de subthema’s ‘de klas en de
school’ en ‘gezinsvormen en eigen leefkring’ eerder ruimtelijke afbakeningen waarbinnen dan
verschillende inhoudelijke dimensies kunnen gebracht worden. Voor het subthema ‘de klas en
de school’ sluit bvb. de eindterm ‘leerlingen kunnen aan de hand van het schoolreglement hun
rechten en plichten concreet illustreren’ inhoudelijk aan bij juridische aspecten van burgerzin
met betrekking tot rechten en plichten van burgers en sluit de eindterm ‘leerlingen kunnen op
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een verdraagzame manier omgaan met verschillen in sekse, huidskleur en etniciteit’ bij
verdraagzaamheid en tolerantie.

Omdat bij het opstellen van de vragenlijst de subthema’s en de bijhorende eindtermen voor de
eerste graad reeds vastlagen, hebben we toch ook wel getracht deze meer ruimtelijke afbakening
van subthema’s mee te nemen. Wanneer deze subthema’s werden geselecteerd, merkten we dat
de respondenten deze aspecten selecteerden niet zozeer om inhoudelijke redenen, maar vooral
omdat hier een aantal voor hen belangrijke topics aan konden verbonden worden of dat deze
topics een interessante invalshoek vormden. Dit laatste was voornamelijk het geval met het
subthema ‘de lokale gemeenschap waarin men leeft’. Dit thema wordt eerder als een
toepassingsniveau beschouwd, niet als een topic op zich.

In de vakoverschrijdende eindtermen zien we dat in eerste graad de klemtoon ligt op de
ervaringswereld van de jongere door het aanbrengen van subthema’s als ‘de klas en de school’
en ‘gezinsvormen en eigen leefkring’. Het topic ‘wereldburgerschap’ komt pas in een derde
graad aan bod. De ondervraagden stonden er eveneens achter dat burgerschap en burgerzin op
verschillende niveaus dient nagestreefd te worden, gaande van de lokale omgeving tot het
wereldburgerschap. Uit de gesprekken en ook uit de topics en de doelstellingen die de
respondenten naar voor schoven, bleek evenwel dat zij vonden dat de school zich in eerste
instantie moet richten op het bespreken van de eigen omgeving. Dit alles kadert in hun visie
‘think global, act local’. Dit bleek ook duidelijk in de bespreking van de andere subthema’s bij
de respondenten. Uit de doelstellingen blijkt duidelijk dat aspecten en zeker kennisaspecten over
internationale instellingen en relaties als onbelangrijk worden beschouwd (zie bvb. B3.113,
B3.220, B3.228, B3.262). En ook de Europese cultuur en haar instellingen worden minder
belangrijk geacht. Niet alleen worden er omtrent Europa nauwelijks doelstellingen
geformuleerd, degene die geformuleerd worden, halen ook niet de ondergrens van 4 punten
(bvb. B3. 288, B3.289, B3.292). De nabijere omgeving daarentegen wordt des te belangrijker
geacht omdat men daar werkelijk de opgedane kennis kan gaan toepassen en dit geldt zowel
voor de schoolse omgeving als de thuisomgeving. Daarnaast wordt ook al wel enige kennis
verwacht op nationaal niveau. En dit vooral in verband met het democratisch bestuur van ons
land, waarmee we dan direct bij een volgend blok belanden.

2. Democratische vormen van bestuur, actief burgerschap en besluitvorming, democratische
raden en parlementen

Bij de omschrijving van de subthema’s hebben we net zoals in de eindtermen er voor geopteerd
om het domein van democratie en politiek wat uit elkaar te trekken. We legden in de beginfase 3
topics voor aan de respondenten: ‘democratie en democratische instellingen’, ‘politieke
systemen en het proces van besluitvorming’ en ‘participatie aan het politieke leven’. Het laatste
werd in de eerste ronde door het merendeel van de respondenten heel eng ingevuld als zijnde
formele participatie aan partijpolitiek en kon mede daardoor op niet veel steun rekenen.
Leerlingen moesten te allen tijde vrij gelaten worden om zelf de keuze te maken of zij al dan
niet ‘de politiek wensten in te stappen’. Wat betreft de twee andere topics was het verschil niet
altijd zo duidelijk. Het merendeel van de respondenten schoof daarbij ‘democratie en
democratische instellingen’ als het belangrijkste topic naar voor maar de doelstellingen die daar
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dan onder werden geformuleerd konden vaak even goed geplaatst worden onder het topic
‘politieke systemen en proces van besluitvorming’. Het toewijzen van een doelstelling aan een
van beide subthema’s was dan ook sterk persoonsgebonden.

Dit alles is eigenlijk niet zo belangrijk. Belangrijk is dat de drie bovenstaande aspecten van het
vakoverschrijdend thema ‘opvoeden tot burgerzin’ duidelijk onderstreept worden door de
middenveldsorganisaties. De exacte doelstellingen zijn uiteraard niet altijd identiek, maar het
basisidee wordt duidelijk door de respondenten belangrijk geacht. Zeker het subthema ‘actief
burgerschap en besluitvorming’ sluit sterk aan bij de wensen van het middenveld. Ook het
middenveld is er duidelijk voorstander van om leerlingen daadwerkelijk democratie en
besluitvorming te laten ervaren onder meer door de deelname aan leerlingenraden en
democratische werkvormen op school. Het topic ‘democratische vormen van bestuur’ in het
eerste jaar, waarin vooral een aantal basisbegrippen en elementen in het kader van democratie
worden naar voor geschoven, wordt zoals boven reeds gesteld door de respondenten gesteund.
Wanneer het topic ‘democratische raden en parlementen’ in de derde graad op inhoud wordt
bekeken, stellen we vast dat de eindtermen hier toch op het vlak van kennis en van cognitieve
vaardigheden een stuk dieper op ingaan dan wat de Vlaamse middenveldsorganisaties als
doelstellingen naar voor schuiven. Er bestaat bij de middenveldsorganisaties niet alleen een
consensus aangaande attitudes en vaardigheden maar ook aangaande een zekere basiskennis
omtrent democratie, maar in de eindtermen voor de derde graad gaat men iets verder dan dat.

3. Mensenrechten

Mensenrechteneducatie vormde niet alleen in de internationale literatuur, maar tevens bij de
ondervraagden van het middenveld een belangrijk luik binnen burgerschapseducatie. Het
ontbreken van een dergelijk luik in de eindtermen van de eerste graad vormde tevens een van de
kritieken uit het verenigingsleven (zie o.a. BGJG, 1994). De doelstellingen zoals ze
geformuleerd zijn in de eindtermen van de tweede graad beantwoorden zeker aan de vragen die
vanuit het middenveld worden gesteld. Als we de eindtermen leggen naast de doelstellingen die
het middenveld formuleerde, en dan vooral de consensusdoelstellingen, stellen we wederom
vast dat het middenveld hier weliswaar nog sterker de klemtoon legt op het toepassen van deze
mensenrechten.

4. Media

Het medialuik is binnen de vakoverschrijdende eindtermen voor burgerzin zeer beperkt. Het
omvat slechts twee doelstellingen, waarbij het kritisch omgaan met media centraal staat. Nu
werd het topic ‘media’ niet veelvuldig door de respondenten geselecteerd en scoorde het ook
niet hoog. Maar de twee doelstellingen die in de eindtermen werden geformuleerd kunnen wel
degelijk rekenen op de steun van de ondervraagde organisaties (zie bvb. B3.321 en B3.335).
Niet alleen vormen het consensuspunten binnen de doelstellingen die geformuleerd werden in
het kader van burgerschapseducatie. Daarnaast werd het kritisch omgaan met media ook
duidelijk naar voor geschoven in het kader van leren leren en meer specifiek in het kader van de
verwerving en verwerking van informatie.
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5. Maatschappelijke dienstverlening

Een laatste subthema dat we binnen de eindtermen kunnen onderscheiden is dit van de
‘maatschappelijke dienstverlening’. Dit topic werd eveneens in de eerste ronde voorgelegd aan
de respondenten, maar kon net als ‘media’ op een niet zo grote aanhang rekenen. Deze magere
oogst heeft wellicht te maken met de onduidelijkheid van het topic. We merkten dan ook dat aan
dit topic meerdere invullingen werden gegeven. In de eindtermen wordt met de invoering van
dit topic beoogd dat leerlingen de belangrijkste maatschappelijke diensten of instellingen
zouden kennen waarop zij beroep zouden kunnen doen. De respondenten  plaatsen daarnaast
onder dit topic ook doelstellingen die meer te maken hebben met de zorgethiek zoals dat onder
gezondheidsopvoeding wordt gevraagd: zelf maatschappelijke diensten verlenen aan
zorgbehoefenden. Wanneer we de doelstellingen overlopen die geformuleerd werden dan
merken we dat de meerderheid van doelstellingen een gemiddelde score van boven de 4 heeft.
De doelstelling ‘weten waar je terecht kan met problemen’ kan zelfs rekenen op een consensus
en ook kennen van de specifieke dienstverlening gericht op jongeren wordt door alle
respondenten nastrevenswaardig geacht. Bovendien komt dit topic versnipperd aan bod.  Zo
bestaat er met betrekking tot het topic ‘rechten en plichten’ bijvoorbeeld grote eensgezindheid
over dat jongeren dienen te weten waar ze terecht kunnen met klachten (B3.122) en binnen
gezondheid dat jongeren moeten weten waar ze terecht kunnen met verslavingsproblemen
(G2.076) of met emotionele problemen (G2.035).

Tot zover de topics die in de eindtermen werden behandeld. Er resten dan nog twee topics die
zeer belangrijk bevonden werden door het middenveld, met name solidariteit en
verdraagzaamheid, maar die niet expliciet als subthema werden opgenomen in de eindtermen.
Betekent dit dan dat deze topics afwezig zijn in de eindtermen? Niet helemaal, we bespreken
nog even deze topics.

1. Solidariteit, sociale gelijkheid en gelijkheid van kansen

Dit topic kwam als het belangrijkste subthema naar voor in de bevraging. Het aanleren van
solidariteit werd zelfs als een basis voor burgerschapseducatie gezien. In de eindtermen komt dit
aspect aan bod in andere subthema’s, dus er wordt aandacht aan besteed. Weliswaar is het
minder nadrukkelijk aanwezig en minder uitgewerkt dan de middenvelders wel zouden wensen.
Er wordt bijvoorbeeld in het kader van het topic ‘de klas en de school’ gevraagd dat de
leerlingen bereid zouden zijn zich in te zetten voor solidariteitsacties. Een andere eindterm stelt
dat jongeren dienen kennis te hebben over hoe een overheid haar inkomsten verwerft en deze
vervolgens aanwendt. In de laatste drie eindtermen omtrent wereldburgerschap staan aspecten
zoals onderlinge afhankelijkheid, sociale rechtvaardigheid, welvaart en herverdeling van de
welvaart centraal. Het gaat hier evenwel over sociale rechtvaardigheid en herverdeling op
internationale schaal. Uit de gesprekken met de respondenten bleek dat jongeren dit evenzeer
moeten kunnen interpreteren op meer lokale schaal, in de eigen omgeving en op nationaal vlak.
Uit de lijst van doelstellingen die hier door de respondenten werden gepresenteerd en
beoordeeld, blijkt duidelijk een ruimere invulling van dit topic. Op dit punt bieden de
eindtermen dan ook veel minder dan de ondervraagden verwachten en dient bijstelling te
worden overwogen.
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2. Verdraagzaamheid, bestrijding van racisme en intolerantie

Tolerantie en bestrijding van racisme, vinden we eveneens gefragmenteerd terug in de
eindtermen. Onder het opvoeden tot burgerzin vinden we terug dat leerlingen op een
verdraagzame manier moeten omgaan met verschillen in sekse, huidskleur en etniciteit. Dat
beantwoordt tevens aan de vraag van de respondenten om verdraagzaamheid ruimer te zien dan
louter het bestrijden van racisme. Verder vinden we voor de tweede graad dat jongeren
vooroordelen en discriminerend gedrag dienen te herkennen. We vinden beide elementen nog
een keer terug in het kader van het topic ‘zorgethiek’ onder gezondheidszorg. Deze
doelstellingen beantwoorden in grote mate aan de consensusdoelstellingen in het onderzoek. In
tegenstelling tot de andere topics staan hier in de eindtermen vaardigheden en attitudes centraal.
Op dit vlak worden de wensen van het middenveld dan ook ingevuld. Toch vinden we de
allerbelangrijkst gequoteerde doelstelling, namelijk het tegengaan van pestgedrag, nergens terug
in de eindtermen. Het tegengaan van pestgedrag wordt nergens expliciet vermeld in de
vakoverschrijdende eindtermen. Als we daarnaast kijken naar de punten waarover er grote
eensgezindheid bestaan, dan volstaan de eindtermen niet. Verdraagzaamheid wordt wel nog
vermeld in de vakgebonden eindtermen van bijvoorbeeld aardrijkskunde en lichamelijke
opvoeding. Ook op dit punt kan het bijstellen van de vakoverschrijdende eindtermen worden
overwogen.

9.2 GEZONDHEIDSOPVOEDING

Voor gezondheidsopvoeding merkten we dat de meerderheid van de respondenten zich konden
terugvinden in de omschrijving die ook de wereldgezondheidsorganisatie geeft aan gezondheid
en gezondheidseducatie. Dit betekent dat gezondheid gelijkgesteld wordt met welbevinden en
dat gezondheidseducatie op school zowel aandacht moet hebben voor het fysiek welbevinden
van jongeren als voor het mentaal of psychisch welbevinden en het sociaal welbevinden. Dit
laatste, het sociaal welbevinden, wordt evenwel door slechts enkelen expliciet vermeld in de
omschrijving die ze geven aan gezondheid.

Het middenveld ziet de functie van de school vooral als aanvullend op het gezin. Desalniettemin
schrijft men de school hier op een aantal domeinen een belangrijke rol toe, met name op het
vlak van informatie, voorlichting,  preventie en  detectie. En uit de literatuur blijkt dat de school
sowieso een invloed uitoefent op de gezondheid van haar leerlingen. Maar deze invloed kan
zowel gezondheidsbevorderend als –schadend zijn.

Omtrent het omschrijven van gezondheid bleek er duidelijk consensus te bestaan. Voor het
invullen van gezondheidseducatie dan, liet men zich leiden door enerzijds een aantal prangende
gezondheidsproblemen bij jongeren, anderzijds door de vragen en behoeften die men zelf als
organisatie constateerde bij jongeren. Dit leidde tot de volgende lijstje van prioritaire thema’s:
- Lichaamsbeweging
- Voeding
- Mentale en emotionele gezondheidszorg
- Relaties en seksualiteit
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- Verslaving (drugs, roken en alcohol)

Alle vijf topics werden door meer dan de helft van de respondenten geselecteerd als zijnde een
van de vijf belangrijkste topics en haalden -met uitzondering van het subthema
‘alcoholgebruik’- ten minste een gemiddelde score van 4.

Naar vorm primeerden ook hier attitudes en vaardigheden. Alleen op het vlak van ‘relaties en
seksualiteit’ bestond er enige consensus over kennisaspecten. De vaardigheden en attitudes die
hier teruggevonden worden bij de consensuspunten, kunnen veelal omschreven worden als life
skills of levensvaardigheden die mensen in staat stellen controle uit te oefenen over en richting
te geven aan hun eigen  leven (vb. probleemoplossende vaardigheden, zelfbewustzijn,
communicatievaardigheden, het kunnen omgaan met emoties, …).

We vergelijken nu de topics en de invulling ervan met de vakoverschrijdende eindtermen.

Tabel 9.2. Subthema’s voor gezondheidsopvoeding in de vakoverschrijdende eindtermen
Eerste graad Tweede graad Derde graad

 Hygiëne  Gezonde en actieve leefstijl  Leefstijl en levenskwaliteit

 Voeding  Relaties en seksualiteit  Zorgethiek

 Genotsmiddelen

 Veiligheid en EHBO

 Stress en emoties

 Rust, beweging en houding

Voor de eindtermen van de eerste graad werden duidelijk inhoudelijke topics geformuleerd voor
gezondheidsopvoeding. Voor de tweede en derde graad is de DVO evenwel gedeeltelijk
afgestapt van een inhoudelijke opdeling in topics. Voor de tweede graad wordt nog wel het
subthema ‘relaties en seksualiteit’ en voor de derde graad het subthema ‘zorgethiek’
aangebracht, maar daarnaast presenteert men het meer overkoepelende concept ‘leefstijl’.
Binnen het subthema met betrekking tot de leefstijl, duiken evenwel terug de inhoudelijke topics
uit de eerste graad op. De 5 belangrijkst geordende topics uit het onderzoek vinden we allen
terug in het lijstje. In die zin beantwoorden de eindtermen dus zeker aan de wensen van de
middenveldsorganisaties op het vlak van gezondheidseducatie. We kunnen ons evenwel de
vraag stellen of ook de inhoudelijke invulling aan de wensen beantwoordt. We bekijken even
deze 5 topics.

1. Voeding

Inzake het topic ‘voeding’ vonden we bij de organisaties geen consensusdoelstellingen en
slechts vier algemene doelstellingen waarover er grote eensgezindheid bestond en die op het
volgende neerkwamen: jongeren moeten gezond en evenwichtig leren eten en bewust omgaan
met eten. In de eindtermen gaat men duidelijk verder in de doelstellingen. Naast het leren
evenwichtig en gezond eten wordt er ook aandacht gevraagd voor de invloed van de media en
de sociale omgeving op het voedingsgedrag en voor eetstoornissen. Beide aspecten –sociale
invloeden en eetstoornissen- kwamen evenwel in de mondelinge gesprekken aan bod als zijnde
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probleemaspecten inzake het voedingspatroon van jongeren, maar dienen volgens de
respondenten niet apart besproken te worden. Wanneer men jongeren leert gezond te eten, dan
behandelt men impliciet ook beide aspecten.

2. Genotsmiddelen

De eindtermen benaderen dit,  net als de organisaties, ruimer dan preventie van illegale drugs.
Ook genotsmiddelen als alcohol, tabak en geneesmiddelen worden aangehaald binnen de
eindtermen. Consensus bestond er eigenlijk uitsluitend aangaande het kunnen omgaan met en
het weerstaan aan sociale druk. Ook dit is een duidelijk element in de vakoverschrijdende
eindtermen. Bekijken we verder de doelstellingen waarover er grote eensgezindheid bestaat, dan
merken we dat ook hieraan de eindtermen reeds in grote mate voldoen. Het gaat daarbij
namelijk hoofdzakelijk over het kennen van de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van
verslaving.

3. Stress en emoties

De emotionele gezondheid werd ook sterk naar voor geschoven door de
middenveldsorganisaties. Dit was vooral merkbaar in de beoordeling van de doelstellingen. Op
de eerste plaats werd het daarbij belangrijk geacht dat scholen aandacht besteden aan het
zelfbeeld van hun leerlingen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is binnen de
vakoverschrijdende eindtermen niet expliciet opgenomen. Ook het uiten van emoties wordt niet
binnen het kader van dit topic opgenomen. Dit aspect komt wel later aan bod in het kader van de
eindtermen betreffende sociale vaardigheden en de eindtermen betreffende ‘relaties en
seksualiteit’ maar bij dit laatste gaat het specifiek over emoties en gevoelens binnen intieme
relaties. Op dit vlak voldoen de eindtermen niet aan de verwachtingen van het middenveld.

4. Rust, beweging en houding

‘Rust, beweging en houding’ of lichaamsbeweging, zoals wij het in het onderzoek genoemd
hebben, was net als voeding een van de topics die belangrijk bevonden werden. Maar over dit
topic bestond er geen consensus over de doelstellingen. Bekijken we de doelstellingen waarover
er grote eensgezindheid bestaat, dan stellen we vast dat de eindtermen zeer goed beantwoorden
aan de vragen van de middenveldsorganisaties. Ook de middenveldsorganisaties vragen op de
eerste plaats het aanleren van een goede lichaamshouding en dat men leerlingen het belang van
een fitte levensstijl leert inzien. Naast deze cognities en inzichten, stelt het middenveld evenwel
ook duidelijke vragen naar houdingen en gedrag. Leerlingen moeten volgens het middenveld
gemotiveerd worden om meer te sporten en aan lichaamsbeweging te doen en ook
daadwerkelijk meer aan sport doen. Ook hier dient te school aandacht aan te besteden. Deze
aspecten komen niet aan bod in de vakoverschrijdende eindtermen en blijven voorbehouden
voor het vak lichamelijke opvoeding. Hetzelfde geldt voor het aannemen van sportief gedrag.
Ook dit vinden we niet terug in de vakoverschrijdende eindtermen, maar wel in de eindtermen
voor lichamelijke opvoeding.
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5. Relaties en seksualiteit

In de consensusdoelstellingen bleken de doelstellingen voor ‘relaties en seksualiteit’ de
belangrijkste te zijn. De taak voor de school werd hier zeer ruim opgevat. Ook in de eindtermen
wordt het als een belangrijk subthema beschouwd, weliswaar pas vanaf de tweede graad.  Dat
seksualiteit gerelateerd wordt aan relaties werd belangrijk gevonden door de respondenten. De
invalshoek die men in de vakoverschrijdende eindtermen neemt, wordt dan ook zeker
ondersteund. De invulling die men eraan geeft binnen de eindtermen kan zeker rekenen op de
steun van de meerderheid van respondenten en zijn zeker niet te vergaand. Meer nog, wanneer
men de doelstellingen uit het onderzoek bekijkt, dan blijken de eindtermen nog een aantal
elementen niet te omvatten die wel duidelijk in de interviews werden naar voor geschoven.
Binnen dit topic spreekt men in de eindtermen bijvoorbeeld steeds over seksuele relaties in de
algemene zin. Men neemt homoseksualiteit dus niet apart op of vermeldt het niet expliciet. Als
we naar de resultaten kijken van het onderzoek, dan stellen we vast dat de
middenveldsorganisaties daar wel expliciet om vragen. Er bestaat grote eensgezindheid om
jongeren te informeren over homoseksualiteit en hoe er mee om te gaan. Daarnaast dient men
vooroordelen en taboes omtrent homoseksualiteit te doorbreken. Wel wordt er in het kader van
de zorgethiek in de eindtermen gesteld dat men respect dient te tonen ten aanzien van personen
met een andere geaardheid, maar hoe jongeren er zelf mee dienen om te gaan wordt nergens
vermeld. Daarnaast wordt in de eindtermen ook niet stil gestaan bij het respectvol met elkaar
omgaan binnen een intieme relatie. Ook dit is iets waar duidelijk naar gevraagd wordt door de
respondenten.

In de subthema’s die in de eindtermen worden opgenomen worden daarnaast ook nog de
volgende drie subthema’s opgenomen: hygiëne, veiligheid en EHBO en zorgethiek. Deze drie
subthema’s behoorden niet tot de prioritaire subthema’s bij onze respondenten, maar uit het
volgende zal blijken dat ze toch niet als onbelangrijk werden beschouwd.

1. Hygiëne

‘Persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne’ werd niet zo hoog gescoord door onze respondenten.
Binnen de vakoverschrijdende eindtermen voor gezondheidsopvoeding wordt het aangehaald,
maar worden eveneens slechts twee concrete doelstellingen geformuleerd: het belang inzien van
een goede hygiëne en het zich daadwerkelijk hygiënisch verzorgen en gedragen. Als we kijken
op het niveau van de doelstellingen, dan constateren we dat ook deze twee basiselementen
binnen het kader van het subthema ‘hygiëne’ het belangrijkst worden geacht door de
respondenten. Er bestaat bij de respondenten een vrij grote eensgezindheid aangaande deze
doelstellingen.

2. Veiligheid en EHBO

Ook het topic ‘veiligheid- en ongelukspreventie’ werd in eerste instantie niet zo hoog gescoord.
Maar we vermeldden hiervan reeds dat in de doelstellingen waarover er grote eensgezindheid
bestaat het opvallend aanwezig is. Doelstellingen met betrekking tot verkeersveiligheid en
eerste hulp bij ongevallen werden daarbij het belangrijkst geacht. Jongeren dienen volgens het



HOOFDSTUK 9. CONCLUSIE          285

middenveld in Vlaanderen inzicht te hebben in verkeerssituaties en gevaarsituaties en dienen
tevens bereid te zijn om te helpen bij ongevallen. Eensgezindheid bestaat er eveneens over het
kunnen geven van EHBO en het kennis hebben van een aantal levensreddende technieken. De
doelstellingen die in het kader van dit topic in de eindtermen werden geformuleerd kunnen dan
ook, met uitzondering van een eindterm, rekenen op een grote eensgezindheid bij het
middenveld. De eindterm die als niet zo belangrijk naar voor kwam, maar weliswaar als een
doelstelling werd geformuleerd in de eerste ronde, heeft betrekking op het toepassen van
veiligheidsvoorschriften en –voorzorgen in de werkplaatsen.

3. Zorgethiek

In de derde graad wordt in de eindtermen het subthema ‘zorgethiek’ opgenomen. Omdat bij het
opstellen van de vragenlijst dit subthema nog niet gekend was en het ook niet in de
internationale literatuur werd voorgedragen als een belangrijk onderwerp binnen
gezondheidseducatie, werd het topic in onze vragenlijst niet ter beoordeling voorgelegd aan de
respondenten. Maar zoals we reeds zagen, worden de doelstellingen in het kader van het topic
‘zorgethiek’ niet als onbelangrijk beschouwd. In het onderhavig onderzoek vinden we de
doelstellingen voor zorgethiek terug binnen burgerschapseducatie, en in het kader van
‘maatschappelijke dienstverlening’ en in het kader van ‘verdraagzaamheid, bestrijding van
racisme en intolerantie’.

9.3 MILIEUEDUCATIE

Algemeen valt op dat in de literatuur omtrent milieueducatie, en dit zowel in de
wetenschappelijke literatuur als in de teksten resulterend uit congressen van internationale en
supra-nationale instellingen, dat het concept milieu en milieueducatie zeer ruim bekeken wordt.
Milieu omsluit een geheel van natuurlijke, gebouwde en sociale componenten. En wanneer men
specifiek schrijft over milieueducatie dan constateren we dat deze vorming wordt aanschouwd
als een permanent proces waarin men meer bewust dient te worden over de omgeving en de
nodige kennis, waarden, vaardigheden en ervaringen om bewust om te gaan met milieu. Vaak
wordt daarbij benadrukt dat men deze capaciteiten dient te kunnen aanwenden om zowel
huidige als toekomstige problemen aan te pakken. Binnen de literatuur komt de laatste decennia
dan ook een sterke klemtoon te liggen op ‘duurzame ontwikkeling’. Daarnaast dient
milieueducatie zowel geïnterpreteerd te worden als educatie over het milieu, als educatie voor
het milieu en educatie in het milieu. Experimenten en actiegericht onderwijs dienen dan ook als
essentiële componenten van milieueducatie beschouwd te worden opdat leerlingen de
noodzakelijke waarden  en verantwoordelijk gedrag ten aanzien van het milieu zouden
ontwikkelen.

Ook de organisaties lijken in eerste instantie milieu en milieueducatie ruim te interpreteren.
Toch valt reeds in hun omschrijvingen op dat ze moeilijkheden ondervinden om het milieu-
concept precies in te vullen. Wel is er duidelijk ook een actiegerichte component aanwezig.
Actiegericht onderwijs en het opdoen van ervaringen buiten de school worden alom geprezen
als middel om jongeren meer verantwoordelijkheidszin op het terrein van de milieuproblematiek
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bij te brengen. “Think global, act local”, is de lijfspreuk. Daarmee gepaard gaande, wordt tevens
de klemtoon gelegd op datgene wat de persoonlijke bijdrage kan zijn in het tegengaan en
oplossen van milieuproblemen.

Dit alles vertaalt zich evenwel in een vrij enge inhoudelijke invulling voor milieueducatie.
Problematisch geachte thema’s, zoals afval en verontreiniging van water, lucht en bodem
worden naar voor geschoven, waarbinnen dan de persoonlijk houding vooral beklemtoon wordt.
Al dient hier wel gesteld te worden dat de milieuorganisaties die betrokken waren in de eerste
ronde dit toch wel enigszins ruimer zagen. Bij de tweede ronde ontbreekt deze groep evenwel
grotendeels. Wel zien we dat het concept ‘duurzame ontwikkeling’ toch ook veel steun vindt bij
de organisaties.

De subthema’s die als het belangrijkst naar voor kwamen in de bevraging van het middenveld in
Vlaanderen waren:
- Mensen en hun leefomgeving
- Afval
- Lucht-, water- en bodemverontreiniging
- Aspecten van duurzame ontwikkeling
- Consumentengedrag

We stelden evenwel geen duidelijke kloof met de andere subthema’s vast. Het is niet zo dat
deze topics sterk boven de andere topics uitspringen. We merken wel dat er betrekkelijk weinig
aandacht is voor de bebouwde omgeving. Net als voor gezondheidsopvoeding volstaan de
consensusdoelstellingen niet om een programma voor milieueducatie op te bouwen. Bij de
vergelijking met de eindtermen moeten we dus zeker ook de doelstellingen waarover er een
grote mate van eensgezindheid bestaat mee in acht nemen.

Tabel 9.3. Subthema’s voor milieueducatie in de vakoverschrijdende eindtermen
Eerste graad Tweede graad Derde graad

 Lucht, water en bodem

 Levende wezens en milieu

 Samenleving en ruimtegebruik

 Afval

 Milieuzorg

 Natuurzorg

 Verkeer en mobiliteit

 Natuur- en milieubeleid

 Verkeer en mobiliteit in ruimtelijk

beleid

Ook voor milieueducatie lijkt men in de eindtermen vanaf de tweede graad een andere koers te
varen. Net als voor gezondheidseducatie lijkt men voor een deel af te stappen van de
inhoudelijke thema’s in de eerste graad door de invoering van de subthema’s ‘milieuzorg’ en
‘natuurzorg’. ‘Verkeer en mobiliteit’, dat tevens werd ingevoerd om tegemoet te komen aan de
eindtermen voor het nieuwe thema ‘verkeersopvoeding’, heeft dan weer wel een eerder
inhoudelijke invulling. Bij het opstellen van de vragenlijst baseerden we ons op de subthema’s
die destijds voor de eerste graad vastlagen. Deze voor de tweede en derde graad werden niet
opgenomen in de vragenlijst. Dit had bovendien voor verwarring gezorgd, omdat milieuzorg en
natuurzorg voor een groot deel de subthema’s overkoepelen. We overlopen de subthema’s zoals
ze werden opgenomen in de eindtermen.
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1. Lucht, water en bodem

Het topic ‘lucht, water en bodem’ werd door de respondenten vooral belangrijk geacht omdat
het gaat om milieuproblematieken, ten minste wanneer we het hebben over de verontreiniging
ervan, die een grote impact hebben op onze leefomgeving. Mensen zijn zich hier bovendien nog
te weinig van bewust en gaan er dus ook niet zorgzaam mee om. De eigen betrokkenheid diende
volgens de respondenten bij dit thema centraal te staan. Om deze betrokkenheid te vergroten en
zich zorgzamer op te stellen werden ook duidelijk een aantal basisinzichten omtrent deze
vormen van verontreiniging naar voor geschoven, zoals inzichten over de mogelijkheden om
vervuiling te voorkomen, inzicht in de kringloop van de natuur en inzicht in de gevolgen en
oorzaken van verontreiniging. Hierover bestond er een grote eensgezindheid. Het thema ‘lucht,
water en bodem’ dat in de eindtermen voor de eerste graad is opgenomen, beantwoordt aan deze
doelstellingen.

2. Afval

Afval kreeg eveneens een hoge prioriteit bij de ondervraagde organisaties. Daarbinnen diende
volgens het ondervraagde middenveld afvalpreventie voorop te staan en dan vooral het gedrag
om zelf afval te voorkomen. Door de respondenten werd duidelijk een hiërarchie in het
afvalbeheer naar voor geschoven en werd het ook belangrijk geacht dat jongeren hier kennis van
zouden hebben. Als we kijken naar de eindtermen dan is dit luik evenwel niet zo sterk
uitgewerkt als de respondenten het zagen. Er wordt geen hiërarchie in het afvalbeheer naar voor
geschoven en afvalpreventie wordt gewoon aangehaald als een van de mogelijkheden.
Bovendien worden alleen cognitieve doelstellingen nagestreefd, daar waar de respondenten
duidelijk doelstellingen op vlak van vaardigheden en attitudes nastreven. Voor een deel wordt
dit wel opgevangen in de tweede graad onder het luik ‘milieuzorg’, waar milieubewust en
duurzaam gedrag wordt nagestreefd. Het gaat daarbij dan wel niet expliciet om gedrag ten
aanzien van het afvalprobleem.

3. Levende wezens en milieu (fauna en flora)

Zoals tussen haakjes aangegeven, gaat het hier in feite om fauna en flora. ‘De bescherming van
fauna en flora’ was een topic in de vragenlijst, maar werd niet besproken in het hoofdstuk
omtrent milieueducatie. Zoals reeds gesteld, was er niet echt een sterke kloof aanwezig in de
rangorde van de subthema’s voor milieueducatie en dit subthema volgde in de rangorde
eigenlijk onmiddellijk op de besproken subthema’s, met een gemiddelde score van 4,1 en werd
door ruim een derde van de respondenten geselecteerd als een van de vijf belangrijkste topics
voor milieueducatie. Daarmee samenhangend werd in de eerste ronde tevens een nieuw topic
naar voor geschoven, met name het topic ‘biologische diversiteit’. In het kader van dit topic
werden inzichten vrij belangrijk geacht: inzichten in het belang van fauna en flora en in de
aantasting ervan. Het gaat evenwel om basisinzichten en men verlangt niet van jongeren dat zij
verbanden kunnen leggen tussen landschapsstructuren en biodiversiteit en tussen verschillende
culturen en de omgang met planten en dieren. Dit wordt wel gevraagd in de eindtermen. Wel
werd net als in de eindtermen het respectvol omgaan met fauna en flora belangrijk geacht.
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4. Samenleving en ruimtegebruik

Dit topic is niet zo sterk inhoudelijk afgebakend als de vorige subthema’s. Centraal staat hierin
de relatie tussen mens en milieu/natuur/landschappen. Naast het kunnen plaatsen van deze
relatie in verschillende tijd en ruimte wordt in de eindtermen ook van de leerlingen verlangd dat
zij bereid zijn om mee te ijveren voor de bescherming van landschappen en natuur en dat ze de
bestaande problemen met betrekking tot lokaal ruimtegebruik kunnen onderzoeken. Ook dit
topic gaat een stuk verder dan wat de middenveldsorganisaties van scholen verwachten op het
vlak van milieueducatie. Er werd reeds gesteld dat de organisaties sterk de klemtoon leggen op
de milieuzorg en aspecten zoals landschapsbeheer, ruimtelijke ordening en de relatie tussen
mens en natuur/milieu in verschillende culturen als minder belangrijk aanschouwden. Op basis
van de interviews uit de eerste ronde, weten we wel dat door een aantal organisaties
milieueducatie wel ruimer werd gezien, vooral dan door de milieuorganisaties zelf.

5. Verkeer en mobiliteit

Verkeersopvoeding werd door de huidige regering nieuw toegevoegd aan de vakoverschrijdende
thema’s. De DVO plaatste dit thema onder milieueducatie, omdat er hier toch wel duidelijke
linken aanwezig zijn. Omdat dit onderwerp ook benaderd kan worden binnen andere subthema’s
zoals bv. luchtverontreiniging of energie, namen we het niet als een apart topic op in de
vragenlijst. Expliciete doelstellingen worden voor dit thema dan ook nauwelijks geformuleerd.
In het kader van ‘materiaal, bronnen en energie’ bestaat er wel een grote eensgezindheid over
het aanleren van kennis over de vervoersproblematiek (M3.096). Daarbuiten wordt enkel binnen
‘lucht-, water- en bodemverontreiniging’ (M3.116) en binnen ‘mensen en hun leefomgeving’
(M3.073) de relatie tussen milieu en mobiliteit even aangehaald, maar over beide doelstellingen
bestaat er noch consensus noch een grote mate van eensgezindheid. Verkeersopvoeding op zich
en het veilig gebruik maken van vervoermiddelen kan wel rekenen op een grote mate van
eensgezindheid binnen gezondheidsopvoeding (G2.079).

6. Natuur- en milieubeleid

Natuur- en milieubeleid werd niet als een topic opgenomen, maar werd wel voorgedragen als
een nieuw topic door de respondenten zelf. De benaming van het topic zoals het nieuw in het
onderzoek werd aangebracht luidt wel ‘milieubeleid en –participatie’. En het is vooral het
laatste element, de participatie, wat in de doelstellingen prioritair geacht wordt.
Milieureglementeringen op zich worden door de respondenten niet zodanig belangrijk geacht. In
de eindtermen merken we echter ook dat het niet uitsluitend om milieubeleid en –
reglementeringen gaat. Ook hier wordt het actief deelnemen als doelstelling geformuleerd.
Daarnaast wordt het bewust consumeren als een doelstelling geformuleerd. Zoals reeds gezien,
is dit een topic dat door de respondenten als een apart subthema werd naar voor geschoven en
dus zeker belangrijk wordt geacht. Verder wordt ook het hanteren van een aantal ethische
normen opgenomen in eindtermen. In de interviews werd dit niet zo sterk uitgewerkt, wel zagen
we dat een zekere milieu-ethiek ook door de respondenten geapprecieerd werd. Het wordt
evenwel niet als een van de prioritaire thema’s aanschouwd.
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7. Milieuzorg: duurzame oplossingen voor milieuproblemen

Binnen dit thema staat eigenlijk het zoeken naar en het hanteren van duurzame oplossingen voor
milieuproblemen centraal. We vermelden reeds dat milieuproblematieken ruime aandacht
genoten bij het middenveld. En ook duurzame ontwikkeling werd als een prioritair topic
beschouwd. In de eindtermen heeft men er geen apart subthema van gemaakt, maar heeft men
het wel als een invalshoek voor milieuzorg gehanteerd. Het feit dat dit topic binnen de
eindtermen ook sterk toepassingsgericht is en dat een sterke klemtoon wordt gelegd op het
toepassen van milieuzorg binnen de school, beantwoordt zeker aan de verwachtingen die de
middenveldsorganisaties hebben ten aanzien van milieueducatie. Dit past immers perfect binnen
het motto ‘think global, act local’.

8. Natuurzorg

Uit de rangorde van de belangrijkste topics, de consensusdoelstellingen en de doelstellingen
waarover er een grote eensgezindheid bestaat, bleek duidelijk dat natuurzorg minder prioritair
werd geacht dan milieuzorg. Meer nog: doelstellingen omtrent natuurbehoud en natuurbeleving
zijn bijna totaal afwezig binnen de doelstellingen. In de eerste ronde, werden door een aantal
milieu- en natuurorganisaties wel nog een aantal aspecten in het kader van de biodiversiteit,
landschapsbeheer en gebiedsgerichte bescherming aangebracht, maar de doelstellingen die
hieromtrent geformuleerd werden, vinden we nauwelijks terug bij de doelstellingen waarover er
grote eensgezindheid of consensus bestaat. In de consensusdoelstellingen vinden we enkel de
zeer algemene doelstelling ‘het belang van natuur kennen’ terug.

De subthema’s duurzame ontwikkeling en consumentengedrag worden binnen de eindtermen
niet als aparte subthema’s behandeld maar zijn verweven in de andere subthema’s. Wat betreft
consumentengedrag, bleek ook in hoofdstuk 5 dat ondanks het grote belang dat men eraan hecht
het niet noodzakelijk als afzonderlijk topic dient opgenomen te worden.

9.4 LEREN LEREN

Zowel uit de literatuurstudie als uit de bevraging van het maatschappelijk middenveld in
Vlaanderen blijkt dat leren leren ruimer dient ingevuld te worden dan het schoolse leren, het
leren studeren met andere woorden. Leren studeren is wel onderdeel van het leren leren, stellen
de respondenten maar dat laatste mag er niet tot verengd worden. Ook voor het ruimere
maatschappelijke leven en het latere beroepsleven dient men over de nodige leercapaciteiten te
beschikken.

Een grotere mate van zelfstandigheid verwerven in het leren of het zelfstandig leren wordt
beschouwd als een van de ultieme doelen van leren leren. Dit zelfstandig leren omvat volgens
de respondenten verschillende deelterreinen. Als belangrijkste deeldomeinen worden het leren
verwerven en verwerken van informatie, het kritisch en het probleemoplossend denken
vernoemd. Deze drie aspecten worden essentieel geacht voor het latere leven en op deze
domeinen dienen jongeren dan ook de nodige zelfstandigheid te verwerven. De respondenten
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beschouwen deze aspecten daarnaast ook als een basis voor levenslang leren. Wanneer jongeren
op een zelfstandige en kritische manier informatie kunnen verwerven en verwerken en
problemen kunnen oplossen, staan zij als het ware een stap voor in het latere leven. Tenslotte
wordt door de organisaties gewezen op het belang van de eigenheid van elke persoon. Wanneer
het om leren gaat, stelt men, heeft iedereen ‘zijn/ haar beste’ methode. Jongeren moeten zelf hun
beste methoden zoeken en deze aanvullen waar nodig, zo stelt men. Het gaat met andere
woorden niet op om de jongeren een algemene basiscursus ‘leren leren’ mee te geven.

De manier waarop de organisaties ‘leren leren’ omschreven, legde eigenlijk reeds de
inhoudelijke invulling van het thema vast. Op basis van hun antwoorden op de vraag wat zij
verstonden onder ‘leren leren’, wordt het reeds duidelijk dat het leren kritisch en
probleemoplossend denken en het leren verwerven en verwerken van informatie dient voorop te
staan bij dit vakoverschrijdende thema.  Leerlingen zouden op deze domeinen een zekere mate
van zelfstandigheid moeten ontwikkelen en dit wordt dan beschouwd als een basis voor
levenslang leren. Daarnaast werd ook een vierde nieuw subthema toegevoegd dat door de
overgrote meerderheid als belangrijk werd beschouwd. De vier subthema’s die duidelijk
prioriteit krijgen om te behandelen in het secundair onderwijs, zijn aldus:
 Verwerven en verwerken van informatie
 Kritisch denken
 Probleemoplossend denken
 Ervaringsgericht leren

Twee van deze subthema’s waren opvallend aanwezig in de consensusdoelstellingen voor leren
leren, m.n de subthema’s ‘ervaringsgericht leren’ en ‘verwerven en verwerken van informatie’.

De vergelijking met de eindtermen is ook hier weer niet zo eenvoudig. Op het eerste zicht lijkt
het er op dat men vanaf de tweede graad een andere weg wenst in te slaan met de eindtermen.
Het gaat echter veeleer om concretere omschrijving van de nogal abstract geformuleerde
domeinen in de eerste graad. Een groot deel van ‘het domein van de uitvoering’, wat in de eerste
graad een subthema was, bestaat  bijvoorbeeld uit doelstellingen voor het verwerven en
verwerken van informatie.

Tabel 9.4. Subthema’s voor leren leren in de vakoverschrijdende eindtermen
Eerste graad Tweede graad Derde graad

 Het domein van de

uitvoering

 Het domein van de

regulering

 Het domein van de attitudes,

leerhoudingen, opvattingen

en overtuigingen

 Het domein van de

studiekeuze

 Verwerven en verwerken van

informatie

 Regulering van het

leerproces

 Opvattingen over leren

 Keuzebekwaamheid

 Verwerven en verwerken van

informatie

 Regulering van het

leerproces

 Opvattingen over leren

 Keuzebekwaamheid
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In totaal worden eigenlijk vier verschillende subthema’s onderscheiden voor de
vakoverschrijdende eindtermen.

1. Verwerven en verwerken van informatie (en  het domein van de uitvoering)

Verwerven en verwerken van informatie werd door het middenveld in Vlaanderen als zeer
belangrijk beschouwd. Drie vierde van de respondenten selecteerden het in de eerste ronde als
een van de vijf belangrijkste topics in het kader van ‘leren leren’. Bovendien zagen we dat bij de
doelstellingen waarover er consensus bestond de helft van de doelstellingen kon ondergebracht
worden bij het topic ‘verwerven en verwerken van informatie’. Ook in de vakoverschrijdende
eindtermen wordt er zeer veel aandacht aan besteed. In de eindtermen omvat ‘verwerven en
verwerken van informatie’ tevens het subthema ‘probleemoplossend denken’, ook een topic dat
door het middenveld als zeer belangrijk wordt beschouwd. Door probleemoplossend denken
onder te brengen in het subthema ‘verwerven en verwerken van informatie’ is het wel minder
sterk uitgewerkt dan dat het middenveld het voor ogen had. In de eindtermen richt men zich
uitsluitend op het proces van probleemoplossend denken en de daarbij horende vaardigheden. Er
wordt wel van de leerlingen verwacht dat ze na het zesde jaar dit proces kunnen doorlopen. Het
middenveld koppelde aan dit proces van probleemoplossend denken ook duidelijk een aantal
attitudes (vb. L2.066 & L2.064), welke we niet terugvinden in eindtermen. Daarnaast werden
door het middenveld ook meer concrete uitwerkingen van probleemoplossingsstrategieën naar
voor geschoven.

Voor de overige doelstellingen in het kader van het verwerven en verwerken van informatie
constateren we dat de eindtermen voor de eerste graad veel concreter zijn uitgewerkt dan deze
voor de tweede en derde graad. De eindtermen voor de tweede en derde graad worden ook, met
uitzondering van de eindterm ‘de leerlingen kunnen een onderzoek of een practicum
voorbereiden, uitvoeren en resultaten verantwoorden’, ook expliciet vermeld door de
ondervraagde personen uit het middenveld en kunnen rekenen op een grote mate van
eensgezindheid of vormen zelfs onderdeel van een consensus. En gezien de sterke klemtoon die
het middenveld legde op het toepassen en oefenen van leervaardigheden en –attitudes, zou de
bovenstaande eindterm zeker ook de nodige steun vinden bij het middenveld:

Leren op school moet meer zijn dan het verwerven van encyclopedische kennis.
We hopen dat langs de eindtermen het zelfontdekkend leren verwerven van kennis
die toegepast kan worden en het aanwenden van actieve werkvormen meer ingang
vinden in het secundair onderwijs (BGJG, 1994).

Voor de eerste graad, zijn de eindtermen veel concreter uitgewerkt, maar zijn ze wel vooral een
uitwerking naar het verwerven en verwerken van leerstof op school. Het leren verwerken van
informatie in buitenschoolse contexten wordt niet opgenomen. Dit vormde ook een van de
kritieken op de eindtermen van de eerste graad:

Van de aandacht voor meer inzichtelijk leren getuigen ook de eindtermen voor
leren leren. Bij de uitgangspunten wordt gesteld dat de leerlingen betere “leerders”
en probleemoplossers worden in wisselende contexten. Dat is een doelstelling waar
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de Bond ten volle achter staat, maar de concrete eindtermen vullen leren leren niet
zo ruim in en zijn vooral gericht op het leren “studeren” (BGJG, 1994).

Ook uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat de eindtermen met betrekking tot het leren
verwerven en verwerken van informatie, zeker belangrijk worden geacht en zeker hun plaats
moeten krijgen binnen de vakoverschrijdende eindtermen. Maar zij mogen nog breder
uitgewerkt worden naar buitenschoolse contexten. Belangrijkst wordt geacht dat jongeren het
relevante uit de informatie die op hen afkomt kunnen halen, dat ze hoofdzaak van bijzaak
kunnen onderscheiden en dit dienen ze dus ook buiten de school te kunnen.

2. Regulering van het leerproces

‘Regulering van het leerproces’ werd niet als topic voorgelegd aan de respondenten in de eerste
ronde. ‘Reflectie op het leerproces’ werd evenwel als een nieuw subthema aangehaald door een
van de respondenten. In de beoordeling in de tweede ronde kreeg dit subthema niet zo’n hoge
scores en varieerde de beoordeling van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 5 (heel belangrijk). Bij
de beoordeling op het niveau van de doelstellingen, merken we dat er voor dit topic toch over
heel wat doelstellingen een grote mate van eensgezindheid bestaat. De doelstellingen die in de
eindtermen geformuleerd zijn, zijn wat concreter geformuleerd dan de doelstellingen van de
middenveldsorganisaties maar beantwoorden zeker aan de wensen van deze organisaties.

In de eindtermen worden in het kader van dit subthema tevens doelstellingen met betrekking tot
ervaringsgericht leren geformuleerd. Zowel uit de beoordeling van subthema’s als van
doelstellingen bleek dat de respondenten zeer veel belang toeschreven aan het leren uit zowel
positieve als negatieve ervaringen en aan het transfereren van vroeger opgedane kennis.

 3. Keuzebekwaamheid

Wat betreft het topic ‘keuzebekwaamheid’ constateren we dat in de eerste graad,
keuzebekwaamheid zich beperkt tot ‘studiekeuzebekwaamheid’. Jongeren dienen inzicht te
verwerven in de structuur en de studiekeuzemogelijkheden in het secundair onderwijs en de
juiste keuzes daarin te nemen. Naar de tweede en derde graad wordt dit topic wat verder
uitgewerkt, maar blijft de klemtoon liggen op de keuzebekwaamheid met betrekking tot de
studies en het latere beroep. Nu behoorde ‘keuzebekwaamheid’ niet tot de meest prioritair
geachte topics in het kader van leren leren. Het behoorde ook niet tot de minst belangrijke
topics, maar werd eerder in de middengroep geplaatst. Als we evenwel naar de invulling en de
wenselijk geachte doelen voor dit topic bekijken, dan is het duidelijk dat de
middenveldsorganisaties dit heel wat breder zagen. Dit betekent niet dat de in de eindtermen
opgenomen doelstellingen onbelangrijk worden geacht. Het ontwikkelen van een positief
zelfbeeld, het verwoorden van de eigen interesses en het bewust kiezen voor studierichtingen of
beroepen worden ook door de respondenten belangrijk geacht12. We vinden gelijkaardige

                                                     
12 We vinden deze doelstellingen terug onder verschillende thema’s, bvb. het verwoorden van interesses
in S2.220, L2.173 en B3.002, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld in G2.009 en S2.279,bewuste
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doelstellingen weliswaar terug in de eindtermen van de tweede en de derde graad, maar het is
toch minder concreet uitgewerkt dan het luik over studiekeuzes. We vinden onder de noemer
‘keuzestrategieën’ een drietal vrij algemene doelstellingen terug waarin het doorlopen van het
keuzeproces centraal staat, maar dit wordt niet verder uitgewerkt. In de doelstellingen,
geformuleerd door de organisaties wordt bijvoorbeeld veel belang gehecht aan het reflecteren
over en het evalueren van de keuzes die men gemaakt heeft. Dit vinden we niet expliciet terug
in de eindtermen.

4. Opvattingen over leren en het domein van de attitudes

Dit is binnen de eindtermen voor ‘leren leren’ het minst uitgebreide topic. Per graad worden
slechts enkele doelstellingen geformuleerd. In de tweede en derde graad gaat het daarbij
hoofdzakelijk om het kennen van de eigen en andere leerstijlen en het aanpassen van de eigen
leerstijl indien nodig. In de doelstellingen, geformuleerd door de organisaties, vinden we
gelijkaardige doelstellingen in het kader van het subthema ‘zelfstandig leren’ terug. De
respondenten vonden het hierbij belangrijk dat leerlingen zichzelf in vraag durfden stellen en
leerden de methode te zoeken waarop ze het best leerden en deze verder te ontwikkelen. Voor
de eerste graad werden zeer concrete doelstellingen geformuleerd, welke we niet expliciet
terugvinden in de doelstellingen die door de respondenten werden geformuleerd. Het gaat om
het zoeken van oplossingen voor leerproblemen, het ordelijk werken en het beseffen dat leren
reeds in de klas begint. Alle drie zijn het doelstellingen die handelen over het leren studeren en
waar dus leren leren in zijn enge betekenis wordt toegepast.

Van de prioritair geachte subthema’s bij het middenveld werd een topic expliciet opgenomen in
de eindtermen, met name het verwerven en verwerken van informatie. Leren
probleemoplossend denken en ervaringsgericht leren werden daarnaast ook ondergebracht in de
4 subthema’s voor leren leren. Een ander prioritair geacht subthema is het leren kritisch denken.
Dit kwam nog niet ter sprake. Wordt het kritisch denken dan niet belangrijk beschouwd?
Wanneer we de eindtermen bekijken, dan blijkt dat het kritisch denken zeker niet onbelangrijk
wordt geacht. Er wordt bij heel wat eindtermen kritisch denken en een kritische houding
verondersteld. Zowel in het kader van burgerschaps-, gezondheids-, milieueducatie en leren
leren worden doelstellingen geformuleerd waarvoor men kritisch moet leren denken en zich
aldus ook gedragen.  Door het expliciet op te nemen in de lijst van subthema’s die we aan de
respondenten voorlegden, bleek evenwel dat zij dit niet zomaar als een evidentie beschouwden.
Om te kunnen kritisch denken en zich kritisch te gedragen zijn een aantal vaardigheden en
attitudes vereist, zoals het kunnen motiveren van conclusies, het inzien dat informatie sterk
afhankelijk is van de bron, het kunnen vergelijken, het durven in vraag stellen of het afstappen
van a priori's en vooroordelen. Het aanleren van deze vaardigheden en attitudes wordt niet
expliciet vermeld in de eindtermen, terwijl het middenveld ze beschouwd als voorwaarden van
het kritische denken en als dusdanig belangrijk acht.

                                                                                                                                                           
keuzes voor beroepen in B3.318 en een respectvolle houding ten aanzien van studieloopbanen en
beroepen in B3.318.
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9.5 HET AANLEREN VAN SOCIALE VAARDIGHEDEN

Aan het aanleren van sociale vaardigheden wordt een groot maatschappelijk en persoonlijk
belang toegeschreven. Persoonlijk dient men te kunnen beschikken over de nodige sociale
vaardigheden om te kunnen functioneren in een samenleving en er zich in thuis te voelen.
Maatschappelijk is het aanleren van sociale vaardigheden noodzakelijk opdat de samenleving
waarin we leven leefbaar blijft en opdat deze samenleving de mogelijkheid zou hebben zich
verder te ontwikkelen en te ontplooien.

Gezien deze maatschappelijke relevantie, geldt ook hier dat het aanleren van dit
vakoverschrijdend thema ruimer dient gericht te zijn dan het schoolse samenleven. Al reeds in
de omschrijvingen van ‘sociale vaardigheden’ duiken een aantal subthema’s op die vaak als het
ware vereenzelvigd worden met het aanleren van sociale vaardigheden. Een precieze
omschrijving geven aan het concept ‘sociale vaardigheden’ wordt moeilijk geacht.
Desalniettemin wordt het aanleren van sociale vaardigheden als het belangrijkste
vakoverschrijdende thema beschouwd.

In het aanleren van sociale vaardigheden worden duidelijk drie subthema’s naar voor
geschoven:
- Leren samenwerken
- Verantwoordelijkheid kunnen opnemen
- Communicatievaardigheden

Bij de selectie van deze topics merken we duidelijk een kloof met de overige topics. Alle drie
werden ze door meer dan de helft van de respondenten geselecteerd als zijnde drie van de vijf
belangrijkste topics. Ook in de internationale literatuur werden deze subthema’s meermaals
vernoemd. Het kunnen opnemen van verantwoordelijkheden was evenwel een topic dat
voornamelijk te vinden was in nationale documenten en minder terug te vinden was in de
internationale teksten.

Tabel 9.5. Subthema’s voor het aanleren van sociale vaardigheden in de
vakoverschrijdende eindtermen

Eerste graad Tweede graad Derde graad

 De ontwikkeling van een

voldoende ruim gamma van

relatiewijzen

 De beheersing van het

communicatieve handelen of

het omgaan met elkaar

 De deelname aan vormen van

samenwerking

 Interactief competenter

worden

 Communicatieve vlotheid

verwerven

 Zorg dragen voor relaties

 In groep probleemoplossend

samenwerken

 Streven naar het ontwikkelen

van relationele veelzijdigheid

 Streven naar duidelijke

communicatie

 Constructief participeren aan

de werking van sociale

groepen

 Conflicthantering en overleg

In de vakoverschrijdende eindtermen betreffende het aanleren van sociale vaardigheden worden
over de drie graden 11 subthema’s onderscheiden. Bij nader inzien kunnen we deze 11
subthema’s tot vier grote topics herleiden: communicatievaardigheden, werken aan relaties,
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leren samenwerken en conflicthantering. Een aantal van de 11 subthema’s kunnen we bij
meerdere topics indelen. Het subthema ‘de ontwikkeling van een voldoende ruim gamma van
relatiewijzen’ omvat bijvoorbeeld zowel doelstellingen met betrekking tot het leren
samenwerken, het werken aan relaties als het leren communiceren. We overlopen ze even.

1. Communicatievaardigheden: de ontwikkeling van een voldoende ruim gamma van
relatiewijzen, de beheersing van het communicatieve handelen, communicatieve vlotheid
verwerven, streven naar duidelijke communicatie

Communicatievaardigheden worden in de eindtermen ruim belicht en over de drie jaar gespreid.
Dit beantwoordt duidelijk aan de wensen van de ondervraagde personen. Niet alleen werden
communicatievaardigheden belangrijk geacht in het kader van het aanleren van sociale
vaardigheden, zij werden door het middenveld ook enorm gewaardeerd in het kader van
burgerschaps-, gezondheids- en milieueducatie.

Daarnaast leggen de eindtermen hier de klemtoon op het kunnen toepassen en het oefenen van
deze vaardigheden. Ook dit werd zeer duidelijk naar voor geschoven door de respondenten. Al
te theoretische benaderingen van communicatie werden door de respondenten verworpen. De
doelstellingen die in de vakoverschrijdende eindtermen worden verwoord beantwoorden tevens
in grote mate aan de wensen van de respondenten. Slechts twee punten worden niet aangehaald
in de eindtermen. Een eerste is de taalvaardigheid waar nogal een sterke klemtoon opgelegd
werd door de ondervraagde personen. Een tweede is het zich schriftelijke kunnen uitdrukken.
Beiden nemen binnen het onderwijs uiteraard een groot deel van de vakgebonden eindtermen
voor Nederlands en vreemde moderne talen in beslag. Het is dan ook niet noodzakelijk deze in
de vakoverschrijdende eindtermen opnieuw op te nemen. Wel is het aangewezen hier duidelijke
linken te leggen.

2. Werken aan relaties: de ontwikkeling van een voldoende ruim gamma van relatiewijzen,
interactief competenter worden, zorg dragen voor relaties, streven naar relationele
veelzijdigheid

In de lijst met subthema’s die we aan de respondenten voorlegden werd eveneens een subthema
‘opbouwen en onderhouden van relaties’ vermeld. Alhoewel dit subthema ‘slechts’ een vijfde
plaats haalt wat betreft de gemiddelde scores en tevens wat betreft het aantal keer men dit
subthema selecteert, stelden we toch vast dat de gemiddelde score bij de beoordeling van dit
topic boven de 4 uitstijgt en door bijna de helft van de respondenten geselecteerd wordt als een
van de vijf belangrijkste topics. Het topic kan dus wel degelijk op bijval rekenen bij de
ondervraagde personen. Verschillende eindtermen die onder de bovenstaande rubrieken met
betrekking tot relaties staan vinden we bij de doelstellingen die de respondenten formuleerden
niet rechtstreeks terug onder het subthema ‘opbouwen en onderhouden van relaties’, maar
vinden we wel terug in andere subthema’s onder sociale vaardigheden, alsook in de subthema’s
‘emotionele gezondheidszorg’ en ‘seksualiteit en relaties’. Deze doelstellingen kunnen daar ook
rekenen op een grote mate van eensgezindheid. Wat wel minder belangrijk geacht wordt door de
respondenten en waarover er minder eensgezindheid bestaat zijn de eindtermen die betrekking
hebben op machtsverhoudingen (eindterm 8, tweede graad) alsook deze die betrekking hebben



296          VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

op het kunnen leiding geven (eindterm 2, tweede graad). Het nemen van verantwoordelijkheid
en het meewerken wordt dan weer wel belangrijk geacht.

3. Leren samenwerken: de ontwikkeling van een voldoende ruim gamma van relatiewijzen, de
deelname aan vormen van samenwerking, in groep probleemoplossend samenwerken,
constructief participeren aan de werking van sociale groepen

Leren samenwerken haalde bij de ondervraagde personen de hoogste gemiddelde score wat
betreft belangrijkheid en behoorde bij de drie meest geselecteerde topics. Wat betreft de
eindtermen die hier geformuleerd worden, kunnen we ook hier stellen dat het merendeel van de
deze eindtermen ook bij het ondervraagde middenveld als na te streven doelen worden
beschouwd. Waar de ondervraagden bijvoorbeeld nogal een sterke klemtoon op legden, was het
doelgericht kunnen samenwerken. Ze stelden dat samenwerken op zich niet zo moeilijk wordt
geacht, maar het verbinden van een gemeenschappelijk doel daaraan vaak voor de nodige
problemen zou kunnen zorgen. In de eindtermen voor de derde graad, wordt hier expliciet op
ingegaan. De eindtermen zijn hier tevens wat duidelijker en concreter naar de uitwerking toe.
Dit geldt trouwens ook voor de andere eindtermen met betrekking tot dit topic. De
doelstellingen die het middenveld omschrijft zijn vaak te algemeen om als dusdanig opgenomen
te worden. Belangrijkste is evenwel dat de doelstellingen die het middenveld formuleert en de
eindtermen niet tegenstrijdig zijn aan elkaar. Wel geldt ook hier dat de eindtermen die
betrekking hebben op machtsverhoudingen en hiërarchie op minder bijval kunnen reken bij de
respondenten.

4. Conflicthantering en overleg

Conflicthantering wordt pas in de eindtermen van de derde graad behandeld. Dit stemt ook
overeen met de visie die het middenveld had over dit topic. We zagen bij de omschrijving van
het aanleren van sociale vaardigheden (paragraaf 7.5) dat het kunnen omgaan met conflicten als
een belangrijke doelstelling wordt beschouwd. Bij de beoordeling van de subthema’s kwam dit
aspect niet naar voor als een van de prioritaire thema’s om te behandelen in het secundair
onderwijs. Deels was dit door de engere omschrijving ‘conflictoplossing’ die we gebruikten.
Deels ook omdat onder andere het beschikken over communicatievaardigheden en het kunnen
samenwerken voorwaarden zijn om ook conflicthantering te behandelen.

Specifiek naar de eindtermen toe die in het kader van conflicthantering geformuleerd worden,
kunnen we vaststellen dat deze niet strijdig zijn met de wensen van het middenveld in
Vlaanderen. Het middenveld verwijst wel niet expliciet naar het belang van gevoelens en
lichaamstaal bij het benaderen van conflicten (eindterm 12, derde graad). Gezien het algemeen
belang zij evenwel toeschreven aan gevoelens en emoties (zie onder meer gezondheid) menen
we te kunnen stellen dat ook in de lijn ligt van de verwachtingen van het middenveld. Wel zijn
de wensen van het middenveld ook hier wat ruimer. Zo vinden we bij de doelstellingen
waarover er ten minste grote eensgezindheid bestaat ook doelstellingen terug met betrekking tot
pestgedrag, met betrekking tot het nastreven van gelijkwaardigheid en wordt er duidelijk een
procesmatige benadering van omgaan met conflicten naar voor geschoven. Ook het aanleren
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van het sluiten van compromissen, als mogelijke oplossing voor conflicten, wordt sterk in de
verf gezet.

De eindtermen en de topics die zijn opgenomen in het kader van het vakoverschrijdend thema
‘sociale vaardigheden’ beantwoorden dus zeker aan de wensen van het middenveld en zijn zeker
niet tegenstrijdig aan de doelstellingen waarover er ten minste grote eensgezindheid bestaat bij
de respondenten. Een van de prioritair geachte thema’s bij het middenveld vinden we evenwel
niet expliciet terug bij de eindtermen, nl. het kunnen opnemen van verantwoordelijkheid. Het
kunnen opnemen van verantwoordelijkheid wordt wel verondersteld in het kader van de
eindtermen voor burgerschap en voor sociale vaardigheden. Met betrekking tot burgerschap
wordt van de leerlingen verwacht dat zij hun verantwoordelijkheden opnemen in participatie en
met betrekking tot de sociale vaardigheden wordt het opnemen van verantwoordelijkheden
eveneens belangrijk bevonden in het kader van samenwerkingsinitiatieven en relaties. Er wordt
evenwel niet gesteld hoe deze verantwoordelijkheidszin te bereiken. Weliswaar bestond er bij
het middenveld slechts over twee doelstellingen consensus: het durven verantwoordelijkheid
opnemen en het daadwerkelijk opnemen van verantwoordelijkheid voor het leren. Aan de
consensusdoelstellingen beantwoorden de eindtermen dan ook. Maar zoals in hoofdstuk 7
gezien, bestaat er ook een sterke eensgezindheid over het aanleren van een vijftal deelaspecten
die nodig geacht worden om die verantwoordelijkheid op te nemen (zie p. 226). Deze
deelaspecten worden niet expliciet opgenomen in de eindtermen.
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Alvorens over te gaan tot de algemene conclusies, vatten we de belangrijkste verschilpunten nog
even samen in de onderstaande tabel.

Krijgen bij de overlapping consensus
minder nadruk dan in de huidige
formulering van de eindtermen

Krijgen in de overlapping consensus meer
nadruk of hogere prioriteit dan in de huidige

formulering van de eindtermen

Vormelijke aspecten

Kennis Attitudes
Vaardigheden

Inhoudelijke aspecten

Opvoeden tot burgerzin

Gezondheidseducatie

Milieueducatie
 Natuurzorg
 Biologische diversiteit, fauna en flora
 Samenleving en ruimtegebruik
 Natuur- en milieubeleid

Leren leren
 Leren studeren
 Studiekeuzebekwaamheid

Sociale vaardigheden
 Het kunnen omgaan met

machtsverhoudingen

Opvoeden tot burgerzin
 Solidariteit, sociale gelijkheid en gelijkheid

van kansen
 Verdraagzaamheid, bestrijding van racisme

en intolerantie
Gezondheidseducatie
 Emotionele gezondheid
 Relaties en seksualiteit

Milieueducatie
 Afvalpreventie

Leren leren
 Leren leren in een buitenschoolse context
 Leren kritisch denken

Sociale vaardigheden
 Het kunnen opnemen van

verantwoordelijkheid
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9.6 ENKELE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De vijf vakoverschrijdende thema’s: een noodzakelijke en terechte keuze, met de
inhoudsloze thema’s als vertrekpunt voor de inhoudsgebonden thema’s

Toen we bij de aanvang van de interviews de respondenten vroegen de thema’s aan te geven die
volgens hun nog onvoldoende aan bod kwamen in de huidige vakken, zagen we voornamelijk
de reeds bestaande vakoverschrijdende thema’s opduiken. De vijf vakoverschrijdende thema’s
werden elk als een belangrijk aanvulling beschouwd voor het secundair onderwijs. Ook in het
verdere verloop van de mondelinge interviews vonden we duidelijk steun terug voor deze
vakoverschrijdende thema’s.

Zowel in de bevraging van het middenveld in Vlaanderen als in de doorgenomen internationale
literatuur werd er een sterke klemtoon gelegd op leervaardigheden en –attitudes of leren leren en
op de sociale vaardigheden. In de doelstellingen die geformuleerd werden in het kader van de
drie inhoudsgebonden thema’s, in casu burgerschapseducatie, milieueducatie en
gezondheidsopvoeding, wordt vaak gewag gemaakt van leervaardigheden en –attitudes en nog
meer van sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden werden daarbij vaak als een noodzakelijk
onderdeel van de verschillende vormingen of educaties gezien. Wanneer bovendien gevraagd
wordt de thema’s te ordenen naar belangrijkheid, nemen in bijna de helft van deze ordeningen
vaardigheden en leren leren de twee eerste posities in. Dit stelden we ook vast als we de thema’s
op zich kijken. Het aanleren van sociale vaardigheden wordt door de helft van de respondenten
aangeduid als het belangrijkste vakoverschrijdende thema en wordt door slechts 1 respondent
aanschouwd als het minst belangrijke thema. Daarop volgt ‘leren leren’ dat door een ander
derde omschreven wordt als het belangrijkste thema. Over burgerschapseducatie bestaat er wat
minder eensgezindheid.  10 personen plaatsen burgerschapseducatie als het belangrijkste
vakoverschrijdend thema, maar daar tegenover staan ook 10 personen die burgerschapseducatie
als het minst belangrijke thema plaatsen. De meeste respondenten plaatsen
burgerschapseducatie ergens in het midden. Gezondheidsopvoeding en milieueducatie worden
duidelijk minder prioritaire thema’s geacht.

De school dient dit te bewerkstelligen bij alle leerlingen

Zowat alle organisaties zijn het eens dat de vakoverschrijdende thema’s en hun inhouden dienen
nagestreefd te worden bij alle leerlingen in het secundair onderwijs, zonder daarbij een
onderscheid te maken naar de verschillende onderwijsvormen en onderwijsrichtingen. Men mag
zeker geen differentiatie naar inhoud doorvoeren. In het kader van de vakoverschrijdende
thema’s dient daarentegen zelfs meer samenwerking tussen de verschillende onderwijsvormen
nagestreefd te worden. Het gaat bij deze thema’s namelijk om zaken die elke burger moet
kennen of kunnen wil hij/zij op een volwaardige manier participeren in de samenleving.



300          VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Wel dient er naar aanpak en specifieke uitwerking van de thema’s en hun inhouden
leerlinggericht gewerkt te worden. Naar aanpak en toegepaste methodiek dient men rekening te
houden met de cognitieve capaciteiten van de jongeren. Jongeren uit het beroepsonderwijs
hebben het op cognitief vlak moeilijker dan jongeren uit het algemeen vormend onderwijs. In de
kerndoelstellingen mag daarom niet te sterk de nadruk op cognitieve doelstellingen worden
gelegd. Bij jongeren uit het algemeen vormend onderwijs kan men dan alsnog dieper ingaan op
een aantal inzichtelijke elementen. Bij jongeren uit het technisch of beroepsonderwijs zal men
minder abstract en cognitief en meer concreet en ervaringsgericht de thema’s moeten
aanpakken. Dit neemt niet weg dat ook de aanpak in het algemeen onderwijs meer in deze
richting zou moeten evolueren.

Daarnaast kunnen er ook andere klemtonen worden gelegd en specifieke zaken verder worden
uitgewerkt naargelang de interessen, de sociaal-economische achtergrond en de toekomstige
loopbaanperspectieven van de leerlingen.

Nieuwe benaderingen en een behoefte aan nieuwe methoden

Zowel in de literatuur als door de bevraagde middenveldorganisatie werd duidelijk gesteld dat
voor thema’s zoals burgerzin, milieu en gezondheid en meer specifiek voor het aanleren van
vaardigheden en attitudes de huidige onderwijsbenaderingen niet volstaan en dat er behoefte is
aan nieuwe benaderingswijzen en lesmethoden in het onderwijs. Beiden gaven reeds een aantal
richtlijnen aan voor nieuwe benaderingen:
- de benaderingen dienen voorbij het eenrichtingsverkeer te gaan en veronderstellen een

democratisch en participatief schoolklimaat. Daarbij wordt een sterke klemtoon gelegd op
leerlingenparticipatie

- een klemtoon op participatieve activiteiten en actiegeoriënteerde leerprocessen
- een klemtoon op ervaringsgericht leren
- een school is ingebed in een samenleving, men moet bijgevolg ook rekening houden met de

buitenschoolse werkelijkheid
- de school dient buiten haar muren te treden en de school(muren) open te stellen
- er dient rekening gehouden te worden met de houdingen en de waarden van de leerkracht,

die optreedt als dirigent en referentiepersoon

Er dient bijgevolg terdege aandacht geschonken te worden aan de verdere ontwikkeling van
onderwijsmethodes die voldoen aan deze verwachtingen en aan het trainen van leerkrachten om
met dergelijke methodes om te gaan in hun school.

De invulling en inhouden van de vakoverschrijdende thema’s: minder is te
vermijden, meer mag

Over het algemeen stellen we vast dat het merendeel van de aangeboden subthema’s en de
invulling ervan in de vakoverschrijdende thema’s aspecten zijn die ook door de respondenten
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naar voor geschoven worden. Meestal wordt voor de thema’s nog een eerder ruimere invulling
gepresenteerd en zou men er liever nog meer subthema’s in willen onderbrengen dan nu in de
eindtermen het geval is. Zo zouden de middenveldsorganisaties voor burgerschapseducatie
liever nog meer aandacht zien met betrekking tot solidariteit en sociale gelijkheid en met
betrekking tot verdraagzaamheid en bestrijding van intolerantie. In het kader van
gezondheidseducatie zou men het emotioneel-psychologische luik nog meer uitgebreid willen
behandeld zien, en zeker dan het topic ‘relaties en seksualiteit’. In het aanleren van  sociale
vaardigheden zou, als het middenveld mocht beslissen, ook tijd en ruimte worden gereserveerd
voor het aanleren van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheidszin wordt weliswaar
meermaals  verondersteld, maar de respondenten wijzen erop dat deze verantwoordelijkheidszin
niet als een evidentie mag worden beschouwd. Wat betreft leren leren komen de eindtermen van
de tweede en derde graad wat meer tegemoet aan de wensen van het Vlaamse middenveld. Er
wordt daar namelijk een stap in de goede richting gezet om leren leren ruimer te interpreteren
dan leren studeren. Het blijft evenwel nog sterk gericht op het schools presteren en minder op
het toepassen van leervaardigheden en -attitudes in buitenschoolse situaties. Ook zou het
onderwijs aandacht moeten besteden aan het leren kritisch denken en niet alleen eisen van
leerlingen dat ze in allerlei situaties (vb. ten aanzien van parlementaire beslissingen, de media,
hun voedingspatroon,…) kritisch denken of een kritische houding aannemen. Het thema
milieueducatie vormt hier de enige uitzondering op. Dit thema wordt door de respondenten en
voornamelijk dan in de tweede ronde duidelijk enger ingevuld. De respondenten interpreteren
milieueducatie in de enge betekenis en veronachtzamen aspecten van de natuurlijke omgeving
en zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening en bebouwing.

Geen woorden, maar daden

Doorheen de verschillende hoofdstukken merkten we vooral een sterke klemtoon op het
aanleren van attitudes en vaardigheden. Dit kwam zowel in de mondelinge interviews als in de
schriftelijke interviews tot uiting. Om een volwaardig burger te worden, zullen jongeren zich
een aantal vaardigheden en attitudes moeten eigen maken. Dit neemt niet weg dat jongeren
kennis moeten hebben over of inzicht moeten hebben in een aantal aspecten die deel uitmaken
van onze samenleving. Iedereen heeft een zekere basiskennis nodig om tot de gepaste
vaardigheden en attitudes te komen. We merken evenwel dat die basiskennis eerder wordt
aangeduid als een middel tot. Het wordt minder als een einddoel beschouwd.

In de omschrijving die men in het decreet van juli 1996 aan de eindtermen geeft, wordt expliciet
opgenomen dat de eindtermen zowel cognitieve aspecten als vaardigheden en attitudes dienen te
omvatten. Eerder werd ook reeds gesteld dat eindtermen, wat de inhoud betreft, niet tot de
kennisdoelen mogen beperkt blijven en dat ze wat het beoogde gedrag van de leerlingen betreft,
niet alleen tot cognitief reproducerend gedrag moeten leiden (algemene toelichting bij de
eindtermen, 1993). In de basis van de eindtermen onderschrijft men dus het belang van deze
niet-cognitieve doelstellingen. De introductie van de vakoverschrijdende eindtermen in
Vlaanderen, had bovendien expliciet de bedoeling om meer kansen te bieden voor deze niet
cognitieve aspecten (DVO, 1997; Dunon & Friebel, 1998).
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Wanneer we de vakoverschrijdende eindtermen vergelijken met de doelstellingen die het
middenveld in Vlaanderen belangrijk acht, stellen we vast dat binnen de eindtermen voor de
eerste graad toch relatief meer cognitieve doelstellingen en relatief minder doelstellingen op
vlak van zuivere vaardigheden en attitudes zijn opgenomen dan de overlapping consensus
wenselijk acht. En dit geldt voor de verschillende thema’s. Naast pure cognitieve kennis en
inzichten worden in de eindtermen voor de eerste graad wel heel wat doelstellingen
geformuleerd die kunnen omschreven worden als cognitieve vaardigheden (voor de eerste
graad, zie: DVP/SLO, 1998). Maar affectieve, motorische en instrumentele vaardigheden en
attitudes zijn merkelijk minder aanwezig in deze eindtermen. Dit geldt echter vooral voor de
eerste graad van het secundair onderwijs. In de eindtermen voor de tweede en de derde graad
wordt duidelijk meer nadruk gelegd op het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes als
einddoelen. Toch moeten we stellen dat het middenveld veel verder durft te gaan in haar
verwachtingen naar vaardigheden en houdingen.

Het middenveld in Vlaanderen is van oordeel dat een jongere klaar is voor de
samenleving wanneer:

hij/ zij kan communiceren, respectvol is, blijkt geeft van verantwoordelijkheidszin, over de
nodige assertiviteit beschikt, bewust de juiste keuzes kan maken, wil en kan samenwerken, een
positief zelfbeeld heeft, verdraagzaam is, kan omgaan met verschillen, informatie kan
verwerken en kritisch kan denken. Wanneer hij/zij daarnaast zijn of haar rechten en plichten
kent en deze respecteert, democratisch is ingesteld, op een goede manier kan omgaan met
seksualiteit en relaties en preventief omgaat met afval, dan beantwoordt deze jongere bovendien
aan de hoofdeisen op het domein van de burgerzin, de omgang met het milieu en de gezondheid.
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