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1 Inleiding Het onderwijs beperkt zich al lang niet meer tot louter kennisoverdracht, als het dat al ooit heeft gedaan. Van scholen wordt verwacht dat zij jongeren de nodige kwaliteiten meegeven om volwaardig burger te kunnen zijn, op een volwaardige wijze te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Met de introductie van de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) wenste de Vlaamse overheid een middel te creëren om die ambitie waar te maken, om de maatschappelijk relevant geachte inhouden op een gestructureerde wijze aan te bieden in de scholen, zonder daarvoor een grootschalige reorganisatie van de curricula te moeten opzetten. Tegelijk moesten deze vakoverschrijdende thema’s meer samenhang en evenwicht in het onderwijsaanbod realiseren en de band tussen onderwijs en samenleving verstevigen.  Bij de uitwerking van de vakoverschrijdende thema’s werd men geconfronteerd met de moeilijke opgave te bepalen welke competenties, kennis, inzichten en vaardigheden er precies dienden te worden overgedragen. Binnen onze samenleving bestaan immers verschillende opvattingen over welke rol de burger dient te spelen in een democratische samenleving (Elchardus, 1994). Ook zijn er verschillende opvattingen over hoe gezondheids- en milieubevorderend gedrag het best kan worden bevorderd. Wie de discussies over de te formuleren vakoverschrijdende eindtermen leest, stelt vast dat de betrokken beleidsactoren zich herhaaldelijk de vraag stelden in welke mate zij in verband met de geselecteerde thema’s doelen konden formuleren zonder de eigenheid, de individuele keuzevrijheid en het recht op privacy van de leerlingen in het gedrang te brengen. Het opzet was niet alleen ambitieus, maar ook delicaat. Een verantwoording voor die onderneming, en tevens een strategie, werd ontdekt in de idee van een overlappende consensus. Ondanks verschillen in opvattingen en waarden, zo luidt dat idee, hebben de meeste democratische politieke en ideologische stromingen wel degelijk een verwante opvatting over wat een goede samenleving en wat een goede, verantwoordelijke en competente burger hoort te zijn (Rawls, 1993). Uit onze gesprekken met bevoorrechte getuigen die het ontstaan van de vakoverschrijdende eindtermen hebben meegemaakt, werd er voortdurend naar gestreefd die overlappende consensus te vinden. Dat men daarin betrekkelijk goed was geslaagd, bleek uit een onderzoek waarin bij een groot aantal middenveldorganisaties werd gepeild naar de inhouden die zij wensten binnen de vakoverschrijdende eindtermen (Siongers, 2000). De bestaande vakoverschrijdende eindtermen bleken in grote mate te beantwoorden aan de toenmalige wensen van het middenveld.  Inmiddels werden de vakoverschrijdende eindtermen ingevoerd in alle graden van het secundair onderwijs. Tot op heden vond nog geen algemene evaluatie van deze onderwijsvernieuwing plaats. Het onderzoek dat aan dit boek voorafging, wenste op deze evaluatiebehoefte in te gaan. Het resulteerde in acht deelrapporten (waarvan de lijst in bijlage 1.1 is opgenomen) die beoogden een wetenschappelijke ondersteuning te geven aan de herziening van de vakoverschrijdende eindtermen. Dit rapport is een poging om, los van de details van de vakoverschrijdende eindtermen, te kijken naar de introductie van de vakoverschrijdende eindtermen als een belangrijke onderwijsvernieuwing. In deel 1 gaan we in op de vraag waarom die vernieuwing er is gekomen. Beantwoordde ze aan een maatschappelijke behoefte en, zo ja, welke dan? Hoe werd de 
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vernieuwing ontvangen, was er weerstand en hoe werd die overwonnen? Deel 2 beschouwt de vakoverschrijdende eindtermen als een technologie waarmee in het onderwijs en de scholen, concreet een aantal beleidsdoelen worden nagestreefd. De eindtermen worden, met andere woorden, beschouwd als een specifieke vorm die op een bepaald moment werd gegeven aan meer omvattende beleidstendensen: de taakverruiming van het onderwijs en het doorbreken van de strakke vakorganisatie. In dit deel wordt nagegaan hoe het onderwijsveld tegenover die tendensen staat. Tevens wordt nagegaan hoe relevant en haalbaar die actoren de verschillende vakoverschrijdende thema’s en eindtermen of groepen van eindtermen achten. In het derde deel wordt de bestudeerde onderwijsvernieuwing, de vakoverschrijdende eindtermen, onderworpen aan een harde en meedogenloze toets: zijn ze effectief? Merken de leerlingen aandacht voor de thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen? Beïnvloedt die aandacht hun kennis en hun houdingen? In het vierde en laatste deel van dit verslag wordt ingegaan op de toekomst van de vakoverschrijdende eindtermen en worden tevens een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd. In dit inleidende hoofdstuk wordt eerst kennis gemaakt met de eindtermen. Hun introductie in het Vlaamse onderwijs (sectie 1.1) en de bestaande vakoverschrijdende thema’s worden beschreven (sectie 1.2). Daarna wordt het onderzoek toegelicht waarop de verdere hoofdstukken steunen (sectie 1.3). 
1.1 DE INTRODUCTIE VAN EINDTERMEN IN HET VLAAMSE ONDERWIJS Zonder uitspraak te doen over de oorzaken van de introductie van de eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen in het Vlaamse onderwijssysteem, waarop we in het volgende hoofdstuk ingaan, kan die introductie worden gekoppeld aan twee bevorderende gelegenheden. Ten eerste wordt het onderwijsbeleid, sinds de grondwetsherziening van 1989, toevertrouwd aan de drie gemeenschappen1. Hierdoor werd Vlaanderen verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het eigen onderwijs en stelde zich dus de vraag hoe dat kon gebeuren en de gelegenheid op die vraag een innoverend antwoord te geven. Ten tweede kon het gemeenschapsonderwijs, door de oprichting van de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs (ARGO), voortaan onafhankelijk leerplannen ontwikkelen. De leerplannen van het gemeenschapsonderwijs konden daarom niet langer als criteria worden gebruikt voor de beoordeling van de leerplannen van het vrij onderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs. Er moest dus op zoek gegaan worden naar andere criteria (Van Petegem & Imbrecht, 2005; DVO, 1993). Dat waren de bevorderende omstandigheden die hebben geleid tot het decreet van 17 juli 1991, waarin de invoering van de eindtermen werd geregeld. Het ontwerpdecreet definieert de eindtermen als “minimumdoelstellingen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie” (Verhoeven, 2001: 85). De inhoud van deze eindtermen werd uitgewerkt door de in 1991 opgerichte Dienst voor Onderwijsontwikkeling (tegenwoordig Entiteit Curriculum). Er werd bij de invulling van de eindtermen rekening gehouden met de verticale en horizontale                                                 1 De federale overheid is inzake onderwijs enkel nog bevoegd voor de pensioenen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het vastleggen van de leerplicht en van de minimumvoorwaarden voor het behalen van een diploma. 
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samenhang. Dit houdt in dat men de leerstof in vakken blijft aanbieden, maar dat men binnen het vak, tussen de vakken en over de jaren heen naar meer samenhang streeft door de verbanden tussen de eindtermen duidelijk te maken en overlappingen zoveel mogelijk weg te werken (De Coninck, e.a., 2002; Dunon & Friebel, 1998: 15-16; Verhoeven, 2001: 99-100). Verder werd er bewust voor gekozen om de inhoud van de eindtermen niet te beperken tot kennisdoelen, maar om ook inzichten, vaardigheden en attitudes op te nemen (DVO, 1993). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Vakgebonden eindtermen nemen de juridisch vastgelegde vakindelingen als uitgangspunt (Impuls, 1992: 25). Vakoverschrijdende eindtermen behoren niet tot een specifiek vakgebied, maar kunnen door middel van meerdere vakken of onderwijsprojecten gerealiseerd worden. Voor de vakgebonden eindtermen (met uitzondering van de attitudes die hierin werden opgenomen) geldt een resultaatsverbintenis wat inhoudt dat ze bij de leerlingen moeten worden bereikt. Voor de vakoverschrijdende eindtermen geldt een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat de onderwijsinspectie niet de resultaten die behaald zijn bij de leerlingen controleert. Scholen moeten bij een schooldoorlichting wel kunnen aantonen dat ze zich inspannen om de vakoverschrijdende eindtermen te integreren in het schoolgebeuren en dat ze er actief rond werken (Verhoeven, 2001: 85-86). De manier waarop de vakoverschrijdende eindtermen aan bod komen, wordt overgelaten aan de school. In de praktijk worden ze vaak verwerkt in de leerplannen die door de onderwijskoepels worden opgemaakt (Aelterman, 2005). Dat blijkt ook uit onze bevraging van 949 leerkrachten uit het secundair onderwijs2. We vroegen hen of de vakoverschrijdende eindtermen verwerkt zijn in het leerplan dat ze volgen. Uit tabel 1.1 blijkt dat 78% van de leerkrachten die lesgeven in een school die behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs of het gemeenschapsonderwijs een leerplan volgen waarin de vakoverschrijdende eindtermen al verwerkt zijn en ook volgens de meerderheid van de leerkrachten uit het officieel gesubsidieerd onderwijs, namelijk 71%, zitten de vakoverschrijdende eindtermen in hun leerplan. TABEL 1.1 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OP DE VRAAG ‘ZIJN DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN VERWERKT IN HET LEERPLAN DAT U VOLGT?’   Ja Nee Weet niet N Vrij gesubsidieerd onderwijs 78.1 11.4 10.5 571 Gemeenschapsonderwijs 78.4 11.1 10.5 162 Officieel gesubsidieerd onderwijs 71.2 15.1 13.7 73 De vakoverschrijdende eindtermen werden in 1996 verdeeld in vijf thema’s waarvan de overheid meende dat er in de scholen aandacht aan moest worden besteed, maar die niet of onvoldoende in de vakken werden behandeld:  - leren leren,                                                  2 Zie paragraaf 1.3 voor een uitgebreide beschrijving van de opzet van het onderzoek. 
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- sociale vaardigheden,  - gezondheidseducatie,  - milieueducatie,  - opvoeden tot burgerzin.  Deze vakoverschrijdende thema’s werden vanaf het schooljaar 1997-1998 ingevoerd in de eerste graad van het secundair onderwijs. Vanaf 1 september 2001 werden dezelfde vijf thema’s progressief ingevoerd in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Er werden bovendien twee nieuwe thema’s geïntroduceerd die niet in alle graden aan bod komen. Muzisch-creatieve vorming komt enkel in de tweede en derde graad aan bod. Technisch-technologische vorming wordt enkel in het algemeen secundair onderwijs van de tweede en de derde graad behandeld. Ten slotte dient men in de eerste graad van het secundair onderwijs sinds het schooljaar 2007-2008 ook aandacht te besteden aan het vakoverschrijdende thema ICT (informatie- en communicatietechnologie)3. 
1.2 DE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S 
1.2.1 Opvoeden tot burgerzin Opvoeden tot burgerzin heeft expliciet tot doel jongeren te vormen tot actieve burgers die op een constructieve en tegelijk kritische wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven (DVO, 1998). De doelstelling is dus ruimer dan de kennis van de instellingen, deze omvat ook democratische attitudes en participatie aan de maatschappij. Vier thema’s staan centraal. Een eerste thema omvat de mensenrechten en kinderrechten, de basiswaarden en grondbeginselen van onze democratie. Een tweede thema betreft de democratie en rechtsstaat, waarbij men kijkt hoe men die basiswaarden concreet gaat vorm geven. In een derde thema gaat men kijken naar verkiezingen en partijen. We hebben een vertegenwoordigende democratie, dat wil zeggen dat er vrije verkiezingen moeten zijn. We hebben politieke partijen die de ideeën die leven in de samenleving kanaliseren. Bij het laatste thema wordt er toelichting gegeven over overheden en instellingen. Het betreft niet alleen het verstrekken van informatie. Het educatieve aanbod is niet beperkt tot de strikt formele procedures en regels van een parlementaire democratie en de werking van parlementen. Het gaat veel breder dan dat. Het gaat over democratisch burgerschap in de ruime betekenis van het woord. Opvoeden tot burgerzin wil in de eerste plaats vaardigheden aanreiken in verband met democratisch functioneren op school en in de maatschappij. Wij willen dat jongeren de dag van vandaag kritisch en mondig zijn. Jongeren moeten op een veel prominentere manier leren omgaan met de geschiedenis, met de maatschappij, met de politiek. Het gaat, bij manier van spreken, om het vormen van een ‘burger plus’, niet alleen een burger die de wet respecteert, maar een burger die actief participeert, mondig en kritisch is, maar tegelijk constructief.                                                    3 In bijlage 1.2 worden de huidige vakoverschrijdende eindtermen weergegeven. 
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1.2.2 Leren leren De hogere eisen gelden niet alleen voor de burger, maar ook voor de toekomstige werknemer en, meer in het algemeen, voor het individu als persoon. Dat individu moet een entiteit worden die soepel de maatschappelijke ontwikkeling kan volgen. Dat wordt in de eerste plaats geïnterpreteerd als een capaciteit om te leren. Op school moet men daarom niet gewoon leren, maar leren leren. De snelheid waarmee maatschappelijke ontwikkelingen elkaar opvolgen, zo meent men, maakt dat we in alle situaties, privé en professioneel, moeten kunnen leren. Jongeren hebben vaardigheden en attitudes nodig, die hen in staat stellen op eigen kracht de snelle evoluties bij te benen en niet achterop te geraken. Leerlingen moeten daarom van jongs af aan voldoende toegerust worden met goed ontwikkelde leerattitudes en leervaardigheden, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de kennismaatschappij. Leren leren betekent daarom niet enkel leren studeren, maar ook de competenties verwerven die nodig zijn om levenslang leren mogelijk te maken (De Coninck, e.a., 2002: 12-13).  
1.2.3 Sociale vaardigheden Het vakoverschrijdend thema sociale vaardigheden omvat alle gedragingen waarover we in onze maatschappij moeten beschikken om op een efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het sociale leven. Het gaat daarbij over algemeen geldende omgangsvormen, relatiebekwaamheid, communicatieve vaardigheden en organisatiekunde. Het gaat ook over vaardigheden die we in het kader van ons professioneel leven nodig hebben. De bedrijfswereld was trouwens een grote pleitbezorger voor het thema sociale vaardigheden. Specifieke vormen van kennis worden immers niet meer voldoende geacht voor een optimale deelname aan het economische leven. In de context van organisaties en bedrijven is er behoefte aan vaardigheden als samenwerken, onderhandelen en communiceren (De Coninck, e.a., 2002; Dunon & Friebel, 1998: 95). 
1.2.4 Gezondheidseducatie Gezondheidseducatie beoogt kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bij te brengen om ongezonde leefgewoonten en gedragingen te veranderen en gezonde leefgewoonten te ondersteunen en te stimuleren. Gezondheidseducatie richt zich vooral op leefstijl en gedragsverandering, namelijk mensen in staat stellen om te kiezen voor gezond gedrag (Commissie Gezondheidsbevordering, 2006). Bij het formuleren van de vakoverschrijdende eindtermen met betrekking tot het thema gezondheidseducatie werd uitgegaan van een brede definitie van gezondheid zoals geformuleerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk “gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte en handicap maar een staat van volledig fysiek, psychisch en sociaal welbevinden” (Cockerham, 2004: 2). Zo wordt in de eerste graad onder andere verondersteld dat leerlingen ‘weten dat het gebruik en misbruik van genots- en geneesmiddelen gevolgen heeft op de eigen gezondheid, de gezondheid van anderen, de sport- en leerprestaties en de sociale relaties’ en dat leerlingen ‘onder begeleiding een negatieve stress-situatie bij zichzelf kunnen herkennen en hulp 
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kunnen vragen’. Op het einde van de tweede graad wordt onder andere verwacht dat ‘leerlingen kunnen omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en seksuele gevoelens (De Coninck, e.a., 2002). Gezondheidseducatie vormt één van de pijlers van de gezondheidsbevorderende school. Dit is een holistische benadering waarbij de integratie van gezondheidspromotie in het curriculum, het schoolbeleid, de fysieke en sociale omgeving centraal staat. Daarbij wordt in rekening gebracht dat meerdere socialisatiekanalen (school, thuis, vrienden, media, enz.) een invloed kunnen hebben op het gezondheidsgedrag van jongeren. Bovendien wordt de school niet louter meer gezien als een milieu waarin gezondheidsbevorderende interventies worden geïmplementeerd, maar die omgeving zelf wordt het voorwerp van verandering. Er dient dus een meer ondersteunende schoolomgeving te worden gecreëerd. Dit kan aan de hand van allerlei schoolactiviteiten, naschoolse activiteiten, veilige speelplaatsen, hygiëne, afspraken in het schoolreglement, enzovoort (Commissie Gezondheidsbevordering, 2006; Leurs, e.a., 2005: 296-298; Maes, e.a., 2001: 249). 
1.2.5 Milieueducatie De keuze voor het thema milieueducatie werd mede bepaald door de tijdsgeest en geïnspireerd door een aantal milieurapporten, zoals Agenda 21, het Brundlandt-rapport en de verschijning van het ophefmakende artikel ‘The Limits to growth: a global challenge’ (Dunon & Friebel, 1998: 96; Meadows, e.a., 1972). Binnen de internationale gemeenschap heerst er een algemene consensus dat men met behulp van milieueducatie burgers kan informeren, sensibiliseren en motiveren in verband met de milieuproblematiek en op die manier ook kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling (Volk & Cheak, 2003; United Nations Environment Programme, 2005). Het onderwijs wordt beschouwd als een uiterst geschikte omgeving om de milieuproblematiek aan te pakken. Kinderen vergaren namelijk al op vroege leeftijd kennis en attitudes die verband houden met milieukwesties. Deze informatie en attitudes zijn in grote mate determinerend voor de houding die men als volwassene inneemt ten opzichte van het milieu.  In Vlaanderen werd milieueducatie zeer ruim gedefinieerd. Het thema bevat componenten van afval en recyclage, natuurbeleving, ruimtegebruik, verkeer en mobiliteit. Eén van de meest gekende projecten waarin eindtermen over milieu zijn geïntegreerd is het project ‘Milieuzorg op school’ (MOS)4. Om een MOS-label te behalen, moet een school zich engageren om zowel op klas- als op schoolniveau en in de schoolomgeving aandacht te hebben voor natuur en milieu. De school organiseert systematisch milieuacties en levert inspanningen om alle schoolleden warm te maken voor milieuzorg. Hierbij staat preventie voorop (Sleurs, 2005). 
1.2.6 Muzisch-creatieve vorming De introductie van muzisch-creatieve vorming steunde op de overtuiging dat de mate waarin een kind in aanraking komt met cultuur een positieve invloed heeft op de schoolprestaties, zelfs indien                                                 4 http://www.milieuzorgopschool.be  
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men de sociaal-economische status van de ouders in acht neemt (Aschaffenburg & Maas, 1997; de Graaf & de Graaf, 2002; DiMaggio & Mohr, 1985; OECD, 2004; Sullivan, 2000). Het onderwijs biedt de mogelijkheid alle leerlingen creatieve, culturele en kunstzinnige inzichten, vaardigheden, kennis en attitudes bij te brengen. In de eerste graad gebeurt dit in het vak artistieke opvoeding, bestaande uit muzikale en plastische opvoeding. In de tweede en derde graad wordt gekozen voor een vakoverschrijdende aanpak. Men wil met het vakoverschrijdende thema muzisch-creatieve vorming een esthetisch vermogen bij de leerlingen ontwikkelen en bovendien participatie aan en een blijvende belangstelling voor het culturele leven bewerkstelligen (De Coninck, e.a., 2002: 165; Nagel, 2003; Nagel, 2002).  
1.2.7 Technisch-technologische vorming Een tweevoudige overweging vormt het uitgangspunt voor de introductie van technisch-technologische vorming in de tweede en derde graad ASO. Vooreerst wil men alle jongeren een basiskennis over techniek bijbrengen die het hen mogelijk maakt volwaardig te functioneren in de maatschappij (vermijden van technologische ongeletterdheid). Tegelijk wenst men dat jongeren die interesse en aanleg blijken te hebben voor techniek de kans krijgen om dat te ontdekken zodat zij hun studie- en beroepskeuze daarop kunnen afstemmen. De overheid opteert voor een vakoverschrijdende aanpak. Deze werkwijze strookt met het inzicht dat techniek in sterke wisselwerking staat met vakken zoals wetenschappen, kunst, geschiedenis en taal. Deze aanpak laat ook ruimte om bij de invulling van technologische vorming te vertrekken vanuit de interesses en mogelijkheden van leerkrachten en jongeren. Tot slot strookt de vakoverschrijdende benadering ook met de context waarin de jongeren later met techniek zullen worden geconfronteerd. Zowel gebruikers als ontwerpers van techniek werken steeds meer in multidisciplinaire teams (De Coninck, e.a., 2002). 
1.2.8 ICT Het vakoverschrijdende thema ICT werd enkel ingevoerd in de eerste graad van het secundair onderwijs. In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs bestaan immers vakgebonden ICT-eindtermen. Bij de vakoverschrijdende eindtermen ICT ligt de klemtoon vooral op vaardigheden en veel minder op kennis, aangezien de kennis over ICT te snel evolueert. Het komt er vooral op aan vaardigheden te ontwikkelen om met die snel evoluerende kennis te kunnen omgaan. De eindtermen mikken ook op meer complexe vaardigheden en attitudes, zoals een positieve houding ten aanzien van het gebruik van ICT, de bereidheid ICT te gebruiken voor het oplossen van een probleem, en kritisch en bewust om te gaan met ICT (Vandenbroucke, 2007). Terugblikkend op de thema’s van de eindtermen en op de ambities die daarin vervat zitten, is het duidelijk dat het onderwijs wil bijdragen tot de vorming van een wel heel bijzonder individu. Actief en kritisch en mondig en opbouwend als burger. Steeds bereid om bij te leren. Competent om snel bij te leren, om mee te zijn met nieuwe ontwikkelingen. Geen introvert, geen zonderling, maar iemand die open is, communicatievaardig, in staat tot zelfanalyse en empathie met anderen, kortom een team-speler die uitermate relatiebekwaam is. Iemand ook die zijn lichaam in orde 
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houdt, fysiek en psychisch. Die gezond eet, beweegt en kan omgaan met stress. Die verbonden is met de natuur, bewust omgaat met het milieu en een lichte voetafdruk nalaat. Die vlot overweg kan met nieuwe technologieën allerhande. Kunstzinnig is hij ook. Hij kan genieten, scheppen zelfs. Dit individu verhoudt zich tot de leerlingen waarmee wij op school hebben gezeten als een TGV tot een oude locomotief. Het gaat om een individu dat competent is, competent genoeg om op alle vlakken een sterk presterend individu (SPI) te zijn. Dit aspect van de eindtermen lijkt ons bijzonder belangrijk en we komen er in het volgende hoofdstuk uitvoerig op terug. De onderwijsvernieuwing belicht hier een maatschappelijke verschuiving. In de huidige samenleving volstaat het niet meer veel kennis te hebben, een expert te zijn, een kniesoor, een zonderling, een sociaal gehandicapte, een cultuurbarbaar, enzovoort. Men kan zich niet meer achter kennis verschuilen, maar moet de competenties hebben, de kennis, de vaardigheden en de juiste houdingen, om zich vlot en soepel en aangenaam in te passen in een samenleving en in haar sociaal, politiek, economisch en cultureel leven. 
1.3 ALGEMENE OPZET VAN HET ONDERZOEK Het onderzoek wil bij alle betrokkenen nagaan hoe op de vakoverschrijdende eindtermen als onderwijsvernieuwing werd gereageerd, hoe relevant en haalbaar zij die eindtermen achten en of deze laatste hun beoogde doelstellingen bereiken. Dit impliceert dat bij het onderzoek zowel de stakeholders als de onderwijsgebonden actoren worden betrokken. De visie van de stakeholders werd in kaart gebracht via een bevraging van zowel middenveldorganisaties, ouder- en leerlingenverenigingen, werkgevers-, werknemers- en ondernemersorganisaties, jeugdverenigingen als overheidsinstanties. Alle betrokken partijen beïnvloeden immers de opname van vakoverschrijdende thema’s in het onderwijsaanbod. We kunnen hen daarom beschouwen als de ‘stakeholders van het onderwijs’. De onderwijsbetrokken actoren vormen in onderhavig onderzoek de schoolhoofden, de leerkrachten en de leerlingen. Een eerste onderzoekfase bestond uit een literatuurstudie en een expertenbevraging met een aantal bevoorrechte getuigen uit de onderwijswereld (het Departement Onderwijs, het Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels, de inspectie en de VLOR) om de algemene probleemstelling en onderzoeksvragen verder te ontwikkelen en tevens als voorbereiding voor het opstellen van de vragenlijsten. Daartoe werden ook exploratieve gesprekken gevoerd met leraars. Vervolgens werden enquêtes afgenomen bij leerlingen, leerkrachten, schoolhoofden en stakeholders van het onderwijs. 
1.3.1 Steekproeftrekking van de scholen We willen veralgemeenbare uitspraken formuleren over het oordeel van schoolhoofden, leerkrachten en leerlingen over de relevantie en de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen en de nieuwe prioriteiten op dit vlak. Er werd daarom een toevallige steekproef van scholen getrokken. Omdat de vakoverschrijdende eindtermen inhoudelijk verschillend zijn voor de drie onderwijsgraden, werd besloten om leerlingen uit het tweede, vierde en zesde leerjaar en de leerkrachten die aan deze leerlingen lesgeven, te bevragen. Het scholenuniversum bestaat dus uit 
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alle Vlaamse secundaire scholen die een tweede, vierde of zesde leerjaar organiseren. Om te weten welke scholen een tweede, vierde of zesde jaar aanbieden, baseren we ons op gegevens van het Departement Onderwijs (februaritelling 2006). Er zijn 922 scholen in het universum (de scholen die buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) aanbieden worden niet opgenomen). Van deze 922 scholen werden er, op aanraden van het Departement Onderwijs, 33 scholen niet in aanmerking genomen voor de steekproeftrekking omdat ze in de overgang naar het schooljaar 2006-2007 afgesplitst, opgeslorpt of gefusioneerd zijn. Er blijven aldus 889 scholen over.  Om een zo representatief mogelijke steekproef te verkrijgen, werd er bij het selecteren van de scholen rekening gehouden met een aantal belangrijke kenmerken. Deze kenmerken zijn het aanbod van de school, het onderwijsnet en de provincie waarin de school is gevestigd. Wat het aanbod betreft, werd rekening gehouden met zowel het aanbod van graden (eerste, tweede en derde graad) als het aanbod van onderwijsvormen (ASO, BSO, KSO, TSO). Voor het aanbod van graden werd een onderscheid gemaakt tussen scholen die alleen een eerste graad aanbieden (middenscholen) en scholen die een tweede en/of derde graad aanbieden (al dan niet gecombineerd met een eerste graad). De middenscholen deelden we verder op in middenscholen die alleen leerlingen in de A-stroom hebben (65 scholen), en middenscholen die zowel A-stroom als B-stroom aanbieden (148 scholen).  De scholen die een tweede en/of derde graad aanbieden (bovenbouw – al dan niet in combinatie met een eerste graad) werden verder opgesplitst volgens de onderwijsvormen die ze aanbieden. We onderscheiden drie types scholen. Het eerste type biedt alleen ASO-richtingen aan, en als ze ook een middenschool heeft, biedt deze alleen A-stroom aan (166 scholen). Het tweede type biedt alleen BSO- en TSO-richtingen aan, eventueel aangevuld met een middenschool (258 scholen). Het derde type scholen ten slotte is een restcategorie van scholen met een andere combinatie van onderwijsvormen in de bovenbouw, en eventueel een middenschool (252 scholen).  Naast het aanbod van de scholen werd bij de steekproeftrekking ook rekening gehouden met het onderwijsnet waartoe de school behoort. De grootste groep scholen behoort tot het vrij onderwijs (590 scholen). Het tweede onderwijsnet is het gemeenschapsonderwijs (227 scholen). In de derde categorie voegen we scholen van het gemeentelijk (43 scholen) en het provinciaal net (28 scholen) samen. In deze categorie zit ook één school waarvan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel de inrichtende macht is. We noemen deze derde categorie het ‘officieel gesubsidieerd onderwijs’ (72 scholen).  Het laatste kenmerk waarmee rekening werd gehouden bij de steekproeftrekking is de provincie. Dit is echter alleen mogelijk binnen de categorie van de vrije scholen. In de andere onderwijsnetten bevinden zich niet genoeg scholen om deze ook nog eens op te splitsen naar provincie.  De combinatie van onderwijsaanbod, onderwijsnet en provincie leidt tot de opdeling van het scholenuniversum zoals weergegeven in tabel 1.2. De aantallen in de cellen geven het aantal scholen in deze categorie weer. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) zijn er twee cellen 
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waarin slechts twee scholen zitten. Deze cellen worden daarom met een andere cel samengevoegd. Voor het OGO worden alle middenscholen samengevoegd in één cel. Verder worden de twee scholen uit het OGO met alleen ASO-richtingen in de tweede en derde graad, bij de restcategorie gevoegd (waardoor het aantal scholen in deze restcategorie van 18 naar 20 stijgt). Het resultaat hiervan ziet u in tabel 1.3.  De steekproefomvang was bepaald op 60 scholen. Dit betekent dat we ongeveer 6,75 procent van de totale scholenpopulatie (889 scholen) kunnen selecteren. Uit elke cel in tabel 1.3 selecteren we daarom 6,75 procent van de scholen. Zo bekomen we het geschatte aantal scholen dat per cel geselecteerd moet worden, deze cijfers staan in tabel 1.4. De regel is dat we bij het afronden de getallen tot en met 0,50 na de komma naar beneden afronden en de getallen boven de 0,50 naar boven afronden. Indien we dit systeem strikt opvolgen, zouden we echter in drie cellen geen enkele school selecteren (de getallen kleiner dan 0,50 in tabel 1.4). Daarom trekken we een disproportioneel gestratificeerde steekproef van scholen door uit alle cellen minstens één school te selecteren. Deze oververtegenwoordiging in drie cellen leidt tot een klein onevenwicht in de steekproef. In de laatste kolom van tabel 1.4 zien we dat de scholen die alleen een eerste graad aanbieden lichtjes oververtegenwoordigd zijn. Om het totaal aantal scholen op 60 te houden, moet er dus ook een cel ondervertegenwoordigd worden. Dit doen we door het aantal scholen uit het vrij onderwijs in Antwerpen dat zich qua aanbod in de restcategorie bevindt, terug te brengen van 3 naar 2. Hierdoor is het totale aantal scholen opnieuw 60. Deze over- en ondervertegenwoordiging werd achteraf door weging van de gegevens gecorrigeerd. Wegens de laattijdige afzegging van twee scholen5, namen uiteindelijk 58 scholen deel aan het onderzoek. De scholen konden niet meer worden vervangen, omdat het schooljaar ten einde liep. Het wegvallen van deze scholen werd eveneens door weging van de gegevens gecorrigeerd6.   

                                                5 Eén school uit de cel vrij gesubsidieerd onderwijs Oost-Vlaanderen middenschool A-stroom en één school uit de cel gemeenschapsonderwijs bovenbouw BSO-TSO. 6 Er werd voor de leerlingen gewogen naar onderwijsnet en –vorm (wegingscoëfficienten van 0.591 tot 2.782) en voor de leerkrachten werd er gewogen naar onderwijsnet, leeftijd en geslacht (wegingscoëfficienten van 0.571 tot 1.798). 
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TABEL 1.2 UNIVERSUM VAN SCHOLEN, OPGEDEELD NAAR ONDERWIJSAANBOD, ONDERWIJSNET EN PROVINCIE  VO Antwerpen VO Limburg VO Oost-Vlaanderen VO Vl-Brabant en Brussel VO West-Vlaanderen GO OGO Totaal Middenschool A-stroom 18 5 13 7 9 11 2 65 Middenschool A- en B-stroom 26 19 11 16 15 50 11 148 Bovenbouw ASO en evt. middenschool A-stroom 36 7 31 24 36 30 2 166 Bovenbouw BSO-TSO en evt. middenschool 43 26 36 19 49 46 39 258 Bovenbouw restcategorie en evt. middenschool 44 23 30 28 19 90 18 252 Totaal 167 80 121 94 128 227 72 889 BRON: DEPARTEMENT ONDERWIJS  TABEL 1.3 UNIVERSUM VAN SCHOLEN, OPGEDEELD NAAR ONDERWIJSAANBOD, ONDERWIJSNET EN PROVINCIE (KLEINE CELLEN OGO SAMENGEVOEGD)  VO Antwerpen VO Limburg VO Oost-Vlaanderen VO Vl-Brabant en Brussel VO West-Vlaanderen GO OGO Totaal Middenschool A-stroom 18 5 13 7 9 11 65 Middenschool A- en B-stroom 26 19 11 16 15 50 13 148 Bovenbouw ASO en evt. middenschool A-stroom 36 7 31 24 36 30   166 Bovenbouw BSO-TSO en evt. middenschool 43 26 36 19 49 46 39 258 Bovenbouw restcategorie en evt. middenschool 44 23 30 28 19 90 20 252 Totaal 167 80 121 94 128 227 72 889  TABEL 1.4 GESCHATTE AANTAL SCHOLEN PER CEL (6,75 % IN ELKE CEL) MET TUSSEN HAAKJES HET UITEINDELIJKE AANTAL GESELECTEERDE SCHOLEN   VO Antwerpen VO Limburg VO Oost-Vlaanderen VO Vl-Brabant en Brussel VO West-Vlaanderen GO OGO Totaal Middenschool A-stroom 1,21 (1) 0,34 (1) 0,88 (1) 0,47 (1) 0,61 (1) 0,74 (1) 5,13 (6) Middenschool A- en B-stroom 1,75 (2) 1,28 (1) 0,74 (1) 1,08 (1) 1,01 (1) 3,37 (3) 0,88 (1) 9,25 (10) Bovenbouw ASO en evt. middenschool A-stroom 2,43 (2) 0,47 (1) 2,09 (2) 1,62 (2) 2,43 (2) 2,02 (2)  11,07 (11) Bovenbouw BSO-TSO en evt. middenschool 2,90 (3) 1,75 (2) 2,43 (2) 1,28 (1) 3,31 (3) 3,10 (3) 2,63 (3) 17,41 (17) Bovenbouw restcategorie en evt. middenschool 2,97 (2) 1,55 (2) 2,02 (2) 1,89 (2) 1,28 (1) 6,07 (6) 1,35 (1) 17,14 (16)  Totaal 11,27 (10) 5,40 (7) 8,17 (8) 6,34 (7) 8,64 (8) 15,32 (15) 4,86 (5) 60 
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1.3.2 Het selecteren van klassen Het trekken van een representatieve steekproef van scholen garandeert nog niet dat de gegevens voor de leerlingen perfect representatief zullen zijn. Bij wijze van voorbeeld bekijken we de leerlingen uit het tweede jaar secundair onderwijs. In de zestig scholen uit onze steekproef zitten 3724 leerlingen in een tweede jaar A-stroom, en 995 leerlingen in een beroepsvoorbereidend jaar (zie tabel 1.5). Dat betekent dat 78,9 procent van de tweedejaars in onze steekproef een richting uit de A-stroom volgt. In de volledige leerlingenbevolking (de leerlingen van alle secundaire scholen) ligt dat percentage echter iets hoger, namelijk 81,8 procent (zie tabel 1.5). Bij het selecteren van de leerlingen in de scholen, zullen we corrigeren voor dit soort toevallige afwijkingen. In de onderste rij van tabel 1.5 wordt berekend welke proportie van de leerlingen idealiter ondervraagd moet worden. Deze proportie wordt berekend door het gewenste aantal tweedejaarsleerlingen in de uiteindelijke steekproef (2000) te delen door het totale aantal tweedejaarsleerlingen in de scholen van de steekproef (4719), vermenigvuldigd met de correctiefactor voor de verschillen tussen de bevolking en de steekproef. Merk op dat de proportie te selecteren leerlingen apart wordt berekend voor elk onderwijsjaar en elke onderwijsvorm (A-stroom en B-stroom voor het tweede jaar). Voor elke school vermenigvuldigen we deze proportie met het totale aantal leerlingen dat de school in een bepaald jaar en vorm heeft. Het getal dat we zo bekomen is het streefcijfer voor het aantal leerlingen (voor die bepaalde combinatie van jaar en vorm) dat we in een school willen ondervragen.  TABEL 1.5 BEREKENING VAN HET AANTAL LEERLINGEN DAT GESELECTEERD MOET WORDEN (TWEEDE JAAR)  A-stroom Beroepsvoorbereidend jaar Totaal Aantal leerlingen in scholen van steekproef 3724 995 4719 Percentage in scholen van steekproef 78,92 21,08 100,0 Percentage in bevolking 81,81 18,19 100,0 Correctie verschil steekproef-bevolking 1,0367 0,8625  Proportie leerlingen die ondervraagd moet worden 0,439 0,366   TABEL 1.6 BEREKENING VAN HET AANTAL LEERLINGEN DAT GESELECTEERD MOET WORDEN (VIERDE JAAR)  ASO BSO Modulair KSO TSO Totaal Aantal scholen in steekproef 26 28  4 27  Aantal leerlingen in scholen van steekproef 2159 976 111 54 1192 4492 Percentage in scholen van steekproef 48,10 24,20  1,20 26,50 100,0 Percentage in bevolking (4e) 43,08 23,10  2,04 31,78 100,0 Correctie verschil bevolking-steekproef 0,896 0,954  1,701 1,198  Proportie lln. die ondervraagd moet worden 0,399 0,425  0,757 0,533   
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TABEL 1.7 BEREKENING VAN HET AANTAL LEERLINGEN DAT GESELECTEERD MOET WORDEN (ZESDE JAAR)  ASO BSO Modulair KSO TSO Totaal Aantal scholen in steekproef 26 28  4 27  Aantal leerlingen in scholen van steekproef 1789 817 111 40 1044 3801 Percentage in scholen van steekproef 47,10 24,40  1,10 27,50 100,0 Percentage in bevolking (6e) 40,20 24,24  2,12 33,44 100,0 Correctie verschil bevolking-steekproef 0,854 0,993  2,015 1,218  Proportie lln. die ondervraagd moet worden 0,449 0,522  1,060 0,641  
1.3.3 Non-respons Van de 60 geselecteerde scholen, wensten 13 scholen niet mee te werken aan het onderzoek. Dit betekent dat voor de eerste steekproeflijst een responsratio werd behaald van 78%. Het voornaamste weigeringsmotief was de overbevraging van de betrokken scholen en het gebrek aan tijd. Samen met de originele steekproef werden twee vervangsteekproeven volgens hetzelfde design getrokken. Deze lijsten bevatten scholen die zoveel mogelijk gelijken op de scholen uit de eerste steekproef. De 13 weigerende scholen werden vervangen door een ‘gematchte’ selectie uit de reservelijst. Er waren 10 scholen uit deze tweede selectie die hun medewerking aan het onderzoek bevestigden en drie scholen weigerden. Dat komt overeen met een responsratio voor deze reserve-steekproef van 76,9% Ten slotte werden drie scholen uit de tweede vervangsteekproef getrokken, zij waren bereid om deel te nemen aan het onderzoek. 
1.3.4 Bevraging van schoolhoofden, leerlingen en leerkrachten In elke school werden enquêtes afgenomen van zowel leerlingen, leerkrachten als een directielid. De 577 schoolhoofden werden mondeling bevraagd en er werd aan hen gevraagd om ook een webenquête in te vullen, waarbij zowel praktische vragen (hoeveel leerkrachten en leerlingen telt uw school, enz.) als een aantal stellingen (over de relevantie van de vakoverschrijdende eindtermen, het vakoverschrijdend werken, enz.) aan bod kwamen. 46 directieleden hebben de webenquête ingevuld, wat overeenkomt met een responsratio van 80,7%. Er werden voor de leerlingen drie vragenlijsten opgesteld, één voor elke onderwijsgraad. Deze schriftelijke vragenlijsten werden klassikaal door de leerlingen ingevuld, in aanwezigheid van de onderzoekers. De leerlingen hadden daarbij de mogelijkheid vragen en problemen aan de onderzoekers te signaliseren. In totaal werden 5955 leerlingen bevraagd,                                                 7 Er waren twee scholen met een verschillend administratief nummer, maar met eenzelfde directeur en eenzelfde beleid. Er werd dan ook één directie-interview afgenomen. 
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waarvan 1964 leerlingen in de eerste graad, 2085 leerlingen in de tweede graad en 1906 leerlingen in de derde graad.  De leerkrachten die aan de bevraagde leerlingen lesgaven, werden door middel van een gepersonaliseerde brief uitgenodigd om deel te nemen aan een webenquête. De brieven werden naar de scholen gestuurd en er werd aan de directeurs gevraagd of deze verdeeld konden worden onder de betrokken leerkrachten. In de brief werden het doel en het opzet van het onderzoek toegelicht en stonden de url-link van de website waarop de leerkrachten de enquête konden invullen en hun persoonlijke login-code. Sommige leerkrachten zijn uiteraard meer betrokken bij de geënquêteerde studenten dan anderen. Het leek echter omslachtig dat precies in kaart te brengen. Daarom werd de vragenlijst voor leerkrachten bezorgd aan alle leerkrachten die contact hebben met de betrokken leerlingen. Er werden op die manier 2567 leerkrachten uitgenodigd om deel te nemen aan de webenquête. 949 leerkrachten hebben de enquête effectief ingevuld (responsratio van 37,0%). Dat is een lage responsratio maar het betekent toch dat de oordelen van de leerkrachten steunen op gemiddeld 16 leerkrachten per onderzochte school. 
1.3.5 Bevraging van de stakeholders Er vond ook een bevraging van de maatschappelijke actoren plaats, waarvoor 350 organisaties werden uitgenodigd. Hiertoe werden zowel organisaties waarvan de doelstellingen aansluiten bij één van de vakoverschrijdende thema’s, als ouder- en leerlingenverenigingen, werkgevers-, werknemers- en ondernemersorganisaties, mutualiteiten, jeugdverenigingen en overheidsinstanties aangeschreven. Deze ruime waaier aan organisaties beïnvloedt de opname van vakoverschrijdende eindtermen in het onderwijsaanbod. We spreken daarom van de stakeholders van het onderwijs. Er namen uiteindelijk 168 organisaties deel aan het onderzoek (responsratio van 48%). Er werd aan deze organisaties gevraagd om een webenquête in te vullen. Deze vragenlijst mocht ingevuld worden door maximaal drie medewerkers van de organisatie. In het totaal hebben 180 personen de vragenlijst ingevuld. Bij de analyse kreeg elke organisatie een gelijk gewicht, ongeacht het aantal personen dat de enquête heeft ingevuld.  We vroegen de organisaties ook of ze als organisatie een uitdrukkelijk standpunt hadden over de vakoverschrijdende eindtermen. Dat bleek voor de meeste eindtermen het geval te zijn voor 60 à 70 organisaties, behalve voor mensenrechten waarover 109 van de 168 organisaties een expliciet standpunt heeft (dikwijls dat zij in hun werking de mensenrechten wensen te respecteren). We nemen aan dat de personen die in naam van de organisatie hebben geantwoord, weten en weergeven wat in hun organisatie leeft. Daarnaast veronderstellen we dat personen die aangeven een eigen standpunt te vertolken, ook representatief zijn voor de mensen die in de organisaties kernfuncties vervullen, vertegenwoordigende functies opnemen of werken in de studiedienst, en als dusdanig representatief zijn voor het type mensen dat in het overleg en de actie van 
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drukkingsgroepen de standpunten van de stakeholders en het middenveld naar het onderwijsbeleid toe voorbereidt en verwoordt. Om dit te staven, werd tijdens de analyse voor elk vakoverschrijdend thema nagegaan of er sprake was van een significant verschil tussen de antwoorden van personen die het expliciet standpunt van hun organisatie weergeven en personen waarvan de organisatie geen uitdrukkelijk standpunt had over het vakoverschrijdende thema. In de meeste gevallen was er inderdaad geen sprake van een significant verschil tussen beide groepen en werden de antwoorden van beide groepen samengenomen. Indien er wel sprake was van een significant verschil tussen het oordeel van de organisatie en het persoonlijk standpunt zal in dit rapport enkel de procentuele verdeling van de antwoorden die het standpunt van de organisatie vertolken worden weergeven. De aldus gedefinieerde stakeholders van het onderwijs dienden aan te duiden welke thema’s het beste aansluiten bij de doelstellingen van hun organisatie. Ze hadden hierbij de keuze uit de vakoverschrijdende thema’s en konden daarnaast ook andere thema’s opgeven. Er werd hen gevraagd maximaal drie thema’s aan te duiden. Tabel 1.8 toont aan dat een grote verscheidenheid aan organisaties heeft deelgenomen aan de enquête.  TABEL 1.8 AANTAL ORGANISATIES EN PERSONEN DIE AANDUIDDEN WELKE THEMA’S HET BEST AANSLUITEN BIJ DE DOELSTELLINGEN VAN DE ORGANISATIE Organisaties (N=168) Personen (N=180) Thema’s Aantal % Aantal % Sociale vaardigheden 86 51,1% 95 52,8% Opvoeden tot burgerzin 79 47,3% 86 47,8% Gezondheidseducatie 40 23,5% 40 22,2% Milieueducatie 32 19,3% 34 18,9% Leren leren 31 18,4% 36 20,0% Muzisch-creatieve vorming 18 11,0% 19 10,6% Technisch-technologische vorming 11 6,7% 12 6,7% Verkeerseducatie 10 6,0% 10 5,6% ICT 10 5,8% 11 6,1% Andere thema’s 18 10,4% 18 10,0% 
1.3.6 Focusgroepgesprekken Ter afsluiting werden zes focusgroepgesprekken gehouden, waarvan drie gesprekken met leerlingen uit de drie onderwijsvormen (ASO, TSO en BSO), twee gesprekken met leerkrachten en één gesprek met schoolhoofden en leerkrachten die de coördinatie van de vakoverschrijdende eindtermen op zich nemen. De bedoeling van dit laatste onderzoeksluik was tweeledig. Ten eerste werd dieper ingegaan op de resultaten van de enquête voor de groep in kwestie. Dit verschafte ons een betere interpretatie en duiding van de resultaten. Ten tweede werden een aantal contrasterende en opmerkelijke resultaten uit de bevraging bij de andere actoren ter discussie voorgelegd.  
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Deel 1 Het invoeren van vakoverschrijdende 
eindtermen 

2 Waarom vakoverschrijdende eindtermen? In dit hoofdstuk gaan we na welke ontwikkelingen hebben bijgedragen tot de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen.  
2.1 DE VERANDERDE ROL VAN HET GEZIN ALS 

SOCIALISATIEAGENT In een aantal gesprekken met bevoorrechte getuigen, in vele van de exploratieve gesprekken met leraars, alsook in een aantal focusgroepen, werd eenzelfde verklaring voor de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen en voor andere recente onderwijsvernieuwingen naar voor geschoven. Deze komt erop neer dat het hedendaagse gezin sterk beknot op haar vormende en opvoedende taak. Het schuift deze door naar de scholen. Daarom worden deze scholen geconfronteerd met een steeds breder wordende opdracht waarin naast onderwijs in strikte zin, opvoeden in brede zin een steeds prominentere plaats bekleedt.  Dat functieverlies van het gezin wordt doorgaans verklaard door te wijzen op zowel de groei van het tweeverdienersschap (en dus de drukke leeftijd), het spitsuur van het leven en het gebrek aan tijd voor kinderen) als op het hoge aantal echtscheidingen. Figuur 2.1 geeft een duidelijk beeld van enerzijds het stijgende aantal echtscheidingen en anderzijds het dalend aantal huwelijken. Sedert het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw is er sprake van een kleinere huwelijksbereidheid bij koppels en ook het aantal echtscheidingen is sinds die periode gestaag toegenomen. Dat men tegenwoordig minder vaak een echtelijke verbintenis aangaat, betekent dat meer jonge koppels, ook koppels met kinderen, bewust kiezen voor een andere samenlevingsvorm dan het huwelijk (Siongers, 2007). Dit verhindert echter niet dat ook deze relaties vroegtijdig stranden. De kans op ontbinding is voor deze koppels zelfs groter dan voor gezinnen waar de partners gehuwd zijn (Lodewijckx, 2005). In haar analyse van rijksregistergegevens van april 2004 stelt Lodewijckx (2005) vast dat 20% van de 0- tot 17-jarigen een (echt)scheiding van de ouders heeft meegemaakt. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe groter uiteraard de kans dat hun ouders niet langer samen zijn: 10% van de 0- tot 2-jarigen versus bijna 26% van de 12- tot 17-jarigen komt uit een gebroken gezin. Kinderen en jongeren worden tegenwoordig dus vaker geconfronteerd met een (echt)scheiding van de ouders en groeien bijgevolg vaker dan vroeger op in eenoudergezinnen en in nieuw samengestelde gezinnen. Vooral het opgroeien in eenoudergezinnen zou leiden tot een destabilisering van het traditionele gezinsleven 
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(Groenez, Van den Brande & Nicaise, 2003: 57). Die ontwikkeling werd door heel wat van onze informanten aangewezen als de oorzaak van het functieverlies van het gezin, van de onbekwaamheid van een groeiend aantal gezinnen om zich naar behoren te kwijten van zijn opvoedende taak.  FIGUUR 2.1 EVOLUTIE VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN IN BELGIË (1866-2003) 

(onderste zwarte lijn = aantal echtscheidingen, bovenste grijze lijn = aantal huwelijken)                    Bron: NIS, Statistiek en Economische Informatie, FOD Economie We krijgen een scherper beeld van de thuissituatie van jongeren als we de informatie over de gezinsvorm waarin het kind leeft, combineren met informatie over het al dan niet uit werken gaan van de ouders.  TABEL 2.1 PERCENTAGE VLAAMSE GEZINNEN MET MINSTENS ÉÉN INWONEND KIND JONGER DAN 18 JAAR, NAARGELANG HET GEZINSTYPE (N=564) Gezinstype % Tweeverdienersgezin 70.5  Koppel waarvan slechts een partner werkt 20.9  Koppel waarvan geen van beide werkt 0.5  Eenoudergezin waar de ouder werkt 5.3  Eenoudergezin waar de ouder niet werkt 2.8 Totaal 100.0 Bron: TOR’04 (Glorieux, e.a., 2005; eigen verwerking) Tabel 2.1 toont ons de verschillende gezinstypes met minstens één inwonend kind jonger dan 18 jaar. Uit deze tabel kunnen we aflezen dat in 90% van de gezinnen twee ouders aanwezig zijn. Hoewel deze ouders niet altijd de biologische ouders van het kind zijn, nuanceren deze cijfers wel de zogenaamde destabilisering van het gezinsleven. Cijfers over het aantal echtscheidingen geven geen juist beeld van de leefsituatie van de kinderen. Dat 
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wordt dikwijls uit het oog verloren. In 2004 was slechts 8% van alle gezinnen die deelnamen aan het onderzoek een eenoudergezin (Glorieux e.a., 2005).  Ook, en volgens sommigen meer nog, zou de opkomst van het tweeverdienersschap ertoe geleid hebben dat de school een zware taak op het gebied van de opvoeding van kinderen en jongeren krijgt toegewezen. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zegevierde het kostwinnersmodel. De man ging uit werken en zorgde voor het gezinsinkomen, de vrouw bleef thuis en legde zich toe op het huishouden en de kinderen. Vanaf de jaren zestig gingen steeds meer vrouwen buitenshuis werken en maakte het tweeverdienersmodel of combinatiemodel zijn opgang. Dit was het gevolg van een aantal ontwikkelingen die de intrede van de vrouw op de arbeidsmarkt mogelijk maakten: het stijgende opleidingsniveau bij vrouwen, de groeiende vraag naar arbeidskrachten in de tertiaire sector, het afnemend aantal geboorten per gezin, de mechanisatie van de huishoudelijke arbeid waardoor een andere tijdsbesteding mogelijk werd en ten slotte de veranderde rol van de vrouw in onze samenleving, waarbij de nadruk kwam te liggen op zelfverwezenlijking (Deleeck, 2001). De cijfers uit tabel 2.1 tonen aan dat het tweeverdienersmodel tegenwoordig eerder de norm dan de uitzondering is: 70% van de gezinnen met kinderen bestaat uit twee ouders die gaan werken. Wanneer men er de eenoudergezinnen bijtelt waarvan de alleenstaande ouder gaat werken, komt men op een totaal van 76% van de gezinnen met kinderen waarvan de aanwezige ouder(s) werken.  Deze ontwikkeling hield in dat ouders een deel van de verzorging en opvoeding moesten uitbesteden aan scholen, crèches, enzovoort. In de tweede helft van de vorige eeuw vond, mede dankzij een aantal structurele maatregelen, een enorme expansie van het onderwijs plaats. Zowel in het hoger onderwijs als het hoger secundair onderwijs was er sprake van een stijgende participatiegraad. In België steeg de scolarisatiegraad8 bij de 16- tot 18-jarigen tussen 1956 en 1982 van 35% naar 82%. Sinds 1983 is er in België een (deeltijdse) leerplicht tot en met 18 jaar. Dit houdt in dat ouders de plicht hebben hun kind te laten leren tot hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er is echter geen schoolplicht. Kinderen moeten dus niet noodzakelijk naar school om te leren. In de praktijk gaat de overgrote meerderheid van de jongeren wel naar school, zodat er tegenwoordig sprake is van een quasi volledige scolarisatiegraad. De massificatie van het hoger onderwijs wordt duidelijk indien we de evolutie van de scolarisatiegraad bij de leeftijdsgroep van 18- tot 22-jarigen bekijken. In 1956 volgde 14% van die leeftijdsgroep voltijds onderwijs, in 1982 was dat 38% en tegenwoordig beslist ruim de helft van alle jongeren om na het secundair onderwijs te gaan verder studeren (Groenez, 2008; Groenez, Van den Brande & Nicaise, 2003: 37; Pelleriaux, 1998).                                                  8 De scolarisatiegraad is het percentage schoolgaanden ten opzichte van de totale bevolking in die leeftijdsklasse. 
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Jongeren zijn dus alsmaar meer tijd gaan doorbrengen op school. Hoeveel tijd jongeren precies doorbrengen op school kan nauwkeurig geschat worden op basis van een onderzoek naar de tijdsbesteding van de Belgen dat in 2005 werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep TOR. Bij een representatieve steekproef van de bevolking werd een schriftelijke vragenlijst afgenomen en werden de activiteiten en de duur van deze activiteiten gedurende één dag geregistreerd.  TABEL 2.2 TIJDSBESTEDING VAN 12- TOT EN MET 17-JARIGEN GEDURENDE EEN GEMIDDELDE WEEK TIJDENS HET SCHOOLJAAR (N=430) Activiteit Gemiddelde (uu:mm) Stand. afw. (uu:mm) % van de waaktijd Slapen 66:26 8:06 - Onderwijs: School lopen 25:08 13:48 24,8% Huiswerk 8:47 9:09 5,2% Buitenschoolse opleiding 2:30 7:52 1,5% TV kijken 12:53 9:08 12,7% Andere 52:15   Totale tijd 168:00   Bron: TBO 2005 (Glorieux, e.a., 2008) Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren tussen hun 12e en hun 18e levensjaar tijdens een gemiddelde9 week gedurende het schooljaar 25 uur schoollopen. Dit stemt overeen met een kwart van de tijd die deze jongeren wakker zijn. We dienen te vermelden dat het middagmaal, dat door een groot aantal jongeren op school wordt genuttigd, niet werd opgenomen in deze berekening. Jongeren brengen dus een aanzienlijk deel van hun tijd binnen de schoolpoorten door. Indien we ook rekening houden met de tijd die besteed wordt aan huiswerk en buitenschoolse opleidingsactiviteiten zoals muziekschool en dictie, bekomen we een opleidingstijd van ongeveer 36 uur per week. De tijd die jongeren spenderen aan opleidingsactiviteiten bedraagt dan 31,5%, bijna een derde, van de tijd die deze jongeren wakker zijn. Het onderwijs en buitenschoolse opleidingscentra hebben dus een belangrijke taak gekregen in de opvoeding en socialisatie van kinderen.  Vraag is of uit die vaststellingen meteen kan worden besloten dat ouders hun opvoedingstaak in mindere mate dan vroeger opnemen. Ook hier, net zoals in het geval van het stijgende aantal echtscheidingen, dient met zin voor nuance naar de beschikbare                                                 9 Bij de berekening van de gemiddelde schoolweek is rekening gehouden met officiële vakantiedagen en de schoolvakanties, deze zijn uit de selectie gelaten. Vakantiedagen die de school zelf mag kiezen, brugdagen, examendagen waar studenten maar een halve dag naar school moeten, zijn niet uit de selectie geweerd. De cijfers zijn hierom dan ook een lichte onderschatting. Het weekend is in deze schoolweek meegerekend.  
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gegevens te worden gekeken. Mestdag & Vandeweyer (2005) gingen na of de tijd die door ouders aan gezamenlijke gezinsactiviteiten wordt besteed, veranderde tussen 1966 en 1999. Ze deden dit aan de hand van een vergelijking van Belgische tijdsbudgetgegevens. In tabel 2.3 wordt weergegeven hoeveel tijd ouders spenderen aan activiteiten verricht in het bijzijn van hun kinderen, opgedeeld naar weekdagen en weekenddagen. Deze activiteiten omvatten samen eten, tv kijken, winkelen, de verzorging van de kinderen, spelen en praten met de kinderen, enzovoort (Mestdag & Vandeweyer, 2005). Uit de analyses blijkt dat de tijd die besteed wordt aan gezamenlijke gezinsactiviteiten op een weekdag in 1999 gemiddeld met 18 minuten is afgenomen in vergelijking met drieëndertig jaar voorheen. Hier zien we een duidelijke invloed van de overgang van het kostwinnersmodel naar het tweeverdienersmodel. Op een weekenddag is er geen significant verschil tussen 1966 en 1999. TABEL 2.3 TIJD (PER DAG) BESTEED AAN HOOFDACTIVITEITEN MET KINDEREN – GEMIDDELDE UREN EN MINUTEN PER RESPONDENT, BEREKEND VOOR PERSONEN MET TEN MINSTE 1 KIND JONGER DAN 19 JAAR (1966) OF JONGER DAN 16 JAAR (1999)  Weekdag Weekenddag  1966 (N=895) 1999 (N=954) 1966 (N=250) 1999 (N=954) Activiteiten verricht in het bijzijn van de kinderen 3:56 3:38* 5:38 5:56 (n.s.) Verzorging kinderen 0:28 0:30 (n.s.) 0:18 0:33*** Spelen en praten met kinderen 0:03 0:14*** 0:04 0:23*** Data: Belgische luik van The Multinational Time Budget Study of 1965 (data verzameld in 1966) en NIS-tijdsbudgetonderzoek, 1999 (In Siongers, 2007) Vervolgens bekijken we de tijd die besteed wordt aan activiteiten die specifiek gericht zijn op de kinderen, niet alleen verricht in het bijzijn van kinderen. Uit tabel 2.3 kunnen we aflezen dat er steeds meer tijd wordt vrijgemaakt voor verzorging en ontspanningsactiviteiten. In 1999 besteden ouders, zowel op een week- als op een weekenddag, vijf maal meer tijd aan het spelen en praten met hun kinderen dan in 1966. In het weekend is ook de verzorgingstijd met 15 minuten toegenomen in 1999. We kunnen dus stellen dat het soort activiteiten waarbij ouders actief omgaan met hun kinderen meer tijd in beslag nemen dan vroeger. Hoewel ouders tijdens de week tegenwoordig minder activiteiten verrichten in het bijzijn van hun kinderen, zien we dat de tijd die ze wel samen spenderen in grotere mate wordt ingevuld met activiteiten die uitdrukkelijk op de kinderen zijn gericht (Koelet, 2002; Siongers, 2007). In het licht van die bevinding is het niet juist te stellen dat de opvoedende taak van het gezin is afgenomen. De tijd die ouders en kinderen samen doorbrengen, zonder noodzakelijkerwijze met elkaar bezig te zijn, is afgenomen. De tijd dat ouders gericht met hun kinderen bezig zijn is tussen 1966 en 1999 toegenomen.  Het lijkt ons dus weinig plausibel dat de taakverbreding van het onderwijs en een specifieke onderwijsvernieuwing als de vakoverschrijdende eindtermen op rekening van het 
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functieverlies van het gezin kunnen worden geschreven. Niet alleen strookt zo’n verklaring niet met de vaststellingen betreffende de samenstelling van gezinnen en de tijd die zij aan de aanwezige kinderen besteden, zij laat ook geen voorspelling toe met betrekking tot de aard van de vakoverschrijdende eindtermen. Een goede verklaring moet dat kunnen doen. De taakverruiming van het onderwijs en de introductie van vakoverschrijdende eindtermen lijkt ons een gevolg van een zeer brede maatschappelijke ontwikkeling waarvan we de gevolgen al in het vorige hoofdstuk weerspiegeld zagen in de eindtermen: de opkomst van het sterk presterend individu en van zelfcontrole. 
2.2 ZELFCONTROLE: DE OPKOMST VAN HET STERK PRESTERENDE 

INDIVIDU Een aantal samenlevingen, vooral in Noord-West Europa, heeft over de laatste halve eeuw een aantal ontwikkelingen doorgemaakt, die we kunnen omschrijven als de-traditionalisering. Het zijn posttraditionele samenlevingen geworden. Zij kenden een sterke groei van de welvaart en van het consumptiepeil. Schaarste speelt een minder belangrijke rol dan een halve eeuw geleden. Dat is zeker het geval in die samenlevingen die niet alleen rijk zijn geworden, maar die ook een stevig sociaal zekerheidsstelsel, een solide welvaarts- of verzorgingsstaat hebben uitgebouwd. Geloof is over dezelfde periode veel minder belangrijk geworden. De kerken liepen leeg, het geloof in God nam af. Gestrengheid in de leer - het strikt leven volgens religieuze voorschriften - verdween onder de autochtone inwoners van die landen nagenoeg volkomen. Niet alleen geloof was dat lot beschoren, ook ideologische gestrengheid in de leer verloor zijn aanhangers. Religieus en ideologisch gezag, gezag steunend op gestrengheid in de leer, op integer geloof, op ideologische zuiverheid, verloor veel van zijn pluimen. Tradities sneuvelden, traditionele moraal, traditionele rollen werden in vraag gesteld en door velen verworpen of sterk gerelativeerd. Bevel deed het minder goed. Zelfsturing werd beter geacht dan gehoorzaamheid.  Het geheel van die ontwikkelingen werd dikwijls beschouwd als een emancipatieproces. Volgens sommige sociologen mondt het uit in een persoonlijke bevrijding, in een geïndividualiseerde samenleving waarin de individuen wars van schaarste, traditie, bevel, gezag en gestrengheid in de leer, zelf kunnen kiezen, zelfstandig kunnen beslissen, een eigen levenspad kunnen inslaan (bv. Giddens, 1991; Beck, 1992). Er zijn solide redenen om die diagnose als empirisch onhoudbaar te verwerpen (Elchardus, 2009). Maar los van de vraag of de hedendaagse individuen autonoom zijn geworden en genieten van een zelfbepalende vrijheid, rest de vaststelling van de-traditionalisering. Die ontwikkeling is reëel en in landen als Zweden, Denemarken, Noorwegen, België, Nederland en Duitsland ook ronduit spectaculair.  Dat betekent dat een hele reeks middelen voor gedragssturing, die vroeger aanwezig waren, nu verdwenen zijn of sterk zijn afgezwakt. Elke samenleving stuurt het gedrag van haar 
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leden, probeert sommige gedragingen frequent, andere, zoals misdaad, zo zeldzaam mogelijk te maken. Samenlevingen gebruiken daartoe de wet en de politie, maar vooral een geheel van voorzieningen, dat we sociale controle noemen. Dat zijn voorzieningen die het gedrag in een gewenste richting sturen. Zo stelt men vast dat een huwelijk, ouderschap, een job en een eigen woning sterk de kans verkleinen dat iemand in de criminaliteit belandt, terwijl dat risico veel groter is voor iemand zonder de banden, belangen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met ouderschap, huiseigendom, een af te betalen lening en een job (zie ook Hirschi, 1969). De-traditionalisering betekent dat een groot aantal middelen van sociale controle zijn afgezwakt, in sommige gevallen haast verdwenen. Schaarste en dreiging van armoede was vroeger veel acuter en deed een aantal mensen in het gareel lopen. Veel tradities waren vanzelfsprekend. Zij werden niet in vraag gesteld, maar als vanzelfsprekend gevolgd. Ook dat gaf het gedrag een mate van voorspelbaarheid. Volgzaamheid ten opzichte van de leer van religies en ideologie had hetzelfde effect. Respect voor gezag en gevoeligheid voor bevel vervolledigde die traditionele vormen van gedragssturing. Naarmate zij zwakker werden, is een nieuwe vorm van sociale controle in hun plaats gekomen.  Deze steunt uitdrukkelijk op de centraliteit van het individu en van het individuele zelf. “Zelf” is een kernwoord van de posttraditionele cultuur. Hedendaagse teksten staan bol van uitdrukkingen als zelfsturing, zelfbewustzijn, zelfontplooiing, zelfverwezenlijking…  Individuen worden, veel meer dan vroeger, aangesproken op hun eigen ontwikkelingspotentieel, creativiteit en verantwoordelijkheid. Wij zien daarin, in tegenstelling tot Giddens, Beck en vele andere sociologen, echter geen individualisering in de zin van een grotere autonomie van het individu, maar wel een nieuwe vorm van sociale controle (Elchardus, 2002, 2009). Deze kan omschreven worden als zelf-controle, niet in de 19de eeuwse betekenis van de bekwaamheid zich zelf beperkingen op te leggen - zijn driften in toom te houden, zou men bij het begin van de 20ste eeuw hebben geschreven - maar in de betekenis van controle via het zelf, via de factoren die het denken, voelen en handelen van het zelf bepalen. De nieuwe modus van controle is gericht op het beïnvloeden en aanspreken van de waarden, houdingen, opvattingen, vaardigheden, kennis, smaken en emoties die de individuen zich hebben eigen gemaakt. Een cruciale rol wordt daarbij gespeeld door socialiserende en beïnvloedende instellingen zoals het onderwijs, de reclame, de massamedia, de marketing, de therapie. Allemaal instellingen die over de laatste 50 jaar een grote expansie hebben gekend of in sommige gevallen, zoals de televisie, over die periode van onbestaand tot alomtegenwoordig zijn geëxplodeerd. Het is volgens ons in het licht van die ontwikkeling dat de recente evolutie van het onderwijs en de recente onderwijsvernieuwingen moeten worden bekeken.  In de nieuwe modus van controle krijgt ook het onderwijs, als één van de belangrijkste socialiserende instellingen, een ruimere taakinvulling. De school kreeg daarom naast de toerusting voor de arbeidsmarkt de voorbije decennia ook een belangrijke opdracht op het 
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gebied van burgerschaps- en persoonsvorming, met de nodige aandacht voor waarden en attitudes. Een dergelijk discours waarin de uitbreiding van het takenpakket van de school verdedigd werd, kwam al in de jaren zestig van de 20ste eeuw op gang. Het begrip “zelf” werd toen nog niet even gretig gebruikt als vandaag; men sprak toen nog dikwijls van “persoonlijkheid”. Het onderwijs moest gericht zijn op “een maximale ontplooiing van de persoonlijkheid zodanig dat deze persoonlijkheid zich op een kritisch-creatieve wijze kon integreren in de maatschappij en cultuur” (Wielemans, 1977: 114). Vanuit die optiek kon het onderwijs niet langer op louter kennisoverdracht gebaseerd zijn, maar dienden cognitieve, sociale, morele en emotionele aspecten gelijkwaardige componenten te zijn (Matthijssen, 1972). Dat gedachtegoed werd ook razendsnel officiële doctrine. Het kleurde de terminologie waarin ook ministers over de doelstellingen van het onderwijs spraken. Minister van Nationale Opvoeding Calewaert stelde in zijn beleidsnota van 1973 dat één van de doelstellingen van het onderwijs “persoonlijkheidsvorming” was. De grondslag was “het streven naar de ontbolstering van de persoonlijkheid, los van elke noodzaak van beroepsvorming, van elke dwingende norm en van elke beperking” (Calewaert, 1973: 8). Er groeide een consensus rond de idee dat het gedrag niet meer mocht worden gestuurd vanuit de dreiging met schaarste, de vanzelfsprekendheid van traditie, de dwingende normen van de leer, maar dat ontplooide individuen zelfsturend moesten worden.  De idee van zelfsturing werd ingevuld via de notie van competentie of wat we nu competentie noemen: de kennis, vaardigheden, houdingen nodig om ten volle en op een gewaardeerde wijze te kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. Zo groeide de praktijk voor alle ervaren problemen naar het onderwijs te kijken. Westerse samenlevingen achten zich geconfronteerd met politiek cynisme, wantrouwen in de instellingen en xenofobie. Die verschijnselen zijn overigens reëel en werken extremistische politiek in de hand (Elchardus & Pelleriaux, 1999; De Groof & Siongers, 2001). Doorgaans wordt aangenomen dat die attitudes de laatste jaren sterk toenemen. Voor die stelling is minder overtuigende evidentie aanwezig. Die zorgwekkende houdingen worden ook al snel gekoppeld aan verontrustende ontwikkelingen, zoals de teloorgang van sociale participatie en cohesie, waarvoor er nagenoeg geen evidentie is (Elchardus & Smits, 2001). Het feit dat het niet meteen zeker is dat deze houdingen toenemen of ingebed zitten in een omvattende negatieve maatschappijontwikkeling, maakt hen echter niet minder onrustbarend. Precies omdat onze samenleving veel nadruk legt op zelfsturing worden de houdingen en opvattingen van de burgers extra bedreigend, extra zorgwekkend. Om dat probleem aan te pakken wordt nog zelden gerekend op schaarste, op traditie, op geloof of ideologie, op gezag en de kracht van bevel. Neen, er wordt gekeken naar het onderwijs en, in mindere mate, naar andere socialiserende instellingen zoals de media en het verenigingsleven (Elchardus, Hooghe & Smits, 2000).  Van individuen wordt meer verwacht op het vlak van attitudes, vaardigheden en kennis dan voorheen en het zijn dergelijke verwachtingen die aanzetten om na te denken over 
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vakoverschrijdende eindtermen (Dunon & Friebel, 1998: 95). Daarom ook worden hogere verwachtingen gesteld in de scholen. De vaak gehoorde diagnose van een culturele neergang van de samenleving (toename van onverdraagzaamheid, onverschilligheid, verlies van sociale cohesie en sociale participatie, enz.) lijkt ons veeleer het gevolg dan de oorzaak van de verhoogde verwachtingen die in de individuen en daarom ook in de scholen worden gesteld. Het feit dat van scholen verwacht wordt dat ze jongeren klaarstomen om ten volle te participeren aan de samenleving, heeft de druk op het onderwijs opgevoerd. Onderwijsbeleidsmakers kijken naar hun omgeving en zien vandaag een complexe samenleving die zelfsturende mensen vraagt, mensen dus die in zich de gedragssturende elementen dragen, de competenties nodig om op een volwaardige en gewaardeerde manier aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Zij krijgen voldoende bevestigingen van de juistheid van die visie. Zo vragen ondernemingen vandaag minder naar diploma’s en kennis, maar zijn ze eerder op zoek naar jongeren met goede persoonlijke, sociale en organisatorische vaardigheden en attitudes (Perquy & Van Beneden, 2004: 10). De zorgen die in alle samenlevingen opborrelen worden in de samenleving van de zelfcontrole in grote mate als eisen naar het onderwijs en de scholen gestuurd. De school en het onderwijs zijn in veel gevallen het centrale aangrijpingspunt van nieuwe eisen, wensen en verwachtingen.  Het hoeft dan ook geenszins te verwonderen dat onderwijs en vorming heel expliciet een heel centrale rol toebedeeld krijgen door de Europese Unie, de OESO, de Wereldbank en de G8. In 2001 stelde de Europese Onderwijsraad ‘De concrete doelstellingen van de onderwijs- en opleidingsstelsels’ voor aan de Top van Stockholm (23-24/3/2001) en dit op verzoek van de Top van Lissabon (23-24/3/2000). In dit document staat letterlijk dat de samenleving meerdere verwachtingen heeft ten aanzien van onderwijs en opleiding. Naast het bevorderen van de economische en technologische ontwikkeling behoren ook de ontwikkeling van het individu en van de samenleving tot de algemene verwachtingen ten opzichte van het onderwijs. We stellen dit ook vast op het Vlaamse niveau: beleidsdomeinen zoals werkgelegenheid, welzijn en sociale zaken en ondernemerschap nemen steeds meer beleidsinitiatieven die betrekking hebben op het onderwijs (Perquy & Van Beneden, 2004: 6). De eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de scholen stapelen zich dan ook op. De confrontatie tussen deze eisen, wensen en verwachtingen aan de ene kant en de mogelijkheden van de scholen en het onderwijs aan de andere kant, schept een spanningsveld. De vakoverschrijdende eindtermen kunnen worden beschouwd als een middel, een technologie, om die spanning op te lossen. Wat moest worden gedaan, was het opvangen van de talrijke nieuwe eisen, het verbreden van de taak van het onderwijs en dat in een situatie van kennisexplosie, waarin er al een snelle toename was van wat allemaal kon worden aangeleerd. De oplossing kwam tot stand binnen een denkkader dat in de pedagogie al geruime tijd circuleerde.  
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2.3 VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN De keuze voor vakoverschrijdende eindtermen kan begrepen worden in het kader van de toenemende interesse voor vakoverschrijdend werken. In wat volgt lichten we deze tendens en zijn impact op de keuze voor vakoverschrijdende eindtermen toe.  
2.3.1 Vakoverschrijdend werken in historisch perspectief In het secundair onderwijs is een typische schooldag opgedeeld in lesuren die worden besteed aan verschillende vakken, gedoceerd door vakleerkrachten. Een dergelijke opdeling van de leerstof weerspiegelt de organisatie van kennis in wetenschapsdomeinen en biedt het voordeel dat de complexiteit van de werkelijkheid sterk wordt gereduceerd en handelbaar wordt gemaakt. Een grote hoeveelheid kennis wordt op die manier overzichtelijk gemaakt, wat de organisatie van het leerproces vergemakkelijkt (Impuls, 1992; Standaert, 1988; Tielemans, 1999). Die systematisering van de kennis kan echter ook als fragmentering worden beleefd. Voor de leerling wordt de samenhang misschien minder duidelijk. Al in de loop van de 19de eeuw maakten een aantal pedagogen zich daar, vanuit diverse bekommernissen, zorgen over. Het denken over vakdoorbrekend en vakoverschrijdend werken zit dus al geruime tijd in het collectieve geheugen van pedagogen.  De Duitse pedagoog Johann Friedrich Herbart (1776-1841) wilde de rigide grenzen van vakken doorbreken en was voorstander van wat een ‘geïntegreerd curriculum’ werd genoemd. Volgens Herbart diende alle kennis gecentreerd te worden rond de vakken geschiedenis en literatuur, omdat deze volgens hem konden bijdragen tot de morele ontwikkeling van leerlingen. Onderwijs was voor hem vooral, of uiteindelijk, moraalonderwijs en diende met dat doel voor ogen te worden georganiseerd. Een te rigide indeling in vakken stond een dergelijk onderwijs in de weg (Klein, 1998: 53; Marsch & Willis, 2007: 40; Tanner & Tanner, 1990: 56-57). Francis W. Parker (1837-1902) werd in 1883 schoolhoofd van de Cook County Normal School in Chicago en hield zich daar eveneens bezig met de integratie van de leerstof. Hij baseerde zich hiervoor onder andere op de ideeën van Herbart. Parker was van oordeel dat de burgers in een democratische samenleving kritisch moeten kunnen denken. Kritisch denken houdt in dat men zelfstandig verbanden leert onderkennen. Het individu moet de fragmentering van de kennis kunnen overstijgen door de verbanden te leren zien. Dit werd volgens Parker onvoldoende geleerd op school zolang de schoolvakken afzonderlijk van elkaar werden gedoceerd.  De pleidooien voor vakoverschrijdend of vakgeïntegreerd werken stuitten ook op weerstand. De Amerikaanse National Education Association (NEA) verzette zich scherp tegen de ideeën van Herbart en Parker en bracht in 1895 een rapport uit waarin het gescheiden aanbieden van vakken uitvoerig werd verdedigd (Tanner & Tanner, 1990: 91-97).  
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Francis W. Parker wordt vaak beschouwd als de grondlegger van de Nieuwe Schoolbeweging. Deze beweging, waartoe ook onderwijsdeskundigen en onderwijshervormers als John Dewey, Maria Montessori, Ovide Decroly en Celestin Freinet kunnen worden gerekend, bracht vanaf het begin van de 20ste eeuw kritiek uit op de versnipperde wijze waarop de werkelijkheid verscheen in het in vakken opgedeelde curriculum (Rey, 2002: 107). Onder impuls van die hervormers werden scholen opgericht waarin de leerstof niet werd opgedeeld en verdeeld over verschillende vakken, maar waar gestreefd werd naar een meer geïntegreerde vorm van ‘totaliteitsonderwijs’. Men hoopte op die manier het onderwijs dichter bij de werkelijkheidsbeleving of de leefwereld van de leerlingen te brengen (Carr, 2007: 8; Tielemans, 1999: 192). Zo is ‘l’école pour la vie par la vie’ van Decroly (1871-1932) gebaseerd op vakoverschrijdend totaliteitsonderwijs waarvan men hoopt dat het “niet uit het boek maar uit het leven (is) gegrepen” (De Keyser, 1981: 14). Volgens Decroly moet de organisatie van de leerstof ingegeven zijn door wat de leerling bezig houdt en niet door de structuur die de organisatie van de wetenschap aan de leerinhoud kan opleggen via een indeling in vakken. Decroly lag daarmee aan de basis van het werken met belangstellingscentra (Saveyn, 2007). De kritiek op het traditionele vakkenonderwijs werd ook verwoord door John Dewey (1859-1952). Dewey ging uit van het principe ‘al doende leren’. In plaats van het passief ontvangen van informatie dienden zijn leerlingen de leerstof actief te verwerken. De traditionele schoolvakken werden daarom vervangen door projecten, waarin kennis uit verschillende domeinen werd geïntegreerd (Tanner & Tanner, 1990: 157). De in vakken opgedeelde kennis werd door de tegenstanders van die aanpak beschouwd als een scherm dat tussen het individu en de werkelijkheid staat. Er wordt gezocht naar manieren om de leerling directer, totaler, holistischer die werkelijkheid te laten ervaren. In de jaren dertig van de 20ste eeuw vond de Eight-Year Study plaats, een onderzoek met een looptijd van acht jaar. Er waren 30 secundaire scholen, verspreid over de Verenigde Staten, die de vrijheid kregen vernieuwingen in hun curriculum te introduceren. De deelnemende scholen dienden na te gaan hoe ze de afbakeningen van de schoolvakken konden overstijgen zodat de verbanden tussen de kennisdomeinen duidelijk werden voor de leerlingen. Het experiment werd geëvalueerd door na te gaan hoe de leerlingen uit deze scholen presteerden in vergelijking met leerlingen die niet in het project betrokken waren. De resultaten toonden aan dat de leerlingen uit de deelnemende scholen een positievere houding hadden ten opzichte van leren en vaak beter presteerden in het hoger onderwijs dan de leerlingen die traditioneel onderwijs hadden gevolgd (Klein, 1998: 54; Tanner & Tanner, 1990: 227-235). Het is niet zo zeker dat een analyse van het experiment met de huidige analysetechnieken tot hetzelfde besluit zou leiden, maar dat besluit heeft wel het denken van de pleitbezorgers van vakoverschrijdend werken beïnvloed. Ondanks de ideeën en experimenten van deze en andere pedagogen, bleef het onderwijs gedurende het grootste deel van de vorige eeuw overwegend gekenmerkt door een sterke vakkensplitsing, waarbij nauwelijks aandacht werd besteed aan de verbanden tussen vakken 
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en aan vakoverschrijdend werken. Het leerplan bestond uit een som van vakken die als van elkaar afgezonderde kennisdomeinen werden bestudeerd. De sterke vakkensplitsing werd bovendien bevorderd doordat leraren zich na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk aan gingen profileren als vakspecialisten. Leerkrachten gingen zich hierdoor vaak sterk identificeren met ‘hun’ vak en beschouwden zichzelf als wiskundeleraar, biologieleraar, enzovoort (Beane, 1995; Wielemans, 2000: 239-240). Die tendens is vooral sterk onder de universitair gevormde leerkrachten. Toch zien we vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw een hernieuwde aandacht voor het vakoverschrijdend werken.  
2.3.2 Motieven voor vakoverschrijdend werken Vanaf de jaren negentig gaan er in de onderwijswereld steeds meer stemmen op die pleiten voor meer samenhang tussen de schoolvakken (Elchardus, 1995: 103; Wielemans & Vermeerbergen, 1990). In 1992 werd het belang van het streven naar vakoverschrijdend werken officieel erkend. Toenmalig minister van Onderwijs, Luc Van den Bossche, benadrukte het belang van samenhang en coördinatie tussen de vakken: “Het klassieke denken in functie van vakken, waarbij de synthese van de totaliteit der vakken zou ontbreken, dient te worden geruild voor een benadering van het totaal aangeboden leerprogramma” (Impuls, 1992: 21). Deze hernieuwde interesse voor integratie van vakken en vakoverschrijdend werken, werd in de hand gewerkt doordat men zich bewust werd van een aantal ontwikkelingen.  De kennisexplosie Sinds de twintigste eeuw en vooral sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog neemt relevante, wetenschappelijke kennis in snel tempo toe. Hierdoor was er in toenemende mate sprake van een overladen curriculum. Bovendien leidde de exponentiële toename van kennis ertoe dat een aantal nieuwe inhouden, vaardigheden en attitudes onmisbaar werden om een succesvolle beroepsloopbaan te kunnen uitbouwen. Een meer reflexieve houding, kennis om kennis te verwerven en kennis om kennis te evalueren werden nodig geacht. Het gaat daarbij over het verwerven en verwerken van informatie, het kunnen oplossen van problemen waarbij kennis uit verschillende disciplines wordt geïntegreerd, enzovoort. Eenmaal afgestudeerd is het dus belangrijk dat jongeren naast vakkennis ook over een aantal metacompetenties beschikken. Deze competenties kunnen door hun karakteristieken niet worden aangeleerd via de traditionele afgelijnde vakken, maar vergen een vakoverschrijdende aanpak (Carr, 2007; Jacobs, 1989: 3-4). Het sociaal-constructivisme Op leerpsychologisch vlak kwam men tot de conclusie dat leerlingen geen passieve ontvangers van informatie zijn. Het sociaal-constructivisme stelt dat leerlingen actief informatie verwerken en daarbij verbanden leggen met kennis die al aanwezig is. 
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Hersenonderzoek toonde aan dat indien geen verbanden gelegd kunnen worden met eerder verworven kennis, het brein de losse, niet geïntegreerde feiten moeilijk kan verwerken (Caine & Caine, 1990). Het is dus belangrijk dat het onderwijs het leerproces van jongeren bevordert door bewust aandacht te besteden aan de verbanden tussen de leerstof, niet enkel binnen een vak maar ook tussen de vakken (Ellis & Fouts, 2001; Standaert, 1988: 64-65; Tielemans, 1999: 201-202). Relevantie van de leerstof Van een strikte scheiding tussen de vakken werd gevreesd dat ze zou leiden tot vervreemding bij de leerlingen. De realiteit wordt immers als één geheel ervaren en situaties in het dagelijkse leven overschrijden de grenzen van de traditionele schoolvakken. Hierdoor zien jongeren soms het nut niet van hetgeen ze leren en vragen ze zich af hoe ze de leerstof kunnen gebruiken in hun verdere leven. Dit kan leiden tot desinteresse en frustratie (Jacobs, 1989: 10-12). Een onderzoek dat in 1992-’93 plaatsvond in alle Nederlandstalige scholen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest toonde aan dat de kloof tussen het schoolgebeuren en de leefwereld van de jongeren één van de oorzaken van schoolverzuim is (Dupont, 1998). Van vakoverschrijdend werken werd verwacht dat het voor de leerling een leercontext zou creëren, waarin leren wel zinvol is. Men meende dat de leerstof relevanter zou worden als de samenhang tussen de vakken onderling en tussen de vakken en de wereld buiten de school duidelijk werd. De effecten van geïntegreerd onderwijs werden onder andere nagegaan door Schubert & Melnick (1997). Zij kwamen tot het besluit dat leerlingen een meer positieve houding hebben tegenover de school en het leren indien de leerstof op een meer geïntegreerde wijze wordt aangeboden. Ook Yorks en Follo (1993) rapporteerden positieve effecten: leerlingen zouden volgens hen actiever betrokken zijn bij thematisch onderwijs dan bij traditioneel onderwijs. Er kan besloten worden dat onder invloed van een nieuwe visie op het leren, de druk van de hoeveelheid leerstof, de behoefte aan nieuwe vormen van kennis en vooral competenties en de hoge verwachtingen ten opzichte van, alsook het rapporteren van positieve resultaten met meer geïntegreerde en thematisch georganiseerde vormen van leren, het vakoverschrijdend werken nieuwe kansen heeft gekregen. Er is echter ook een ontwikkeling – het groeiende succes van de methodescholen – die laat vermoeden dat het vakoverschrijdend denken van onder meer de Nieuwe Schoolbeweging, ook steun vindt bij de ouders.  
2.3.3 Het succes van de methodescholen Methodescholen zijn scholen met een bewust pedagogisch project en met een typische filosofische en ideologische achtergrond. Er wordt daarbij een uitgesproken mens- en maatschappijbeeld nagestreefd, waarbij men zich baseert op de ideeën en opvattingen van ondermeer Freinet, Steiner en Montessori of waarbij men werkt volgens het model van het 
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ervaringsgericht onderwijs (De Keyser, 1981). Methodescholen proberen uit te gaan van de leefwereld en de belangstelling van kinderen. Ze streven ernaar om de leerstof sterk realiteitsgebonden aan te bieden. Dit zou bij leerlingen erg motiverend werken en de voorstanders verwachten dat elk kind zich op die manier best kan ontwikkelen volgens de eigen mogelijkheden. Wat kinderen boeit en bezighoudt, is de kernvraag. Bovendien wordt in methodescholen vaak gewerkt met actieve werkvormen, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. Ze hangen daarnaast het totaliteitsprincipe aan en kiezen vaak voor een vakoverschrijdende aanpak (Pedagogische begeleidingsdienst Gemeenschapsonderwijs, 2007). We kunnen dus stellen dat methodescholen nauw aansluiten bij recente opvattingen over het leren, zoals weerspiegeld in het sociaal-constructivisme en in de zorgen over het relevant maken van de leerstof.  Dat die aanpak ook een groeiend aantal ouders aanspreekt blijkt uit het succes dat de methodescholen de laatste jaren ten beurt valt. Uit cijfers van het departement Onderwijs blijkt dat zowel het aantal ingeschreven leerlingen als het aantal methodescholen blijft stijgen (zie figuur 2.2 en figuur 2.3). Deze evolutie voltrekt zich voornamelijk in het basisonderwijs aangezien het methodeonderwijs in Vlaanderen zich voornamelijk beperkt tot het kleuter- en lager onderwijs. Doorstroming naar het secundair onderwijs zou daardoor niet vanzelfsprekend zijn. Volgens Urbain Lavigne, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, is de overgang van een methodeschool in het basisonderwijs naar een traditionele school in het secundair onderwijs meestal erg ingrijpend. Er zouden volgens hem dan ook meer secundaire scholen met methodeklassen in het leven moeten worden geroepen (Lavigne, 2007).  De verschillende methodescholen berichten zelf ook over de toegenomen populariteit van hun scholen. De Clercq (2007) stelt vast dat de voorbije twintig jaar in Vlaanderen zeer veel nieuwe Freinetscholen zijn ontstaan. Niet alleen op initiatief van ouders, zoals vroeger vaak het geval was, maar ook de overheid heeft veel nieuwe Freinetscholen opgericht en dit zowel op lokaal niveau (door steden en gemeenten), als op Vlaams niveau binnen het gemeenschapsonderwijs.  
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FIGUUR 2.2 EVOLUTIE AANTAL INGESCHREVEN LEERLINGEN IN METHODESCHOLEN (SCHOOLJAAR 1997-1998 TOT EN MET SCHOOLJAAR 2006-2007) 
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 Bron: Departement Onderwijs 
2.3.4 Verschillende vormen van vakoverschrijdend werken In de literatuur wordt gewag gemaakt van de verschillende vormen en gradaties die vakoverschrijdend werken kan aannemen. We bespreken hier achtereenvolgens: multidisciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair onderwijs. 
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Multidisciplinair Multidisciplinair onderwijs houdt in dat verschillende vakleerkrachten rond één bepaald onderwerp werken in hun respectievelijke vakken. De schoolvakken blijven dus naast elkaar bestaan en er wordt nagegaan op welke manier deze afzonderlijke vakken kunnen bijdragen aan het gekozen onderwerp of thema. Het nadeel hierbij is dat het thema in zijn totaliteit niet altijd duidelijk zal zijn voor de leerling, aangezien in elk vak het onderwerp of thema vanuit een vakgebonden invalshoek wordt belicht (Arredondo & Rucinski, 1998: 287; Medaer, 2001: 11). Interdisciplinair Men spreekt van interdisciplinair onderwijs indien bij vakken die onderling een zekere verwantschap vertonen de vakindeling vervalt en een bepaald thema centraal komt te staan (Medaer, 2001: 12). Jacobs, e.a. (1989) bespreken als casestudy van interdisciplinair onderwijs een secundaire school in Newtown, Connecticut waar gewerkt wordt rond het thema ‘Middeleeuwen’. De leerlingen in deze school lezen middeleeuwse verhalen, bestuderen de positie van de middeleeuwse vrouw en leren over de ontdekkingsreizen van Marco Polo. Op die manier komen de vakken literatuur, maatschappijleer en geschiedenis geïntegreerd aan bod (Jacobs, e.a., 1989: 41-42).  Transdisciplinair Er is sprake van transdisciplinair onderwijs indien er afgestapt wordt van de indeling in afzonderlijke vakken en disciplines. Dat is bijvoorbeeld het geval bij probleemgestuurd leren, waarbij problemen die door leerlingen worden geanalyseerd en besproken, en waarbij kennis die uit verschillende disciplines wordt geïntegreerd, de basis vormen van het leerproces (Arredondo & Rucinski, 1998: 287; Jacobs, 1989: 14).  Het onderscheid tussen de verschillende vormen van vakoverschrijdend werken is wat abstract, maar het laat toe een paar opties van de in Vlaanderen gekozen oplossing snel te verduidelijken. In Vlaanderen werd ervoor geopteerd de indeling in vakken te behouden, met de nodige aandacht voor samenhang en vakkencoördinatie10. Daarnaast werd besloten een aantal nieuwe thema’s vakoverschrijdend te maken. De keuze voor deze vakoverschrijdende eindtermen werd beargumenteerd aan de hand van een aantal vermeende voordelen van die aanpak. Zo werd er op gewezen dat de vakoverschrijdende thema’s in het curriculum geïmplementeerd kunnen worden, zonder dat er grootschalige reorganisaties dienen te gebeuren in het al overvol curriculum (McAndrew, 1998: 3). Bovendien, zo werd gesteld, zijn                                                 10 In het beroepssecundair onderwijs is er wel meer ruimte voor een interdisciplinair curriculum in de vorm van het Project Algemene Vakken, dat het mogelijk maakt twee of meerdere vakken te integreren en als geheel aan te bieden aan de leerlingen. 
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de vakoverschrijdende thema’s leren leren en sociale vaardigheden overwegend los van enige context geformuleerd. Zij kunnen daardoor moeilijk bij één vak worden gevoegd. Voor de meer inhoudsgebonden thema’s zoals milieueducatie en gezondheidseducatie wordt dit eveneens niet wenselijk geacht. Men meende dat het zou leiden tot een te beperkte behandeling van die thema’s, terwijl het vakoverschrijdende aspect het voordeel biedt dat de thema’s vanuit diverse invalshoeken belicht kunnen worden (De Coninck, e.a., 2002: 2-9). Er werd daarnaast ook geopteerd voor vakoverschrijdend werken omdat men een brede en harmonische basisvorming voor alle leerlingen wou garanderen. Ten slotte meende men dat vakoverschrijdende eindtermen de samenhang binnen het curriculum kunnen bevorderen, doordat scholen als één organisatie dienen samen te werken over de vakken en klassen heen. Lesgeven kan niet langer een geïsoleerde bezigheid zijn, aangezien iedere vakleraar er mee verantwoordelijk voor is dat de school zich inspant om de vakoverschrijdende eindtermen te behandelen. Ze moeten meer dan voorheen over de schreef van hun vak gaan (Dunon & Friebel, 1998: 92-93; Siongers, 2000: 10).  
2.4 BESLUIT Onder mensen in het onderwijsveld, vooral onder de leraars, circuleert een lekentheorie. Deze theorie schrijft de taakverbreding van het onderwijs en in het kielzog daarvan een hele reeks onderwijsvernieuwingen, toe aan een falend gezin. Er zijn uiteraard de opkomst van het tweeverdienersschap en de hoge echtscheidingsgraad om dat verhaal te schragen. Bij nader toezien leven meer dan 70% van de kinderen nog in gezinnen waar twee ouders aanwezig zijn. Terwijl die ouders minder tijd doorbrengen in aanwezigheid van de kinderen dan in 1966, besteden ze meer tijd aan de kinderen dan in 1966. Het is niet erg overtuigend de taakverruiming van het onderwijs toe te schrijven aan een gezin dat faalt in zijn opvoedende opdracht. De detrationalisering van de samenleving biedt volgens ons een veel overtuigendere verklaring. De traditionele middelen van gedragssturing hebben in een aantal landen, waaronder België en Vlaanderen, over de laatste vijftig jaar hun doeltreffendheid grotendeels verloren. Wij zijn, samen met andere posttraditionele samenlevingen overgestapt op een andere modus van sociale controle. Deze is niet langer gebonden aan schaarste, vanzelfsprekende traditie, geloof en ideologie, gestrengheid in de leer, bevel en gezag, maar steunt op zelfcontrole. Het individu wordt geleerd zelfsturend te zijn, maar de factoren die de zelfsturing beïnvloeden worden op een intense en indringende manier via socialisatie en beïnvloeding gevormd. Die taak wordt opgenomen door het onderwijs, de massamedia, de reclame en de therapie. Die ontwikkeling dwingt het onderwijs tot een taakverruiming, indien het de voeling met de samenleving en haar heersende cultuur niet wil verliezen. Het doel van het onderwijs verschuift van kennis naar competentie. Naast kennis dienen ook vaardigheden en de juiste houding te worden aangeleerd. Dat dient te gebeuren onder ‘de 
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conditie van kennisexplosie die maakt dat er steeds meer stof is om te onderwijzen en dat derhalve dient te worden overgestapt van leren op leren leren. Het gaat ook om een samenleving waarin steeds meer groepen, dikwijls uitermate mondige groepen, van oordeel zijn dat hun bijzondere zorg, voor gezondheid, voor milieu, voor burgerschap, voor kunst… in het onderwijs moet weerspiegeld worden. De vakoverschrijdende eindtermen zijn een oplossing voor dat probleem: een techniek om tegemoet te komen aan de nagenoeg onmogelijke eisen.  Besturen is waarschijnlijk veel minder de toepassing van ideologie of abstracte ideeën, dan van het vinden van praktische, toepasbare oplossingen voor aangevoelde problemen. Het probleem was duidelijk. Een spectaculaire taakverruiming, die men wilde doorvoeren zonder het ganse onderwijs zoals het werd verstrekt overhoop te halen. De oplossing werd gevonden door te putten uit een oude en persistente pedagogische stroming die de strakke organisatie in onderwijsvakken in vraag stelde. De vakoverschrijdende eindtermen zijn als het ware een knooppunt van drie tendensen of, preciezer geformuleerd, zij zijn de concrete, praktische, toepasbare manier waarop drie tendensen met elkaar worden verknoopt en geïmplementeerd in het onderwijs: ten eerste, de verschuiving naar competenties of het expliciet invoeren, naast kennis, van vaardigheden en houdingen, ten tweede, het binnenbrengen van nieuwe inhouden en thema’s, zoals gezondheid, burgerschap en milieu en ten derde, het verschuiven van een strak vakgebonden naar een meer vakoverschrijdende en vakintegrerende benadering. Het is best mogelijk – op deze mogelijkheid komen we terug in het besluit van dit rapport – dat deze drie tendensen nog actueel zullen zijn nadat de huidige vakoverschrijdende eindtermen vergeten of sterk veranderd zijn. In het volgende hoofdstuk gaan we na hoe de vakoverschrijdende eindtermen in Vlaanderen werden onthaald. Daarna, in hoofdstuk vier, bekijken we hoe cruciale onderwijsactoren als leraars en schoolhoofden zich opstellen met betrekking tot de drie hier onderkende tendensen.   
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3 De ontvangst van de eindtermen en 
vakoverschrijdende eindtermen Nu we een duidelijke visie hebben ontwikkeld op de maatschappelijke veranderingen die geleid hebben tot de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen, gaan we na hoe Vlaanderen, meer bepaald de Vlaamse onderwijswereld, op deze vernieuwing heeft gereageerd. Vervolgens, in het tweede luik van dit hoofdstuk, bekijken we hoe in andere landen wordt omgegaan met de in het vorige hoofdstuk geschetste maatschappelijke ontwikkelingen.  

3.1 HET MAATSCHAPPELIJKE DEBAT NAAR AANLEIDING VAN DE 
INVOERING VAN DE EINDTERMEN Na de opstelling en bekendmaking van de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs, werd in 1994 een maatschappelijk debat georganiseerd waaraan iedereen kon deelnemen. Het verslag van dit debat is gebaseerd op reacties tijdens de door het Departement Onderwijs georganiseerde infosessies, berichten in de pers en de antwoorden op een enquête opgesteld door het Departement Onderwijs. Uit de ontvangen reacties meende de minister te kunnen besluiten dat er, zowel vanuit de samenleving als vanuit de onderwijswereld, weinig fundamentele bezwaren waren tegen het invoeren van vakoverschrijdende eindtermen. De keuze voor de vijf thema’s werd globaal genomen positief beoordeeld (DVO, 1994). Die positieve beoordeling kan mogelijk verklaard worden doordat een betrekkelijk groot aantal onderwijsbetrokkenen al voor de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen aandacht besteedde aan deze thema’s. In zekere zin bevestigden de vakoverschrijdende eindtermen een bestaande toestand. Dit bleek tijdens één van onze focusgroepgesprekken, toen een leerkracht opmerkte:  “De vakoverschrijdende eindtermen zijn eigenlijk zo oud als de straat”. Ook tijdens de mondelinge bevraging van de directieleden merkten we dat de vakoverschrijdende eindtermen voor veel leerkrachten geen nieuw gegeven was. Een aantal directieleden beschouwen de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen als positief, omdat er hierdoor op een meer gestructureerde en uniforme wijze aan de thema’s gewerkt kan worden: “Bij de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen in onze school werd een enquête gedaan bij de leerkrachten om na te gaan welke vakoverschrijdende eindtermen al aan bod kwamen. Daaruit bleek dat veel leerkrachten al rond de vakoverschrijdende eindtermen werkten, maar het was weinig gestructureerd”. 
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“Vroeger bestonden de vakoverschrijdende eindtermen niet, maar iedere goede leerkracht hield zich er toen ook al mee bezig. Nu is het geformaliseerd. Dat vind ik persoonlijk wel beter, omdat er nu over gepraat wordt en er getracht wordt om er op een uniforme manier rond te werken”. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd, bleek herhaaldelijk dat men de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen beleefde als een expliciete erkenning van wat al gebeurde en dus ook als een kans om die praktijk op een meer bewuste, systematische manier aan te pakken. Dat voordeel werd door een aantal schoolhoofden en leraars ook als een nadeel geduid en beschouwd als een formalisering die de planlast verhoogt. Zij verwijzen hierbij in de eerste plaats naar de toegenomen administratie:  “Vroeger werd ook rond deze thema’s gewerkt, alleen moet je het nu bewijzen en dat zorgt voor overlast en planlast”. “We moeten gaan opschrijven wat we al jaren aan het doen zijn”. Hoewel er ook voor de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen aandacht was voor deze thema’s, zorgde het decretaal vastleggen van de vakoverschrijdende eindtermen voor de nodige discussies over de pedagogische vrijheid van de scholen. De vakoverschrijdende eindtermen weerspiegelen een duidelijke onderwijsvisie en reiken duidelijke ontwikkelingsdoelen aan. Dat stuitte op verzet, voornamelijk in het Vrij Katholiek Onderwijs. Dat verzet heeft ertoe geleid dat er geen resultaatsverbintenis aan de vakoverschrijdende eindtermen en de attitudinale eindtermen werd gekoppeld, maar dat ze als na te streven doelen worden beschouwd. Er werd eveneens gesnoeid in het aantal vakoverschrijdende eindtermen, waardoor een aantal eindtermen in meer algemene bewoordingen werden opgenomen. (Aelterman, 2005: 52-53; Dunon & Friebel, 1998: 16; Verhoeven, 2001: 100-101).  Een drietal, in omvang vrij kleine, groepen hebben zich omwille van de duidelijke onderwijsvisie die uit de vakoverschrijdende eindtermen blijkt sterk verzet tegen hun invoering: de Vrije Ruimte11, de Vlaamse Leerkrachten voor Kwaliteitsonderwijs (VLKO)12 en het Interprovinciaal Oudercomité (IPOC)13. In 1994 vormden deze drie verenigingen samen een front tegen de invoering van de eindtermen. Zij verwierpen twee opvattingen waarop de vakoverschrijdende eindtermen steunen. Ten eerste, het geloof in het bestaan van een overlappende consensus, ten tweede, de opvatting dat bepaalde vaardigheden en houdingen                                                 11 De Vrije Ruimte bestond uit een aantal ouders en leraren van een Steinerschool. Volgens de krant De Morgen zou het gaan om een denkgroep van een 15-tal mensen (Mampaey, 24-02-1994). 12 VLKO was een lerarengroep die voornamelijk bestond uit leraren die lesgeven in het vrij onderwijs (De Financieel Economische Tijd, 16-04-1994; De Standaard, 16-04-1994). 13 IPOC was een oudervereniging die zich in het verleden ook tegen de invoering van het eenheidstype heeft verzet. 
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bij alle leerlingen moeten worden nagestreefd, ongeacht de verschillen in het thuismilieu van de jongeren. Het eerste kwam duidelijk tot uiting in de stelling van de verenigingen dat het onmogelijk is eindtermen op te stellen zonder te vertrekken van een bepaald mens- en maatschappijbeeld en dat het niet de taak van de overheid is een bepaald mens- en maatschappijbeeld via het onderwijs te verspreiden. Daarom mocht de overheid volgens deze verenigingen geen eindtermen opleggen en moest een vrije ruimte worden gecreëerd voor scholen die geen overheidsinmenging wensten (Annoot in De Morgen, 03-02-1994; De Financieel Economische Tijd, 16-04-1994). De drie verenigingen pleitten daarom voor een dubbele rechtsvorm, met gelijke financieringsmogelijkheden, voor scholen en onderwijsinitiatieven die wel, respectievelijk niet, onder de inhoudelijke overheidscontrole wilden werken. De overheid zou daarbij als taak hebben te waken over de duidelijkheid van de door afzonderlijke scholen of onderwijsnetten omschreven eindtermen en ze te toetsen aan de mensenrechten. Een gespecialiseerde onderwijsrechtbank zou dan geschillen op dit vlak kunnen beslechten (De Financieel Economische Tijd, 10-02-1994). De ambitie alle leerlingen toegang te geven tot bepaalde houdingen en vaardigheden werd expliciet verworpen door de Vlaamse Leerkrachten voor Kwaliteitsonderwijs. Zij zijn – ongeacht de manifeste ongelijkheid in de thuissituaties van de kinderen - van oordeel dat sociale vaardigheden en opvoeden tot burgerzin zorgen van de ouders en niet van de school dienen te zijn (De Standaard, 16-04-1994). Deze verenigingen werden door de wetgever niet gevolg. In 1997 dienden de Steinerscholen een klacht in bij het Arbitragehof tegen het decreet van 22 februari 1995 tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewone kleuter- en lager onderwijs. Dat had tot gevolg dat er een decretaal vastgelegde afwijkingsprocedure kwam, wat inhoudt dat een inrichtende macht die van oordeel is dat de officiële eindtermen onvoldoende ruimte laten voor hun eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen of er onverzoenbaar mee zijn, bij de Vlaamse regering een afwijking kunnen vragen. Zij moeten dan precies aangeven waarop zij hun oordeel baseren en vervangende eindtermen voorstellen (Verhoeven, 2001: 86-87; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002a: art. 9). De Steinerscholen hebben een afwijking van de eindtermen voor de eerste, tweede en derde graad van het algemeen secundair onderwijs bekomen en werken met eigen eindtermen. Er zijn een heel aantal doelstellingen van de Steinerpedagogie die samenvallen of gelijklopen met de vakoverschrijdende eindtermen van de overheid. De Steinerscholen beweren wel dat deze doelstellingen vanuit geheel andere uitgangspunten tot stand kwamen dan de eindtermen die door de overheid werden geformuleerd. De Steinerscholen zien onderwijs als een dynamisch interactieproces waarbij vanuit doelstellingen niet alleen resultaten worden beoogd, maar vooral brede participatie en individuele vorderingen van leerlingen. Dit wil zeggen dat vooral dat wordt gestimuleerd wat de leerling (nog) niet kan, eerder dan het selectief bevorderen van zijn reeds gebleken talenten. ‘Brede algemene vorming’ betekent voor de Steinerscholen het geven van kansen aan zoveel mogelijk nog niet gebleken mogelijkheden bij elke leerling. Heel wat eindtermen 
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zijn daarom uitgedrukt in termen van ‘leren’ in plaats van ‘kunnen’. Een aantal eindtermen zijn ook door de Steinerscholen uitgedrukt in termen van ‘kunnen’ omdat zij van oordeel zijn dat er uiteraard ook vaardigheden dienen te worden verworven en doelstellingen dienen te worden gerealiseerd (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002b). Sommige eindtermen kregen in het licht van de Steinerfilosofie echter een ietwat andere formulering. Zo luidt bijvoorbeeld de ‘officiële’ vakoverschrijdende eindterm van het thema sociale vaardigheden voor de leerlingen van de eerste graad: ‘De leerlingen kunnen in groepsverband werken en een toegewezen opdracht uitvoeren’. Dezelfde eindterm voor de leerlingen die les volgen in een Steinerschool werd gewijzigd in: ‘De leerlingen leren in groepsverband werken en een toegewezen opdracht uitvoeren.’ Of dat in de praktijk enig verschil uitmaakt, hebben we niet kunnen vaststellen. Eén school diende in 1997 een klacht in bij het Arbitragehof, die specifiek tegen de vakoverschrijdende eindtermen was gericht. De school meende dat de verplichting de vakoverschrijdende eindtermen op te nemen in het pedagogische project van de school, als voorwaarde voor subsidiëring, strijdig is met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. De klacht werd door het Arbitragehof verworpen. Het Arbitragehof vond niet dat de vakoverschrijdende eindtermen die de overheid oplegt, het pedagogische project van een school kunnen beperken (De Tijd, 1998). Dat Hof volgde blijkbaar de opvatting dat er een overlappende consensus bestaat, die weergeeft welke competenties iedereen moet verwerven of minstens de kans moet hebben om te kunnen verwerven. Binnen die consensus ontstaat dan ruimte voor diversiteit van pedagogische projecten. 
3.2 HET KENNIS-VAARDIGHEDENDEBAT Terwijl de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen in Vlaanderen al met al nog vlot is verlopen – we komen daar aanstonds bij het maken van een paar internationale vergelijkingen op terug – duiken conflicten rond de tendensen die in de vakoverschrijdende eindtermen verknoopt zitten, geregeld op. Eén van die tendensen is een verschuiving van kennis naar competentie. Zowel de vakgebonden als de vakoverschrijdende eindtermen zijn geformuleerd als competenties, waarbij de nadruk komt te liggen op het geïntegreerd verwerven en toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes in wisselende contexten. Daarover ontstond in het najaar van 2006 een gemediatiseerde discussie. Een aantal leerkrachten verzetten zich volmondig tegen het groeiende belang van vaardigheden en bepleitten meer aandacht voor kennis, een stelling die doorgaans werd voorgesteld als een ‘terugkeer’ naar aandacht voor kennis. Artikels verschenen in Vlaamse kranten en tijdschriften met daarin de stelling dat het onderwijs vandaag te veel is doorgeslagen in de richting van vaardigheden ten nadele van het doorgeven van kennis. De kennisniveaus van jongeren zouden ten gevolge daarvan alarmerend laag zijn in vergelijking met vroeger. Jongeren zouden steeds minder weten en daardoor niet meer voorbereid zijn op een succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt.  
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Dat pleidooi voor meer kennisgericht onderwijs lokte heel wat reacties uit en in de media ontstond een hevig debat tussen voor- en tegenstanders14. De voorstanders van meer kennisgericht onderwijs hebben de indruk dat leerlingen tegenwoordig niet meer voldoende leerstof kennen om de nodige vaardigheden te ontwikkelen en te functioneren op de arbeidsmarkt: kennis doorgeven is volgens hen de belangrijkste taak van het onderwijs. De pleitbezorgers voor een herwaardering van het kennisgericht onderwijs menen dat men eerst voldoende kennis moet opbouwen alvorens men kan overgaan tot het aanleren en oefenen van vaardigheden. Aandacht voor vaardigheden kan pas dan als de nodige basiskennis aanwezig is. De voorstanders van meer kennisgericht onderwijs kregen echter kritiek van andere leerkrachten, ouders en onderwijskundigen. Tegenstanders van een terugkeer naar kennisgericht onderwijs dringen juist aan op het onderrichten van vaardigheden en competenties omdat volgens hen in deze snel evoluerende wereld de kennisinhouden zeer snel toenemen en veranderen. Het is volgens hen dan ook belangrijk dat leerlingen de nodige vaardigheden ontwikkelen om zelf informatie te verzamelen. Zij moeten leren hoe ze deze informatie kunnen gebruiken en verwerken.  De vrees voor de achteruitgang van de kennisniveaus van leerlingen is zeker niet alleen van deze tijd of enkel bij ons aan de gang. Brint (1998) stelt dat de slechte prestaties van Amerikaanse studenten op nationale onderwijspeilingen (‘national educational assessments’) de oorzaak waren voor een wijdverspreid alarm in de jaren ‘80. Diane Ravitch en Chester Finn’s ‘What Do Our 17 Year Olds Know?’ (1987) was één van de vele studies en commissierapporten die de aandacht vestigden op de ‘troubled state of learning’ onder Amerikaanse leerlingen uit het secundair onderwijs in die periode. Ook in Nederland komt de vraag naar wat leerlingen precies moeten kennen regelmatig terug in de media: “zo wordt het ene moment geconstateerd dat lbo-leerlingen15 ‘geen hamer meer kunnen vasthouden’, het andere moment blijkt dat ze te weinig algemene kennis hebben opgedaan en zich zodoende te weinig flexibel kunnen gedragen op de arbeidsmarkt” (Peschar & Wesselingh, 2001: 90). In het Vlaamse ‘kennis-vaardighedendebat’ werd vaak verwezen naar de huidige Nederlandse situatie. Daar is men enkele jaren geleden afgestapt van het kennisgericht onderwijs. Nederlandse scholen moesten voortaan ‘studiehuizen’ worden, waarin leerlingen met behulp van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie en onder begeleiding van docenten actief en zelfstandig leren. De idee van zelfstandig en actief leren in een studiehuis                                                 14 Zie onder andere de opiniestukken en artikels in De Standaard en De Morgen in december 2006, met koppen als ‘Kennis is macht’, ‘Kinderen moeten te weinig kennen’, ‘Vaardigheden leer je overal, laat de school zich concentreren op kennis’, ‘Vroeger was het beter’, ‘We gaan niet terug naar vroeger’, enz. 15 Het lbo (lager beroepsonderwijs) werd in 1992 in Nederland vervangen door het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Het vbo ging in 1999 op zijn beurt op in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het is een vorm van voortgezet onderwijs, voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar.  
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gaat veel meer uit van autonomie en individuele zelfstandigheid, waarbij de ontwikkeling van de leerling - en niet de leerstof - voorop zou moeten staan (Bronneman-Helmers, 1999). De Jong en Kips (2005: 126) stellen dat de invoering van het studiehuis en de zogeheten ‘Tweede Fase’ voor grootscheepse veranderingen heeft gezorgd in de bovenbouw van het havo en het vwo (vergelijkbaar met het algemeen secundair onderwijs in Vlaanderen). Veel meer dan vroeger wordt nu de nadruk gelegd op het leerproces en op het aanleren van vaardigheden om het leerproces zelfstandig te sturen. De leerlingen zouden op die manier een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgen over hun leerproces en op een meer actieve manier voorbereid worden op snelle ontwikkelingen in de samenleving. De introductie van het studiehuis in het Nederlandse onderwijs heeft een golf van kritiek teweeggebracht. De voornaamste kritiek was dat het onderwijs op die manier te weinig kennis bijbrengt en dat de kennisniveaus van de Nederlandse leerlingen als gevolg van de drastische en plotse invoering van het studiehuis alarmerend zijn gedaald (Onderwijsraad, 2006; O-ZON, 2007; T’Sas, 2006). De Nederlandse onderwijsraad is daarom in 2006 gestart met een onderzoek om na te gaan hoe het werkelijk is gesteld met het kennisonderwijs in Nederland en om zo de nodige adviezen te kunnen geven naar de toekomst toe. Volgens de Onderwijsraad zijn het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs, in vergelijking met andere landen, van behoorlijke kwaliteit en realiseert het onderwijs in Nederland in grote lijnen de vastgestelde leerinhouden. Het is volgens de Onderwijsraad niet verantwoord om één antwoord te geven op de vraag of het onderwijs meer aandacht dient te besteden aan kennis. Het onderwijs dient immers vele doelstellingen en doelgroepen. Bovendien verschillen de onderwijssectoren en de vakgebieden dusdanig dat de beantwoording van deze vraag een gedifferentieerd beeld oplevert. Samenvattend stelt de Nederlandse Onderwijsraad wel dat in alle onderwijssectoren de rol van kennis verstevigd kan worden en formuleerde daartoe een aantal aanbevelingen (Onderwijsraad, 2006).  Vele stemmen in het debat wijzen er terecht op dat de Nederlandse en de Vlaamse situatie moeilijk te vergelijken zijn en dat bevindingen uit één onderwijssysteem niet zomaar naar het andere mogen worden geëxtrapoleerd. Zo is er in Nederland bijvoorbeeld geen centraal door de overheid vastgelegd curriculum (Peschar & Wesselingh, 2001). In Vlaanderen is men bovendien voorzichtiger te werk gegaan dan in Nederland. Begin jaren ’90 koos het Vlaamse talenonderwijs immers niet voor een radicale ommezwaai naar vaardigheden, maar voor een accentverschuiving. Men is op zoek gegaan naar een beter evenwicht tussen kennis en vaardigheden, wat in het verleden niet altijd het geval was (T’Sas, 2006). De effecten van het grotere accent op vaardigheden in het Vlaamse onderwijs zouden daarnaast nog 
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onvoldoende zichtbaar en meetbaar zijn om het nu al neer te sabelen, zo stelt de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (Cruysweegs, e.a., 2006)16. De Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON) heeft een aantal bedenkingen bij de terugkeer naar kennisgericht en leerkrachtgestuurd onderwijs. Volgens de VON is het aannemelijk te denken dat leerlingen meer en beter leerstof opnemen als ze hiervoor op allerlei manieren gemotiveerd worden of inzicht krijgen in de relevantie ervan. Kennisverwerving via frontale kennisoverdracht (doceren) door een leraar is slechts één onderwijsmiddel, dat soms effectief is, maar soms helemaal niet werkt. Er zijn volgens de VON vaak andere middelen en strategieën waarvan empirisch gebleken is dat die veel effectiever zijn en een meer diepgaande en beter toepasbare kennis opleveren. De ‘kennis versus vaardigheden’ discussie behelst in dit opzicht ook een discussie tussen pedagogische concepten en inherente doelstellingen van het onderwijs. Sommigen beweren dat deze ‘kennis versus vaardigheden’ discussie eerder gaat over de mate waarin een leraar nog ‘sturend’ mag optreden. Er zou eigenlijk een discussie gaande zijn tussen leerkrachten die het leerproces van de kinderen heel sterk willen begeleiden (leerkrachtgestuurd) en zij die dat niet willen omdat ze de zelfsturing van hun leerlingen centraal stellen (leerlinggecentreerd) (Cruysweegs, e.a., 2006). Bij een individuele, leerlinggerichte aanpak dient onder andere het takenpakket van leraren verbreed te worden om leerlingen een adequate leerstijl eigen te maken en rekening te houden met individuele kenmerken en problemen van leerlingen. Daarnaast dienen de meeste docenten hun programma aan te passen aan nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. De Jong & Kips (2005: 127) stellen dat dit inderdaad een lastige opgave kan zijn, ‘zeker voor docenten die al meer dan de helft van hun arbeidzame leven voor de klas hebben gestaan’. De tegenstanders van de ‘terugkeer’ naar kennisgericht onderwijs wijzen er ook op dat het de voorstanders ontbreekt aan betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat de kennis van de leerlingen achteruit gaat. Het is ook nog niet zeker dat we gemakkelijk een consensus zouden bereiken over wat als kennis dient te worden beschouwd en hoe de aanwezigheid van die kennis dient te worden gemeten. Resultaten van overtuigend wetenschappelijk onderzoek om hun uitspraken te ondersteunen, hebben de deelnemers aan het debat niet. Het gaat bijna steeds om een persoonlijk ‘aanvoelen’ van leerkrachten en andere onderwijsactoren. De Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (Cruysweegs, e.a., 2006) stelt dat men het onderwijs in ieder geval niet vooruit helpt als in de discussie “zo gratuit veralgemenende uitspraken worden gedaan over zogenaamd teruglopende kennis, zonder dat men kennis heeft van of zich kan beroepen op vaststaande feiten en gegevens uit ernstig onderzoek”. Terwijl betrouwbaar vergelijken over de tijd heel moeilijk blijkt, beschikt men wel over een aantal internationale vergelijkingen. Hun wetenschappelijke                                                 16 De Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON) is een Vlaamse vakvereniging voor leerkrachten Nederlands waarin leden uit diverse netten, sectoren en richtingen kunnen samenwerken (visietekst VON). 
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betrouwbaarheid is, zoals alle internationale vergelijkingen, waarschijnlijk iets minder groot dan doorgaans wordt aangenomen. Uit die vergelijkingen blijkt dat het kennisniveau in Vlaanderen goed tot zeer goed is. Uit het PISA-onderzoek van 2003 blijkt Vlaanderen wat kennis en vaardigheden betreft tot de wereldtop te behoren en is er zelfs sprake van vooruitgang ten opzichte van de resultaten van 2000 (De Meyer, Pauly & Van de Poele, 2004; OECD, 2001).  Los van de vraag of de leerlingen nu beter of slechter opgeleid zijn dan vroeger, wat ons een heel moeilijk en misschien onmogelijk te beantwoorden vraag lijkt, hebben we dit debat binnen ons onderzoek aangegrepen als een soort experiment. In zijn gemediatiseerde vorm gaf het debat de indruk dat een grote groep leraars naar een strakke vorm van kennisoverdracht wil (of terug wil), met minder aandacht voor vaardigheden en houdingen. Verder leek het alsof het lerarenkorps scherp verdeeld was over die kwestie, tussen de voorstanders van onderwijs voor kennis en de voorstanders van onderwijs voor vaardigheden. Er waren ook heel wat stemmen die pleitten voor een meer genuanceerde discussie over de plaats van kennis en vaardigheden in het onderwijsaanbod. Volgens de minister van Onderwijs en Vorming Vandenbroucke is enige nuancering op zijn plaats in dit debat. Het is volgens hem niet óf kennis óf vaardigheden. Het gaat om het verwerven van competenties en dat is een combinatie van beide (De Morgen, 15-03-2007). Hij was niet de enige die stelde dat tussen kennis en vaardigheid in de discussie een valse tegenstelling wordt gecreëerd. “Kennis zonder vaardigheden die daaruit voortvloeien, is nutteloos en vaardigheden, die niet op kennis zijn gebaseerd, bestaan niet”, stelde De Boel (2006). Het debat, zoals het in de kranten en op internet werd gevoerd ging echter dikwijls uit van precies zo’n tegenstelling. Het gaf daarenboven de indruk dat een aantal leraars, met hun nadruk op kennis, eigenlijk verzet aantekenen tegen de taakverruiming van het onderwijs en tegen de groeiende nadruk op competentie. Vooral in dat opzicht is dit debat heel belangrijk voor dit onderzoek. De vakoverschrijdende eindtermen veronderstellen een brede taakopvatting voor het onderwijs en wijzen op een evolutie in de richting van een rond de notie van competentie gecentreerd onderwijs, waarin kennis wordt aangevuld met attitudes, inzichten en vaardigheden. Leerlingen moeten leren leren, sociaal vaardig zijn, enzovoort. In dit opzicht is het belangrijk te weten in welke mate de onderwijsactoren zich daadwerkelijk verzetten tegen een uitbreiding van het onderwijsaanbod, waarbij kennisoverdracht niet langer volstaat en ook vaardigheden een belangrijke plaats innemen. Aangezien het debat heel wat aandacht kreeg in de weken voorafgaand aan ons veldonderzoek, hebben we over die problematiek een aantal vragen ingelast. Dat laat ons toe de houding tegenover taakverruiming niet alleen in het algemeen te meten (zie hoofdstuk 4), maar die houding ook te meten in termen van de begrippen en gevoeligheden die in het debat aan bod kwamen.      
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De antwoorden van onze respondenten worden weergegeven in tabel 3.1 tot en met tabel 3.3. Bij de leerkrachten en de stakeholders wordt de procentuele verdeling van hun antwoorden weergegeven. Omdat het bij de schoolhoofden om 46 directieleden gaat die deze vragen hebben beantwoord, worden hun antwoorden in absolute getallen weergegeven, de percentages staan tussen haakjes. Gezien het betrekkelijk kleine aantal schoolhoofden dat bij dit onderzoek was betrokken, zal deze werkwijze doorheen het ganse boek worden gehanteerd.  Ten eerste kunnen we uit hun antwoorden besluiten dat leerkrachten, directieleden en stakeholders de terugkeer naar het kennisonderwijs in het algemeen verwerpen en zich daarentegen positief uitlaten over het aanleren van competenties in het onderwijs. Meer dan de helft van de leerkrachten gaat niet akkoord met de stelling ‘Vaardigheden leer je overal. Laat leerkrachten zich concentreren op kennis’. Slechts 17% stemt in met die uitspraak. Bij directieleden en stakeholders gaat meer dan 80% niet akkoord met deze stelling. Slechts een paar procent stemt er mee in. Op de vraag of ons onderwijs meer aandacht moet besteden aan kennis antwoordt 32% van leraars bevestigend en 27% ontkennend. Van de stakeholders en schoolhoofden gaat 8% akkoord en 48% niet akkoord. ‘Iets kunnen is belangrijker dan veel weten’ kan op de goedkeuring van 37% van de leraars, 54% van de schoolhoofden en 41% van de stakeholders rekenen. Het wordt verworpen door 13% van de leraars en 9% van de schoolhoofden en stakeholders. Een pleidooi voor een verschuiving van vaardigheden naar kennis zal hoogstwaarschijnlijk geen meerderheid vinden in het onderwijsveld. Het verschijnt eerder als een minderheidspositie. Opvallend is echter het grote aantal respondenten – dikwijls 40 à 50% - dat op de verschillende uitspraken een middenpositie kiest. Dit wijst er alvast op dat het debat er zeker niet in geslaagd is het onderwijsveld te polariseren. De keuze van de middenpositie wijst naar onze mening in dit geval niet op onbeslistheid, maar op een genuanceerde positie. Ook uit de gesprekken die we hebben gevoerd, blijkt dat een groot aantal van de respondenten zich niet (meer) kan vinden in de tegenstellingen die door het debat werden aangereikt. Zij denken in veel gevallen al in termen van competenties en zien geen tegenstelling, geen mogelijkheid van keuze tussen kennis en vaardigheden. Het mentale kader waarin het debat werd geplaatst, past met andere woorden niet in het mentale kader dat veel leraars, schoolhoofden en stakeholders hanteren als ze nadenken over de opdracht van het onderwijs. Ondanks de steun voor het vaardighedenonderwijs verwerpen de onderwijsactoren bijvoorbeeld de stelling dat leerlingen te veel nutteloze kennis voorgeschoteld krijgen. De helft van de leerkrachten en directieleden vindt niet dat leerlingen te veel nutteloze kennis krijgen voorgeschoteld17. Een groot aantal van de respondenten ziet gewoon geen tegenstelling tussen kennis en vaardigheden. De reacties op                                                 17 Deze stelling werd niet aan de stakeholders van het onderwijs voorgelegd, omdat hier een uitgebreide kennis van de onderwijsinhouden wordt verondersteld. 
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het kennis-vaardighedendebat maken duidelijk dat er geen sterk draagvlak is voor een ‘terugkeer naar kennis’, maar laten ook vermoeden dat het hele debat wordt beschouwd als achterhaald door de nieuwe denkwijzen.  TABEL 3.1 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER HET KENNIS-VAARDIGHEDENDEBAT (N=870) Items - +/- + Vaardigheden leer je overal. Laat leerkrachten zich concentreren op kennis.  53.4 29.8 16.8 Ons onderwijs moet meer aandacht besteden aan kennis. 27.2 40.9 32.0 Iets kunnen is belangrijker dan veel weten. 13.2 50.4 36.5 Leerlingen krijgen te veel nutteloze kennis voorgeschoteld. 52.7 31.4 15.9 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  TABEL 3.2 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE DIRECTIE OVER HET KENNIS-VAARDIGHEDENDEBAT (N=46) Items - +/- + Vaardigheden leer je overal. Laat leerkrachten zich concentreren op kennis.  38 (82.6%) 7 (15.2%) 1 (2.2%) Ons onderwijs moet meer aandacht besteden aan kennis. 22 (47.8%) 20 (43.5%) 4 (8.7%) Iets kunnen is belangrijker dan veel weten. 4  (8.7%) 17 (37.0%) 25 (54.3%) Leerlingen krijgen te veel nutteloze kennis voorgeschoteld. 22 (47.8%) 9 (19.6%) 15 (32.6%) - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  TABEL 3.3 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE STAKEHOLDERS OVER HET KENNIS-VAARDIGHEDENDEBAT (N=144)  - +/- + Vaardigheden leer je overal. Laat leerkrachten zich concentreren op kennis 86.5 12.1 1.4 Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan kennis 47.7 44.8 7.5 Iets kunnen is belangrijker dan veel weten 9.4 49.3 41.3 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  
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3.3 INTERNATIONALE VERGELIJKING De veranderingen in de systemen van sociale controle die in het vorige hoofdstuk werden beschreven, en de daaruit voortvloeiende taakverruiming van het onderwijs, zijn ontwikkelingen die zich in verschillende westerse landen manifesteren. Er is op internationale fora dan ook veel aandacht voor de uitbreiding van het takenpakket van het onderwijs met verscheidene maatschappelijke thema’s. Zo werd in 1992 het European Network of Health Promoting Schools opgericht op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Raad van Europa en de Commissie van de Europese Unie. Dit netwerk verricht enerzijds beleidsgericht werk door landen aan te sporen om maatregelen betreffende gezondheidsbevorderende scholen te ontwikkelen en te implementeren. Anderzijds heeft het netwerk, door de verspreiding van informatie en goede praktijkvoorbeelden van gezondheidsbevorderende scholen, een ondersteunende functie (Maes, e.a., 2001: 251). Er is op Europees niveau ook veel aandacht voor burgerschapseducatie. In 1997 ging het project ‘Education for Democratic Citizenship’ van de Raad van Europa van start, met als doel het verduidelijken van de benodigde kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten om als actieve burger te kunnen participeren aan de samenleving. Men wilde bovendien nagaan op welke manier de vorming van deze ‘actieve burger’ diende te gebeuren. Hiervoor werd een projectgroep opgericht waarin afgevaardigden zetelen van nationale ministeries van onderwijs, specialisten, internationale organisaties en NGO’s die werkzaam zijn rond vorming en educatie (Bîrzéa, 2000: 3). Verder vormt dit project de basis voor onderzoek, curriculumontwikkelingen en de verspreiding van educatief materiaal (Osler & Starkey, 2006: 451). Toch bestaan er heel wat verschillen tussen landen met betrekking tot het aan bod komen in het onderwijs van waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden die nodig zijn om als burger in een complexe maatschappij te functioneren. Deze verschillen situeren zich op een drietal vlakken: de integratie in het curriculum, de inhoud van vakoverschrijdende thema’s en de status die aan de thema’s wordt toegekend.  De integratie in het curriculum De manier waarop maatschappelijke thema’s geïmplementeerd worden in het curriculum, verschilt van land tot land. Dit bleek uit een vergelijkende studie naar burgerschapseducatie op school. Eurydice ging in 2005 na hoe burgerschapseducatie geïmplementeerd werd in 30 Europese landen. Daaruit bleek dat deze materie in een aantal landen wordt aangeboden als een apart vak. In andere landen wordt het thema geïntegreerd in een aantal vakken of wordt het vakoverschrijdend behandeld. Deze benaderingen sluiten elkaar niet uit en vaak is er sprake van een combinatie van verschillende benaderingswijzen. In Duitsland komt burgerschapseducatie bijvoorbeeld aan bod in aparte vakken, zoals ‘Gemeinschaftskunde’, ‘Sozialkunde’ en ‘Politik’ en wordt het thema eveneens geïntegreerd in vakken zoals 
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geschiedenis, economie, aardrijkskunde en levensbeschouwing (Delhaxhe, 2005: 17-20). In Engeland zijn scholen vrij om te bepalen op welke manier ze burgerschapseducatie aan bod laten komen: als een apart vak, geïntegreerd in bestaande vakken, via de schoolcultuur, enzovoort (Kerr, 1999). Uit het jaarlijkse rapport van de inspectie blijkt dat de meerderheid van de scholen burgerschapseducatie aan bod laat komen binnen het vak ‘Personal, Social and Health Education (PSHE)’. Slechts een minderheid van de scholen heeft van het thema een apart vak gemaakt (Qualifications and Curriculum Authority, 2004: 5). In Nederland wordt sinds 2006 in de onderbouw van het voortgezet onderwijs gewerkt met 58 kerndoelen die geordend werden in zeven domeinen: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport. Een aantal van deze 58 kerndoelen bevatten maatschappelijke thema’s. “De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn” is bijvoorbeeld een kerndoel uit het domein mens en maatschappij. De invoering van de nieuwe kerndoelen betekende een breuk met het verleden, waarin de overheid betrekkelijk gedetailleerd aan scholen en leerkrachten voorschreef wat en hoe leerlingen moesten leren. Het is nu aan de scholen om te bepalen op welke manier de kerndoelen aan bod komen: in vakken, in leergebieden, in projecten, in meer geïntegreerde opdrachten of in een combinatie van deze werkvormen (van der Molen, 2006; van Son, 2007). De inhoud van vakoverschrijdende thema’s De invulling van de maatschappelijke thema’s kan erg verschillen van land tot land. Zo wordt burgerschapseducatie in sommige landen gelijkgesteld met politieke educatie en in andere landen wordt het veel breder opgevat, gaande van kennis over het democratisch bestel tot duurzaam consumeren (Benn, 2000; De Groof & Siongers, 2001: 4; Kerr, 2003). Er is ook een grote verscheidenheid aan thema’s die in het curriculum worden opgenomen. Dit blijkt uit een enquête waarin in 2001 voor 25 Europese landen werd nagegaan welke vakoverschrijdende doelen in het nationaal curriculum aanwezig zijn. Dit resulteerde in een lijst van 16 verschillende thema’s. Een aantal voorbeelden die niet in Vlaanderen, maar wel in andere Europese landen aan bod komen zijn: ethiek, interculturele educatie en internationale educatie (Maes, e.a., 2001). De status die aan vakoverschrijdende thema’s wordt toegekend De status die aan de thema’s wordt toegekend kan eveneens verschillen van land tot land. In sommige landen zijn scholen verplicht maatschappelijke thema’s te behandelen en in andere landen is er geen wettelijk kader voorzien voor het aan bod komen van dergelijke thema’s. Zo werden in Engeland begin jaren negentig vijf vakoverschrijdende thema’s geïntroduceerd in het secundair onderwijs: ‘health education’, ‘environmental education’, ‘citizenship’, ‘economic and industrial understanding’ en ‘careers education and guidance’ (Page, e.a., 2005). Deze thema’s waren ‘non-statutory’, de inspectie controleerde niet of deze thema’s 



 52 

aan bod kwamen in de scholen. Dit had tot gevolg dat deze thema’s een marginale positie innamen binnen het curriculum. De scholen begrepen de vakoverschrijdende richtlijnen niet of negeerden ze wegens gebrek aan tijd, middelen en gekwalificeerd personeel. Na advies van de zogenaamde Crick-groep, een aantal experts over burgerschap onder voorzitterschap van Bernard Crick, werd burgerschapseducatie vanaf augustus 2002 verplichte leerstof voor leerlingen van 11 tot 16 jaar (Andrews & Mycock, 2007: 73-75; Kerr, 2003; McLaughlin, 2000; Scott & Reid, 1998). In Engeland was er aanvankelijk dus sprake van een zekere weerstand van de onderwijswereld ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen. Aan de implementatie van burgerschapseducatie in het curriculum is ook in Oostenrijk veel discussie vooraf gegaan (Filzmaier, 2006). Er bestaat immers een nog steeds sterke verzuiling van de Oostenrijkse bevolking. De politieke en ideologische rivaliserende en verzuilde kampen nemen zelf heel wat maatschappelijke functies op. Dit maakt het moeilijk om tot een gemeenschappelijke inhoud voor burgerschapseducatie te komen. De overlappende consensus wordt niet gemakkelijk gevonden. Na vele discussies, zowel in het politieke kamp als in het verzuilde middenveld, is men tot een akkoord gekomen waarbij enkel een beperkt aantal waarden, waarover men het unaniem eens was, het hebben gehaald.  In Hong Kong wordt er sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gepleit voor een uitbreiding van het officiële onderwijscurriculum met sociale, persoonlijke en morele aspecten. De overheid besloot daarom vier vakoverschrijdende thema’s in te voeren in het schoolcurriculum: burgerschapseducatie, moraalleer, seksuele opvoeding en milieueducatie. Ondanks deze vooruitstrevende onderwijsvisie is men er volgens een onderzoek van Morris en Chan (1997) niet in geslaagd deze thema’s op de schoolbanken aan bod te laten komen. Dit kan verklaard worden door het gebrek aan samenwerking met de sleutelfiguren op het vlak van de implementatie van de thema’s. De schooldirecteurs konden bijvoorbeeld niet overtuigd worden, zij beschouwden de doelen van de thema’s wel als relevant en waardevol, maar ze werden niet gezien als prioritair binnen het schoolsysteem. Ten eerste vinden de schooldirecteurs de thema’s contradictorisch, onpraktisch en van ondergeschikt belang. Er is volgens hen geen link met het gewone curriculum en het concurrentiecriterium voor scholen in Hong Kong is de output op de publieke examens voor Engels, Chinees en Wiskunde. Scholen willen dus vooral deze scores bij de leerlingen maximaliseren. Leerkrachten die wel rond de nieuwe thema’s werken worden niet beloond, zij die het niet doen en dus meer tijd vrijmaken voor de voorbereiding op de publieke examens, worden wel beloond. Ten tweede zijn er factoren die een direct negatief effect hebben op de implementatie: een gebrek aan lesuren, personeel en bruikbaar materiaal. Verder bediscussiëren de schooldirecteurs ook de essentie van de vakoverschrijdende thema’s, zo halen ze aan dat bijvoorbeeld ‘democratie’ voor verschillende mensen een andere betekenis heeft en vragen zich bijgevolg af hoe er dan les over gegeven kan worden. Ze hekelen ten slotte de vele taboes die nog leven in Hong Kong en die het onmogelijk maken jongeren op te voeden tot kritische burgers: scholen 
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mogen het politieke systeem niet bekritiseren en geschiedenisboeken worden nog steeds gecensureerd.  
3.4 BESLUIT Uit de internationale vergelijking kunnen we besluiten dat er in verschillende landen een behoefte is gegroeid om waarden, houdingen en nieuwe thema’s in het onderwijs te introduceren. In verschillende landen zien we ook een verschuiving in de richting van competenties.  Die evolutie en de specifieke maatregelen en technieken die worden gebruikt om haar te verwezenlijken, zijn in sommige landen in politiek vaarwater terecht gekomen. Dat blijkt niet bevorderlijk voor onderwijsvernieuwing. In vele gevallen was het, voorspelbaar, de burgerschapsvorming die de inzet werd van een scherpe, partijpolitieke strijd. In Vlaanderen is men erin geslaagd de discussie over de invulling van de vakoverschrijdende thema’s grotendeels buiten de partijpolitiek te houden. De introductie van de vakoverschrijdende eindtermen is in Vlaanderen, in vergelijking met de meeste andere landen, vrij vlot verlopen. Vlaanderen lijkt door zijn onderwijsstructuur betrekkelijk goed geplaatst om een vernieuwing als de vakoverschrijdende eindtermen door te voeren. Ons onderwijs is niet extreem gecentraliseerd, zo zijn er geen centrale examens en behouden de scholen een betrekkelijk grote mate van autonomie. Anderzijds kan ons Vlaamse onderwijs terugvallen op een centrale sturing die een gerichte onderwijsinnovatie kan nastreven. De strategie, of moeten we hier van tactiek spreken, om de implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen te laten voorafgaan door een breed maatschappelijk debat, heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit debat maakte duidelijk dat er bij het lerarenkorps weinig weerstand was op het vlak van de inhoudelijke invulling van de vakoverschrijdende eindtermen en liet tevens toe de bestaande weerstand op te vangen. Er kwam verzet van de inrichtende machten die van mening waren dat de vakoverschrijdende eindtermen een aanslag waren op hun pedagogische vrijheid. Dat verzet werd opgevangen via compromisvorming. De vakoverschrijdende eindtermen werden aangepast: er kwam een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatsverbintenis, alsook een reductie van het aantal vakoverschrijdende eindtermen en een afwijkingsprocedure. Compromisoplossingen doen soms afbreuk aan de gaafheid en elegantie van het oorspronkelijke opzet. Daarom ook is het belangrijk te kijken hoe de vakoverschrijdende eindtermen het doen in de praktijk. Studies over de invoering van nieuwe thema’s en vakoverschrijdend werken in andere landen, tonen inderdaad dikwijls aan dat een beleidsbeslissing niet het zelfde is als een school- en klaspraktijk. Het gebeurt dat de hindernissen nodig voor een beleidsbeslissing met succes worden genomen, zonder dat die beslissing in de scholen en de klaslokalen tot de beoogde aanpassingen leidt. De invoering van vakoverschrijdende eindtermen verliep in 
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Vlaanderen vrij vlot. Of dat ook tot andere praktijken in de scholen en de klaslokalen leidde zal moeten blijken uit de volgende delen van dit rapport. Wat al kon worden vastgesteld is dat de media of althans het gemediatiseerde debat rond kennis versus vaardigheden, dat betrekking leek te hebben op de kern van de hedendaagse onderwijsontwikkelingen, in feite een erg verwrongen beeld gaf van het denken van de onderwijsactoren. Niet alleen is er, in tegenstelling tot wat de mediamobilisatie liet vermoeden, bitter weinig enthousiasme voor de zogeheten terugkeer naar kennisonderwijs. Veel belangrijker nog is echter de vaststelling dat de inzet van het debat – kennis versus vaardigheden – niet meer aansluit bij de wijze waarop vele leraars, schoolhoofden en stakeholders denken over de opdracht van de scholen.   
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Deel 2 Houding van en praktijk in het huidige 
onderwijsveld 

4 De houding van het onderwijsveld ten opzichte 
van de vernieuwing We zagen in de vorige hoofdstukken dat de vakoverschrijdende eindtermen kunnen worden beschouwd als een technologie waarmee verschillende ontwikkelingen in de verhouding tussen de samenleving en het onderwijs met elkaar worden verknoopt en vertaald in een concrete onderwijspraktijk. Vanaf het volgende hoofdstuk bekijken we die praktijk in detail, dat betekent dat we zullen nagaan hoe de relevantie van de specifieke eindtermen en van de thema’s door de leraars, schoolhoofden en stakeholders worden beoordeeld en hoe schoolhoofden en leraars oordelen over de haalbaarheid van de eindtermen. In dit hoofdstuk kijken we naar de houding met betrekking tot de grote tendensen in de verhouding tussen samenleving en onderwijs, waarvan de vakoverschrijdende eindtermen een exponent zijn. We onderscheiden daarbij twee tendensen, de taakverruiming en het vakoverschrijdend werken. De eerste heeft zowel betrekking op de verschuiving in de richting van competenties (sectie 4.1) als op de opname van nieuwe thema’s en inhouden in het onderwijs (sectie 4.2). De tweede betreft het vakoverschrijdend werken in strikte zin, maar ook het samenwerken van leraars over de vakgrenzen heen, het verlaten van het klassieke vakgebonden denken ten voordele van inhoudelijke samenwerking (sectie 4.3).  De bespreking steunt op de antwoorden van de leerkrachten, de directieleden en de stakeholders. De leraars en schoolhoofden kregen dezelfde vragen en stellingen voorgelegd. Een aantal daarvan is gericht op mensen met ervaringskennis van het onderwijs. Die vragen werden niet gesteld aan de stakeholders. We zullen bij de bespreking echter niet enkel kijken naar de houdingen van de afzonderlijke actoren, maar waar mogelijk deze ook onderling vergelijken.  

4.1 DE TAAKVERRUIMING VAN HET ONDERWIJS, NAAR 
COMPETENTIES De evolutie in de richting van competenties, maakt de aandacht voor waarden en attitudes in het onderwijs expliciet. In die zin hebben leerkrachten tegenwoordig een bredere taak dan voorheen. Zij moeten zich meer rechtstreeks richten op opvoeden, op de persoonlijkheid en op het ‘zelf’ van hun leerlingen dat moet worden ontplooid en zich dient te verwezenlijken. In dat verband werden een aantal uitspraken voorgelegd aan de leerkrachten, de directieleden en de stakeholders. Zij konden deze beoordelen aan de hand van vijf antwoordcategorieën, 
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gaande van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’18. Hun antwoorden worden weergegeven in tabellen 4.1 tot en met 4.3.  Aan de hand van de eerste twee stellingen in tabel 4.1 en tabel 4.2 kan worden nagegaan of de leerkrachten en directieleden zich bewust zijn van deze evolutie. Ongeveer twee derde van de leerkrachten en directieleden is van oordeel dat er in het huidige onderwijs minder aandacht is voor de overdracht van pure kennisinhouden dan vroeger. Er is echter slechts een minderheid van leerkrachten (28%) die van oordeel is dat de school de houdingen van de leerlingen nu meer beïnvloedt dan vroeger. Een overweldigende meerderheid van 81% vindt dat het de taak is van de school om bepaalde houdingen mee te geven aan de leerlingen. De veel kleinere proportie die stelt dat de school dat ook effectief doet, kan wijzen op het gevoel dat de scholen niet beter dan vroeger in die opdracht slagen. Uit de exploratieve gesprekken en de focusgroepen is echter gebleken, zoals als gemeld in hoofdstuk 3, dat de leerkrachten van oordeel zijn dat ook al voor de introductie van de vakoverschrijdende eindtermen rond thema’s als burgerzin en sociale vaardigheden werd gewerkt. Volgens heel wat van de leerkrachten die in exploratieve gesprekken en in de focusgroepen aan het woord kwamen, heeft waardevorming en vorming voor sociale vaardigheden “al altijd bestaan”. Het is geen nieuwigheid die met de vakoverschrijdende eindtermen is ontstaan. De laatste bevestigen, expliciteren, formaliseren veeleer dat gebeuren. Een waardevrije school bestaat met andere woorden niet. Men heeft alleen scholen die bewust, nadenkend aan waardevorming doen en scholen die dat onnadenkend doen. De introductie van de vakoverschrijdende eindtermen biedt een praktisch kader waarbinnen waardevorming kan plaatsvinden. Een overweldigende meerderheid van de leerkrachten is voorstander van zo’n vorming. Naast de 81% die zegt dat waardevorming een opdracht is voor de scholen, gaat 84% akkoord met de stelling “scholen moeten niet enkel kennis doorgeven, maar jongeren ook op andere manieren klaarstomen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven”. Met een stelling als “leerlingen moeten zelf werken aan vaardigheden en houdingen, dat valt buiten de taak van de school” verklaart 70% zich expliciet niet akkoord. Zoals ook al bleek uit de analyse van de reactie op het ‘kennis versus vaardighedendebat’, denkt een grote meerderheid van de leraars in termen van competenties. De taak van het onderwijs omvat het bijbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen.  Het antwoordpatroon van de leerkrachten laat zich duidelijk interpreteren als een steun voor de taakverruiming van het onderwijs. Dat is bij de schooldirecties nog in grotere mate het                                                 18 De reeksen uitspraken werden, als ze betrekking hebben op leraars, leerlingen of stakeholders, steeds getoetst op schaalbaarheid. De schaalgegevens worden bondig weergegeven bij de tabellen. Dit gebeurde niet voor de geïnterviewde schoolhoofden, gezien hun klein aantal.  
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geval. Zij tonen zich nog meer voorstander van het ‘opvoedend onderwijs’ (tabel 4.2). Bijna alle (96%) van de bevraagde directieleden zijn van mening dat de school niet enkel kennis moet doorgeven, maar jongeren ook moet klaarstomen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Het opvoeden van jongeren en het meegeven van bepaalde houdingen en attitudes hoort volgens negen op de tien bevraagde directeurs een taak van de school te zijn.  Zowel leerkrachten als schoolhoofden vinden het globaal beschouwd de taak van de school om bepaalde houdingen en attitudes mee te geven aan jongeren. We hebben ook naar die houding gepeild aan de hand van een radicalere uitspraak waarin expliciet gesproken wordt van het ‘veranderen’ van de houdingen van de leerkrachten. Ook in dat geval zijn er onder de leerkrachten nog meer voor- dan tegenstanders, 38 versus 20%. Een grote groep (41%) plaatst zich in de neutrale of twijfelende middencategorie. Van de directeurs is overigens een meerderheid gewonnen voor de idee dat scholen de houdingen van leerlingen moeten veranderen. Slechts 9% van hen verwerpt die idee. Toch zien we dat, hoewel leerkrachten en directie waardevorming in het onderwijs erg belangrijk vinden, er een zekere terughoudendheid is ten opzichte van de idee van het veranderen van de houdingen van de leerlingen. We stuiten hier op wat we een inherente contradictie van ons hedendaags waardepatroon kunnen noemen. We hechten veel belang aan het individuele zelf en dus ook aan de individuele verantwoordelijkheid en het individueel initiatief, en precies daarom vinden we dat de individuen de juiste, wenselijk geachte kennis, vaardigheden en houdingen moeten hebben. Anderzijds gebruiken we de individuele keuze om onze politieke en economische orde te verantwoorden en vinden we dat die keuze dus individueel en vrij moet zijn. We geloven met andere woorden in de autonomie van het individu en staan daarom sceptisch tegenover het bepalen van de opvattingen en houdingen van dat individu. Dat is de contradictie van de liberale samenleving. Leraars die voor een klas staan worden daar heel rechtstreeks mee geconfronteerd. Zij lossen ze op door enigszins onsamenhangende antwoorden te geven op vragen die naar de noodzaak van attitudevorming en naar het veranderen van houdingen peilen. Deze enigszins contradictoire opvatting van de leerkrachten komt overigens overeen met een visie op waardevorming die door Louis Raths werd bedacht om de liberale contradictie op te vangen, de zogeheten “waardeverheldering”. Het model van waardeverheldering (of values clarification) is ontstaan in het culturele klimaat van de jaren zestig van de vorige eeuw waarin werd afgerekend met traditionele overdrachtsmodellen, waarin een nieuwe waardeoverdracht werd betracht, maar eentje die zich niet wou voorstellen als een waardeoverdracht. Waardeverheldering poneert het bestaan van morele opvattingen bij de leerlingen en stelt dat het onderwijs die enkel tot ontplooiing moet laten komen. Het overdragen van normen wordt afgewezen omdat dat een aantasting zou zijn van de vrijheid en de autonomie van de leerling. Waar het om gaat is de leerling te begeleiden bij de bewustwording en ontwikkeling van zijn eigen waarden en normen. Volgens Raths, Harmin & Simon (1966) is de kracht van deze aanpak dat recht gedaan wordt aan de pluraliteit in de samenleving en in de klas en dat de vrijheid en zelfstandigheid van de 
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leerling wordt gehonoreerd. De vraag welke waarden geleerd dienen te worden, beantwoordt de leerling zelf. In de praktijk werkt dit enkel met leerlingen die uit middens komen die de maatschappelijke consensus al weerspiegelen en waar min of meer dezelfde waarden worden bijgebracht die ook de school probeert te verspreiden. Bij leerlingen die bijvoorbeeld racistische opvattingen mee naar school brengen, wordt doorgaans wel getracht deze te veranderen in plaats van ze gewoon te laten ontplooien. Het concept van de waardeverheldering is echter populair omdat het een culturele contradictie helpt te verdoezelen en daarom vinden we het ook terug bij de leraars.  De visie van de stakeholders op de school als kennisinstituut leunt sterk aan bij die van de directieleden en de leerkrachten. Een overweldigende meerderheid van hen spreekt zich uit voor een integratie van vaardigheden en houdingen in het onderwijs. 97% van de stakeholders vindt dat de school niet enkel kennis moet doorgeven aan de leerlingen, maar hen ook moet klaarstomen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. 90% van hen denkt dat het de taak van de school is om bepaalde houdingen en attitudes mee te geven aan jongeren en 80% zegt dat de school moet bijdragen aan de opvoeding van de leerlingen. De grote consensus over al deze items toont aan dat ook het middenveld een taakverruiming van het onderwijs niet alleen genegen is, maar in dat opzicht veel verder gaat dan de leraars en de schoolhoofden. De mensen die een rol spelen bij het articuleren van de maatschappelijke vragen waarmee het onderwijs wordt geconfronteerd, tonen zich een bijzonder groot voorstander van de taakverruiming en de evolutie in de richting van competenties. De verruiming van de onderwijstaak van kennisoverdracht naar een meer algemene verspreiding van waarden, houdingen en attitudes, kent dus zowel binnen als buiten het onderwijs een groot draagvlak. Leerkrachten, directieleden en stakeholders betuigen hun steun aan deze evolutie. Ze zijn van mening dat het onderwijs meer moet zijn dan een ‘kennisinstituut’ en dat er binnen ons onderwijssysteem ook plaats moet zijn voor een voorbereiding van jongeren op hun deelname aan het maatschappelijk leven die via houdingen en vaardigheden verloopt.  
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TABEL 4.1 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE WENSELIJKHEID VAN DE TAAKVERRUIMING VAN HET ONDERWIJS19 (N=872)  Items - -/+ + Er is in het huidige onderwijs minder aandacht voor de overdracht van pure kennisinhouden dan vroeger 10.7 22.3 67.1 De school beïnvloedt nu meer dan vroeger houdingen en attitudes van jongeren 35.1 36.6 28.3 Het is een taak van de school om bepaalde houdingen en attitudes mee te geven aan jongeren 2.7 16.4 80.9 Leerlingen moeten zelf werken aan vaardigheden en houdingen, dat valt buiten de taak van de leerkrachten 70.1 21.3 8.6 Scholen moeten niet enkel kennis doorgeven, maar jongeren ook op andere manieren klaarstomen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven 3.1 13.3 83.6 De school moet leerlingen niet alleen dingen leren, maar ook opvoeden 5.6 22.7 71.7 Het opvoeden van jongeren is niet de taak van een school, de school moet enkel kennis en vaardigheden doorgeven 71.0 20.4 8.6 De school moet zich niet bezighouden met het beïnvloeden van houdingen bij de leerlingen 58.4 26.3 15.3 Leerkrachten mogen proberen om de meningen van leerlingen te veranderen 20.4 41.4 38.3 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  

                                                19 Item 3 tot en met item 7 vormen samen een schaal ‘wenselijkheid taakverruiming van het onderwijs’ (R² = 0.51; Cronbach’s alpha = 0.76), de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerkrachten (deel 1)’, p. 7.  
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TABEL 4.2 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE DIRECTIE OVER DE WENSELIJKHEID VAN DE TAAKVERRUIMING VAN HET ONDERWIJS (N=46) Items - +/- + Er is in het huidige onderwijs minder aandacht voor de overdracht van pure kennisinhouden dan vroeger 9 (19.6%) 8 (17.4%) 29 (63.1%) De school beïnvloedt nu meer dan vroeger houdingen en attitudes van jongeren 14 (30.5%) 21 (45.7%) 11 (23.9%) Het is een taak van de school om bepaalde houdingen en attitudes mee te geven aan jongeren 0 (0.0%) 2 (4.3%) 44 (95.6%) Leerlingen moeten zelf werken aan vaardigheden en houdingen, dat valt buiten de taak van de leerkrachten 41 (89.1%) 5 (10.9%) 0    (0.0%) Scholen moeten niet enkel kennis doorgeven maar jongeren ook op andere manieren klaarstomen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven 0 (0.0%) 0 (0.0%) 46 (100.0%) De school moet leerlingen niet alleen dingen leren, maar ook opvoeden 0 (0.0%) 5 (10.9%) 41 (89.2%) Het opvoeden van jongeren is niet de taak van een school, de school moet enkel kennis en vaardigheden doorgeven 43 (93.5%) 3 (6.5%) 0    (0.0%) De school moet zich niet bezighouden met het beïnvloeden van houdingen bij de leerlingen 37 (80.5%) 5 (10.9%) 4    (8.7%) Leerkrachten mogen proberen om de meningen van leerlingen te veranderen 4 (8.7%) 18 (39.1%) 24 (52.2%) - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord    
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TABEL 4.3 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE STAKEHOLDERS OVER DE WENSELIJKHEID VAN DE TAAKVERRUIMING VAN HET ONDERWIJS20 (N=143)   - +/- + Het is een taak van de school om bepaalde houdingen en attitudes mee te geven aan jongeren 0.3 9.0 90.7 Leerlingen moeten zelf werken aan vaardigheden en houdingen, dat valt buiten de taak van de school 84.9 12.4 2.8 Scholen moeten niet enkel kennis doorgeven maar jongeren ook op andere manieren klaarstomen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven 0.0 2.4 97.6 De school moet leerlingen niet alleen dingen leren, maar ook opvoeden 2.4 15.2 82.3 Het opvoeden van jongeren is niet de taak van een school, de school moet enkel kennis en vaardigheden doorgeven 81.8 14.8 3.5 De school moet zich niet bezighouden met het beïnvloeden van houdingen bij de leerlingen 79.8 14.3 5.9 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord 
 

4.2 DE TAAKVERRUIMING VAN HET ONDERWIJS, NAAR NIEUWE 
INHOUDEN Het andere aspect van de taakverruiming van het onderwijs is de introductie van nieuwe leerinhouden en thema’s. Het is duidelijk dat de stakeholders van het onderwijs – middenveld, overheidsdiensten, werknemers- en werkgeversorganisaties – van oordeel zijn dat zij, als vertegenwoordigers van de samenleving een heel belangrijke stem moeten hebben in het bepalen van de leerinhouden. Thema’s die aandacht krijgen in de media of belangrijk worden geacht door de samenleving, moeten volgens drie op de vier stakeholdersorganisaties in het onderwijs worden opgenomen. Zij achten dat een geschikte manier om het onderwijs actueel te houden. Twee op de drie van die organisaties is van oordeel dat een maatschappelijke consensus over de relevantie van een thema belangrijker is dan de belangstelling van de leraar. Slechts 10% van de stakeholderorganisaties vindt dat het niet hun taak is de onderwijsinhouden te bepalen. Vele van die organisaties beschouwen zich zelf als de geschikte actor om een invloed te hebben op de leerinhouden: 51% is van oordeel dat een klein maatschappelijk draagvlak, geen reden is om een thema niet op te nemen.                                                  20 Item 3 tot en met item 7 vormen samen een schaal ‘wenselijkheid taakverruiming van het onderwijs’ (R² = 0.54, Cronbach’s alpha = 0.77), de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de stakeholders van het onderwijs’, p. 12. 
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Het lijkt erop dat een ruime meerderheid van de stakeholders weinig ruimte wil geven aan de onderwijsbetrokken actoren om de leerinhouden te bepalen. Slechts 13% is van oordeel dat de scholen zelf beslissingsrecht mogen hebben over leerinhouden en slechts 37% geeft toe dat scholen niet alle thema’s kunnen behandelen die maatschappelijk belangrijk worden geacht.  De maatschappelijke druk op de leerinhouden is dus wel bijzonder groot. Hoe reageren leraars en schoolhoofden daarop? Leraars zijn in mindere mate dan de stakeholders voorstanders van een invloed van het middenveld op de leerinhouden. Een meerderheid van hen aanvaardt en verwelkomt zo’n invloed toch. 57% van de leerkrachten is van oordeel dat een thema dat de samenleving belangrijk acht, in de scholen aan bod moet komen. Meer nog dan het oordeel van de samenleving aanvaarden zij de invloed van de media. Zij leggen zich blijkbaar neer bij een mediacratie waarin de media de agenda van de samenleving en de leerinhouden van de scholen bepalen. Terwijl 57% van oordeel is dat wat de samenleving belangrijk acht in de scholen aan bod moet komen, oordeelt niet minder dan 72% dat wat in de media aandacht krijgt ook in de scholen aandacht moet krijgen. Verder stellen we vast dat slechts een minderheid (17%) zich verzet tegen de idee dat indien er over het belang van een thema een maatschappelijke consensus groeit een leraar dat thema moet behandelen ongeacht zijn of haar eigen interesse, 41% stemt uitdrukkelijk in met de opvatting dat een leraar onder die omstandigheden de eigen interesses moet negeren. Op de vraag of het logisch is of de samenleving de leerinhouden aan de scholen oplegt, antwoordt 29% bevestigend en 26% ontkennend. Er is dus bij leraars een verbazend grote aanvaarding van de invloed van maatschappelijke actoren, stakeholders en media op de inhoud van het onderwijs.  De schoolhoofden gaan in grotere mate dan de leraars akkoord met de stelling dat als er een maatschappelijke consensus bestaat over een thema of onderwerp, de leraar dat moet behandelen ongeacht de eigen belangstelling. Voor het overige tonen zij zich grotere verdedigers van de autonomie van de scholen en van het onderwijs dan de leerkrachten. Bij hen is er geen meerderheid voor de stelling dat wat de samenleving belangrijk vindt ook in de scholen aan bod moet komen en bijna twee op de drie schoolhoofden stellen expliciet dat niet alles wat maatschappelijk belangrijk is in de scholen dient te worden behandeld. Ook zij zwichten echter voor de mediacratie. Als het op de televisie komt dan moet het ook in de school worden behandeld, vindt nagenoeg twee op drie van de directeurs.    Het is duidelijk dat de stakeholders van het onderwijs van oordeel zijn dat hun zorgen en belangstellingspunten ook aandacht moeten krijgen op school. In vergelijking daarmee zien we bij leraars en meer nog bij schoolhoofden een grotere verdediging van de autonomie van het onderwijs ten opzichte van de samenleving. De verschillen tussen de twee groepen zijn voldoende groot om ruimte te scheppen voor conflict. Toch dient vastgesteld dat een meerderheid van de leraars de ontwikkeling in de richting van een door maatschappelijke 
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relevantie gestuurde leerinhoud aanvaardt. Dat is bij schoolhoofden niet het geval, maar ook daar aanvaardt een grote proportie de invloed van maatschappelijke relevantie. Opvallend is daarbij dat zowel leraars als directeurs vooral de media beschouwen als de vertolker van maatschappelijke relevantie, terwijl de stakeholders ongetwijfeld hun organisaties en instellingen beschouwen als de vertegenwoordiger van de samenleving en dus als best geplaatst om over de relevantie te oordelen. Terwijl conflicten op dit vlak waarschijnlijk zijn, kan toch ook in de opinies van de stakeholders ruimte voor de autonomie van de scholen en het onderwijsbestel worden onderkend. Meer dan een derde van de stakeholders acht het logisch dat de maatschappij in zijn geheel bepaalt wat er in een school onderwezen moet worden. 47% twijfelt hierover en is dus waarschijnlijk vatbaar voor argumenten die pleiten voor een mate van autonomie voor de scholen en het onderwijsbestel. 41% van de stakeholders is trouwens van oordeel dat de ‘scholen zelf moeten kunnen beslissen aan welke maatschappelijke of actuele thema's ze aandacht besteden en aan welke niet’. Er bestaat dus, ondanks verschillen en conflictpotentieel, een redelijke onderhandelingsruimte omdat een niet onbelangrijk deel van de stakeholders oor heeft voor de verzuchtingen naar een mate van autonomie van de scholen, terwijl leraars in zeer grote mate en de schoolhoofden in grote mate de maatschappelijke druk op leerinhouden aanvaarden als een legitieme maatschappelijke verwachting.  
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TABEL 4.4 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE STAKEHOLDERS OVER MAATSCHAPPELIJKE INTERFERENTIE IN HET ONDERWIJS21 (N=147)  - +/- + Wanneer een actueel thema veel aandacht krijgt in de media, is het belangrijk dat de school er ook aandacht aan besteedt 5.1 20.6 74.3 Als de samenleving een thema belangrijk vindt, is het de taak van de school om er aandacht aan te besteden 5.8 20.6 73.6 Het opnemen van nieuwe maatschappelijke thema's in het curriculum is een goede manier om het onderwijs actueel te houden 3.4 17.7 78.9 Indien er een maatschappelijke consensus bestaat over een bepaald thema, dan moeten leerkrachten hier aandacht aan besteden op school, ongeacht hun eigen interesses 6.8 26.8 66.4 Het is niet de taak van het middenveld om te bepalen wat er in het onderwijs aan bod komt 47.1 42.9 10.0 Het is logisch dat de maatschappij bepaalt wat er in een school onderwezen moet worden 17.8 46.9 35.3 Het onderwijs moet meer inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt 26.4 39.2 34.4 Scholen moeten zelf kunnen beslissen aan welke maatschappelijke of actuele thema's ze aandacht besteden en aan welke niet 12.7 46.0 41.3 Het is niet de taak van de school alle maatschappelijk relevante/actuele thema's te bespreken 30.7 32.1 37.2 Indien het draagvlak voor het opnemen van een bepaald thema in het onderwijs te klein is binnen de samenleving, mag dit thema niet worden opgenomen in het curriculum 51.0 37.7 11.3 - (helemaal) niet akkoord, +/- tussen beide, + (helemaal) akkoord                                                       21 Item 1 tot en met item 6 vormen samen een schaal (R² = 0.38, Cronbach’s alpha = 0.66), de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de stakeholders van het onderwijs’, p. 15. 
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TABEL 4.5  PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER MAATSCHAPPELIJKE INTERFERENTIE IN HET ONDERWIJS (N=842)22  - -/+ + Wanneer een actueel thema veel aandacht krijgt in de media, is het belangrijk dat de school er ook aandacht aan besteedt 6.0 22.3 71.7 Als de samenleving een thema belangrijk vindt, is het de taak van de school om er aandacht aan te besteden 13.0 30.1 56.8 Het opnemen van nieuwe maatschappelijke thema’s in het curriculum is een goede manier om het onderwijs actueel te houden 6.4 38.2 55.4 Indien er een maatschappelijke consensus is over een bepaald thema, dan moeten leerkrachten hier aandacht aan besteden op school, ongeacht hun eigen interesses 16.9 41.7 41.4 Het is logisch dat de maatschappij bepaalt wat er in een school onderwezen moet worden 25.9 45.2 28.9 Het is niet de taak van de school alle maatschappelijk relevante/ actuele thema’s te bespreken 19.4 31.2 49.5 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  TABEL4.6 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE DIRECTIE OVER MAATSCHAPPELIJKE INTERFERENTIE IN HET ONDERWIJS (N=46)   - +/- + Wanneer een actueel thema veel aandacht krijgt in de media, is het belangrijk dat de school er ook aandacht aan besteedt 4 (8.7%) 13 (28.3%) 29 (63.1%) Als de samenleving een thema belangrijk vindt, is het de taak van de school om er aandacht aan te besteden 11 (23.9%) 15 (32.6%) 20 (43.5%) Het opnemen van nieuwe maatschappelijke thema’s in het curriculum is een goede manier om het onderwijs actueel te houden  3 (6.5%) 14 (30.4%) 29 (63.0%) Het is niet de taak van de school alle maatschappelijk relevante/actuele thema’s te bespreken 8 (17.4%) 9 (19.9%) 29 (63.1%) Het is logisch dat de maatschappij bepaalt wat er in een school onderwezen moet worden 13 (28.2%) 17 (37.0%) 16 (34.8%) Indien er een maatschappelijke consensus is over een bepaald thema, dan moeten leerkrachten hier aandacht aan besteden op school, ongeacht hun eigen interesses 8 (17.3%) 16 (34.8%) 22 (47.8%) - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord 
                                                 22 Item 1 tot en met item 6 vormen samen een schaal (R² = 0.46, Cronbach’s alpha = 0.74), de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerkrachten (deel 1)’, p. 14.  
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4.3 VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN De andere tendens die in de vakoverschrijdende eindtermen tot uiting komt, is het doorbreken van de strikte scheiding tussen schoolvakken. In Vlaanderen streeft men naar een accentverschuiving van een veeleer vakgerichte benadering naar meer samenhang tussen de verschillende vakinhouden en coördinatie over de vakken heen.  Volgens het merendeel van de leerkrachten (63%) wordt nu meer dan vroeger samengewerkt over de vakken heen. Dit wordt ook opgemerkt door de directieleden. Volgens zeven op de tien directeurs werken leraars van verschillende vakken nu meer dan vroeger samen rond bepaalde thema’s. Leerkrachten en schoolhoofden zijn het er ook over eens dat de vakken vroeger strakker van elkaar gescheiden waren en dat er tegenwoordig meer leerstof gegeven wordt door middel van projecten en uitstappen. De meeste leerkrachten en schooldirecteurs zien inderdaad een evolutie naar meer vakdoorbrekend werken. Deze tendens tekent zich dus blijkbaar niet alleen af in het beleidsdenken, maar ook in de praktijk van de scholen.  TABEL 4.7 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE EVOLUTIE NAAR VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN (N=855) Items - -/+ + Tegenwoordig wordt veel meer leerstof gegeven door middel van projecten en uitstappen  10.4 26.3 63.4 Vroeger waren de vakken duidelijker van elkaar gescheiden 12.1 27.2 60.7 Vakoverschrijdend werken is een trend die wel zal overwaaien 52.4 34.0 13.5 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord TABEL 4.8 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE DIRECTIE OVER DE EVOLUTIE NAAR VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN (N=46) Items - +/- + Tegenwoordig wordt veel meer leerstof gegeven door middel van projecten en uitstappen 2 (4.3%) 9 (19.6%) 35 (76.0%) Vroeger waren de vakken duidelijker van elkaar gescheiden 4 (8.7%) 10 (21.7%) 32 (69.6%) Vakoverschrijdend werken is een trend die wel zal overwaaien 38 (82.6%) 7 (15.2%) 1 (2.2%) - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord Wanneer we kijken naar de reacties van de leerkrachten op de stelling ‘Vakoverschrijdend werken is een trend die wel zal overwaaien’, blijkt dat de meerderheid van de leraars hier niet mee akkoord gaat en er dus vanuit gaat dat het om een blijvende verandering gaat. Slechts 14% van de leerkrachten denkt dat vakoverschrijdend werken een mode is, een trend van voorbijgaande aard. Opvallend is dat slechts één van de geënquêteerde 
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directieleden die mening deelt. Schooldirecteurs zijn dus nog meer dan de leraars overtuigd van het duurzame karakter van vakoverschrijdend werken.  We peilden niet enkel naar de mate waarin leraars en schoolhoofden de trend naar vakoverschrijdend werken onderkennen en van blijvende aard achten, maar ook naar de mate waarin ze die ontwikkeling wenselijk achten. Aan de hand van zes uitspraken (tabel 4.9 en tabel 4.10) proberen we hierop een antwoord te geven. Allereerst valt op dat zowel leerkrachten als directieleden de voordelen van het vakoverschrijdend werken erkennen. Zo denkt 65% van de leerkrachten en van de directieleden dat de leerlingen de leerstof beter begrijpen als deze in verschillende vakken aan bod komt. De helft van de leraars en drie kwart van de schoolhoofden geloven niet dat het aan bod laten komen van eenzelfde onderwerp in verschillende vakken verwarrend is voor de leerlingen. Integendeel, het behandelen van eenzelfde thema in verschillende vakken zorgt er volgens een meerderheid van de leraars en directeurs voor dat leerlingen de aangeleerde kennis ook kunnen toepassen in andere vakken en situaties. Leerkrachten en schooldirecties geloven dus dat vakoverschrijdend werken de transfer van kennis naar andere toepassingen ten goede komt. Hieruit kunnen we concluderen dat zowel de leerkrachten als de directie de voordelen van het vakoverschrijdend werken voor de leerlingen weten te appreciëren.  Wel zien we bij de ondervraagde leerkrachten een zekere terughoudendheid wanneer we hen vragen of er meer vakoverschrijdend moet worden gewerkt. De meningen van de leerkrachten over de stelling ‘de vakgebonden benadering van het huidige onderwijs is niet langer houdbaar, er moet meer vakoverschrijdend gewerkt worden’ zijn erg verdeeld. Een derde van de leerkrachten gaat akkoord, maar een even groot deel van de leerkrachten gaat niet akkoord met de stelling en een ongeveer even grote proportie twijfelt. De directie positioneert zich in dit opzicht iets positiever ten opzichte van het vakoverschrijdend werken: de helft van hen vindt dat er meer vakoverschrijdend moet worden gewerkt. We vroegen de leerkrachten en directieleden ook of het beter zou zijn de meeste thema’s in het onderwijs op een vakoverschrijdende manier te behandelen. Een kwart van de leerkrachten gaat akkoord met deze uitspraak. Anderzijds vindt één op de drie leerkrachten niet dat de meeste thema’s vakoverschrijdend moeten worden behandeld. Ook bij de directieleden zien we een grote verdeeldheid, er zijn evenveel voor- als tegenstanders. Gegeven de lange traditie van het vakgebonden werken en de sterke professionalisering rond vakpedagogie is het toch verbazend vast te stellen dat een kwart van de leraars en een derde van de ondervraagde schoolhoofden er zich voor uitspreken de meeste onderwijsthema’s vakoverschrijdend te benaderen. Een klein derde van de leerkrachten en van de directies is tegenstander van die idee. In het algemeen kunnen we besluiten dat zowel de leerkrachten als de directieleden overtuigd zijn van de voordelen die het vakoverschrijdend werken kan bieden. De meeste van hen zijn van oordeel dat de leerstof beter begrepen wordt als die in verschillende vakken 
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aan bod komt en dat door de vakoverschrijdende aanpak de transfer van die leerstof naar andere toepassingen vlotter verloopt. Over de vragen of er meer vakoverschrijdend moet worden gewerkt en of de meeste thema’s vakoverschrijdend moeten worden aangepakt zijn leraars en schoolhoofden verdeeld, met ongeveer evenveel voor- als tegenstanders bij de leraars en iets meer voor- dan tegenstanders bij de directies.  TABEL 4.9 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE WENSELIJKHEID VAN VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN 23 (N=853) Items - -/+ + Leerlingen begrijpen de leerstof beter als deze in verschillende vakken aan bod komt 9.5 26.1 64.4 Minder in vakken denken en meer vakoverschrijdend werken komt het onderwijs van jongeren ten goede 12.8 34.0 53.3 Als hetzelfde onderwerp in verschillende vakken aan bod komt, zorgt dit voor verwarring bij de leerlingen 54.3 25.6 20.1 Leerkrachten moeten samenwerken zodat leerlingen de aangeleerde kennis in één vak ook toepassen in andere vakken en contexten 4.3 22.8 72.9 De vakgebonden benadering van het huidige onderwijs is niet langer houdbaar, er moet meer vakoverschrijdend gewerkt worden 31.8 38.3 29.9 De meeste thema’s in het onderwijs zouden beter op een vakoverschrijdende manier behandeld worden 30.5 43.6 25.8 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  

                                                23 Deze items vormen samen een schaal ‘wenselijkheid vakoverschrijdend werken’ (R² = 0.50, Cronbach’s alpha = 0.79), de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerkrachten (deel 1), p 19. 
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TABEL 4.10 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE DIRECTIE OVER DE WENSELIJKHEID VAN VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN (N=46) Items - +/- + Leerlingen begrijpen de leerstof beter als deze in verschillende vakken aan bod komt 2    (4.4%) 12 (26.1%) 32 (69.5%) Minder in vakken denken en meer vakoverschrijdend werken komt het onderwijs van jongeren ten goede 4    (8.7%) 4    (8.7%) 38 (82.6%) Als hetzelfde onderwerp in verschillende vakken aan bod komt, zorgt dit voor verwarring bij de leerlingen 35 (76.1%) 5  (10.9%) 6  (13.0%) Leerkrachten moeten samenwerken zodat leerlingen de aangeleerde kennis in één vak ook toepassen in andere vakken en contexten 0    (0.0%) 2    (4.3%) 44 (95.6%) De vakgebonden benadering van het huidige onderwijs is niet langer houdbaar, er moet meer vakoverschrijdend gewerkt worden 10 (21.7%) 13 (28.3%) 23 (50.0%) De meeste thema’s in het onderwijs zouden beter op een vakoverschrijdende manier behandeld worden 14 (30.4%) 17 (37.0%) 15 (32.6%) - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  
4.4 INVLOED VAN HET PROFIEL VAN LEERKRACHTEN OP HUN 

HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE TENDENSEN In dit deel gaan we na welke factoren een invloed hebben op het oordeel van de leerkrachten over de wenselijkheid van de tendensen die aan de basis liggen van de vakoverschrijdende eindtermen, met name de taakverruiming van het onderwijs naar zowel competenties als nieuwe inhouden en de evolutie naar vakoverschrijdend werken.  In eerste instantie vragen we ons af of de houding van de leerkrachten ten opzichte van één tendens de positie tegenover de andere tendens onthult. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. De tendensen die aan de basis liggen van de vakoverschrijdende eindtermen vormen samen een coherent geheel. Dit kunnen we op twee manieren aantonen. We vinden zeer hoge correlaties24 terug tussen de schalen die peilen naar de wenselijkheid van deze tendensen volgens het lerarenkorps. Deze hoge positieve correlaties wijzen op een sterk verband tussen de tendensen. Wie voorstander is van één van die tendensen heeft een grote kans ook voorstander te zijn van de andere. De tendensen worden door de leraars dus                                                 24 Pearson correlatie tussen de wenselijkheid van de taakverruiming (meer competentiegericht) en de wenselijkheid van vakoverschrijdend werken = .47; Pearson correlatie tussen de wenselijkheid van de taakverruiming (nieuwe inhouden) en vakoverschrijdend werken = .52; Pearson correlatie tussen de wenselijkheid van de taakverruiming (meer competentiegericht) en de wenselijkheid van de taakverruiming (nieuwe inhouden) = .46. 
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gepercipieerd als samenhangend en dat zou wel eens het gevolg kunnen zijn van hun verknoping in de vakoverschrijdende eindtermen. We kunnen dat ook illustreren aan de hand van specifieke uitspraken die de tendensen weergeven. In tabel 4.11 wordt op die manier de houding ten opzichte van de taakverruiming van het onderwijs in verband gebracht met de houding ten opzichte van vakoverschrijdend werken. Het is duidelijk dat de leerkrachten die de evolutie naar vakoverschrijdend werken positief beoordelen, globaal beschouwd ook het meest openstaan voor de taakverruiming van het onderwijs. Zo blijkt uit deze kruistabel dat 80% van de leerkrachten die vinden dat meer vakoverschrijdend werken het onderwijs ten goede komt, ook van oordeel is dat de school een opvoedende taak heeft en zich niet moet beperken tot de overdracht van kennis en vaardigheden.  TABEL 4.11 ‘HET OPVOEDEN VAN JONGEREN IS NIET DE TAAK VAN DE SCHOOL, DE SCHOOL MOET ENKEL KENNIS EN VAARDIGHEDEN DOORGEVEN’ * ‘MINDER IN VAKKEN DENKEN EN MEER VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN KOMT HET ONDERWIJS VAN JONGEREN TEN GOEDE ’ (LEERKRACHTEN) (N=854)25 Het opvoeden van jongeren is niet de taak van de school, de school moet enkel kennis en vaardigheden doorgeven Minder in vakken denken en meer vakoverschrijdend werken komt het onderwijs van jongeren ten goede - +/- + Totaal - 54.1 22.9 22.9 100.0 +/- 63.2 29.2 7.6 100.0 + 80.2 14.3 5.5 100.0 Totaal 71.1 20.5 8.4 100.0 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord Tot nog toe beschreven we de houding van leerkrachten en directies in het algemeen. Het aantal geënquêteerde leraars is echter groot genoeg om na te gaan of leraars met bepaalde kenmerken zich onderscheiden wat betreft hun opstelling ten opzichte van de beschreven tendensen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn dat jongere leerkrachten ze omhelzen en oudere leerkrachten ze afwijzen. Dat werd trouwens door een aantal van onze bevoorrechte getuigen en experts gesuggereerd. Daarom gingen we, voor een aantal kenmerken van de leraars, na of zij systematisch verband houden met de in dit hoofdstuk onderzochte houdingen. Dit werd multivariaat onderzocht voor zes kenmerken: het geslacht, de leeftijd, de onderwijsvorm, de graad en het onderwijsnet waarin zij voornamelijk lesgeven en de opleiding die zij hebben gevolgd. De resultaten worden weergegeven in tabel 4.12 en  4.13. In andere hoofdstukken zullen we de invloed van de kenmerken van de leraars op dezelfde manier onderzoeken. We zullen de resultaten dan niet zoals nu weergeven in tabelvorm omdat dit zou leiden tot een groot aantal tabellen, maar ook en vooral omdat de zes                                                 25 Pearson Chi-Square = 63,839 (sig. = ,000). 
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opgesomde kenmerken van de leraars over het algemeen heel weinig effect hebben op de onderzochte houdingen.  De leeftijd van de leerkrachten, het onderwijsnet en de graad waarin voornamelijk wordt les gegeven, hebben geen invloed op de visie op de taakverruiming en het vakoverschrijdend werken (sig. > 0.05). De andere kenmerken hebben wel een invloed, maar een heel bescheiden invloed. Vrouwelijke leerkrachten stellen zich positiever op ten opzichte van de taakverruiming en het vakoverschrijdend werken dan hun mannelijke collega’s. Ook de onderwijsvorm waarin wordt lesgegeven heeft een bescheiden invloed op de evaluatie van de tendensen. Leerkrachten die lesgeven in de A-stroom staan minder positief tegenover de taakverruiming van het onderwijs en tegenover de wenselijkheid van vakoverschrijdend werken dan leerkrachten die geen leerlingen uit de A-stroom hebben.  TABEL 4.12 RESULTATEN MULTIVARIATE REGRESSIEANALYSE MET DE WENSELIJKHEID VAN DE TAAKVERRUIMING VAN HET ONDERWIJS ALS AFHANKELIJKE VARIABELE achtergrondkenmerken B S.E. Beta Sig. Constante -.207 .236  .380 Geslacht (ref. = mannen) .199 .072 .098 .006 Leeftijd .000 .003 -.004 .904 Onderwijsnet (ref. = VGO)     GO .066 .091 .026 .467 OGO .042 .122 .012 .731 Opleiding leerkrachten (ref. = regentaat)     Hobu -.157 .126 -.050 .214 Universitair -.151 .111 -.073 .176 Getuigschrift pedagogische bekwaamheid -.408 .159 -.096 .011 Graad waarin leerkrachten lesgeven     eerste graad (ref. = nee) .173 .135 .085 .199 tweede graad (ref. = nee) .041 .086 .019 .637 derde graad (ref. = nee) .204 .107 .100 .056 Vorm waarin leerkrachten lesgeven     A-stroom (ref. = nee) -.350 .128 -.161 .006 B-stroom (ref. = nee) -.166 .108 -.064 .126 ASO (ref. = nee) -.082 .089 -.041 .354 KSO (ref. = nee) -.004 .159 .000 .979 TSO (ref. = nee) -.139 .078 -.069 .077 BSO (ref. = nee) .024 .089 .011 .785 R² = .047; F = 2.578; Sig. = .001  
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TABEL 4.13 RESULTATEN MULTIVARIATE REGRESSIEANALYSE MET DE WENSELIJKHEID VAN VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN ALS AFHANKELIJKE VARIABELE Achtergrondkenmerken B S.E. Beta Sig. Constante -.230 .239  .335 Geslacht (ref. = mannen) .291 .073 .144 .000 Leeftijd -.003 .003 -.028 .427 Onderwijsnet (ref. = VGO)     GO .049 .093 .019 .601 OGO .118 .123 .035 .336 Opleiding leerkrachten (ref. = regentaat)     Hobu -.211 .125 -.069 .090 Universitair -.233 .112 -.112 .038 Getuigschrift pedagogische bekwaamheid -.079 .160 -.019 .620 Graad waarin leerkrachten lesgeven     eerste graad (ref. = nee) -.054 .136 -.026 .693 tweede graad (ref. = nee) .063 .086 .030 .466 derde graad (ref. = nee) .136 .107 .067 .202 Vorm waarin leerkrachten lesgeven     A-stroom (ref. = nee) -.301 .129 -.140 .019 B-stroom (ref. = nee) .177 .109 .068 .103 ASO (ref. = nee) -.163 .090 -.081 .070 KSO (ref. = nee) .037 .160 .008 .815 TSO (ref. = nee) .015 .079 .007 .851 BSO (ref. = nee) -.017 .090 -.008 .850 R² = .057; F = 3.042; Sig. = .000 De opleiding die leerkrachten genoten hebben blijkt eveneens een significante invloed uit te oefenen op hun oordeel over de wenselijkheid van de tendensen. Leerkrachten met een getuigschrift pedagogische bekwaamheid beschouwen de taakverruiming van het onderwijs als minder wenselijk dan leerkrachten met een diploma regent26. Leerkrachten met een universitair diploma staan dan weer minder positief tegenover vakoverschrijdend werken dan leerkrachten met een regentaatdiploma. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat er in de opleiding tot regent meer aandacht wordt besteed aan de brede taak van de leerkrachten en de vakoverschrijdende eindtermen dan in andere lerarenopleidingen. We moeten echter benadrukken dat de gevonden verbanden die statistisch significant zijn, toch bescheiden tot zeer zwak zijn. Daarom dient er misschien niet zoveel gewicht aan te worden gegeven, ook al lijken sommige van die verbanden nogal evident. De meest opvallende vaststelling is dat men op basis van de zes kenmerken waarmee hier wordt rekening gehouden, maar in heel geringe mate kan voorspellen hoe een leraar zich opstelt                                                 26 Deze opleiding tot regent omvat de vroegere regentenopleiding, de initiële lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1 en de huidige vorm hiervan, bachelor in het secundair onderwijs.  
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tegenover de taakverruiming en het vakoverschrijdend werken. Leeftijd, onderwijsnet en graad zeggen in dat verband zelfs helemaal niets. 
4.5 BESLUIT Een school is meer dan een kennisinstituut. Hierover zijn alle betrokken partijen het eens. Niet enkel het doorgeven van kennis, maar ook het opvoeden, het via vaardigheden en houdingen voorbereiden van jongeren op hun deelname aan het maatschappelijke leven, wordt tot de kerntaken van het onderwijs gerekend. Terwijl een duidelijke meerderheid van de leerkrachten aangeeft hiermee akkoord te gaan, wordt deze visie nog meer ondersteund door schooldirecteurs en stakeholders.  Een grote meerderheid van de stakeholders is van oordeel dat maatschappelijke relevantie en media-aandacht een belangrijke rol moeten spelen bij het bepalen van de thema’s die in de scholen aan bod komen. Op dat vlak tonen de leraars en meer nog de schoolhoofden zich verdedigers van een mate van autonomie van de scholen en het onderwijs ten opzichte van die maatschappelijke druk. De idee dat maatschappelijke relevantie en media-aandacht een rol moeten spelen bij het bepalen van de leerinhouden wordt echter ook door hen in betrekkelijk grote mate aanvaard. Terwijl men op dat vlak conflictpotentieel kan ontwaren, is er ook ruimte voor redelijk debat. Enerzijds zijn de leraars en de schoolhoofden van oordeel dat de samenleving terecht aandacht kan vragen voor thema’s en leerinhouden. Anderzijds erkennen de stakeholderorganisaties – doorgaans de organisaties die dergelijke vragen formuleren en behartigen – de behoefte aan een mate van autonomie van de scholen en het onderwijs. Voor het vakoverschrijdend werken is er bij leraars en schoolhoofden veel steun. Er bestaat volgens hen nu al een betere samenwerking tussen de verschillende leerkrachten dan vroeger. De vakken zijn volgens hen minder duidelijk van elkaar gescheiden dan voorheen en er worden meer projecten en uitstappen georganiseerd. Zowel leerkrachten als directieleden zien een vakoverschrijdende tendens. Zij achten die van blijvende aard en vooral schoolhoofden geloven in het standvastige karakter van de evolutie in de richting van het vakoverschrijdend werken. Zij beoordelen die tendens ook positiever dan de leerkrachten. Het zijn vooral de schooldirecties die de positieve effecten van het vakoverschrijdend werken aanhalen, het zijn ook zij die aandringen op een doorgedreven invoering van het vakoverschrijdend werken in de toekomst.  In het algemeen kunnen we besluiten dat de onderscheiden tendensen veel steun vinden bij de leraars en meer nog bij de schoolhoofden en stakeholders. De visie van de directeurs op de tendensen is in feite sterk beleidsondersteunend. Zij steunen de tendensen die zich ook in het recente onderwijsbeleid aftekenen en zijn vragende partij voor een verdere ontplooiing daarvan, weliswaar met een mate van autonomie voor de scholen en het onderwijs ten opzichte van de samenleving. In menig opzicht gelijkt de visie van de stakeholders sterk op 
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die van de schoolhoofden. Bij die groepen bestaat er een duidelijke, dominante visie op de toekomst van het onderwijs die gericht is op het ontwikkelen van competenties, de taakverruiming van het onderwijs als vanzelfsprekend beschouwt, de verworven mate van vakoverschrijdend werken onomkeerbaar acht en in de toekomst nog meer vakoverschrijdend of vakintegrerend werken ziet. De leraars zijn wat koelere minnaars van deze tendens, maar een meerderheid van hen aanvaardt ze ook of is er voorstander van. Stakeholders verschillen van leraars en schoolhoofden in hun verwachting dat de samenleving – en dan denken zij in de eerste plaats aan de eigen organisaties – een grote invloed kan uitoefenen op de thema’s die in de scholen aan bod komen. 
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5 Relevantie van de vakoverschrijdende 
eindtermen  In dit en het volgende hoofdstuk kijken we niet meer naar de tendensen die verknoopt werden in de vakoverschrijdende eindtermen, maar naar de eindtermen zelf en de thema’s waarin ze werden gegroepeerd. Hoofdstukken 5 en 6 handelen respectievelijk over de relevantie en de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen. De invoering van de vakoverschrijdende eindtermen werd door de Vlaamse overheid verantwoord met de stelling dat het ging om thema’s en inhouden die zowel maatschappelijk als onderwijskundig relevant zijn, die dus niet alleen maatschappelijk waardevol zijn, maar ook een plaats in het  onderwijsaanbod behoeven en verdienen (DVO, 1993). Wij gaan bij leraars, directeurs en stakeholders na in welke mate zij dat oordeel delen.  We onderscheiden twee soorten relevanties, de maatschappelijke en de onderwijskundige. De eerste betreft de vraag of het thema en de competentie waarop het wijst, belangrijk zijn voor het goed en naar wens functioneren van de samenleving: is het wenselijk dat de leden van de samenleving over dat soort competenties beschikken. De tweede – de onderwijskundige relevantie – heeft betrekking op de vraag of die competentie ook op school, in het kader van de soort opleiding die een school biedt, dient te worden aangeboden. De twee soorten relevanties werden daarenboven ook op twee verschillende manieren bevraagd. Ten eerste werd op een niet vergelijkende wijze naar de relevanties gepeild. Acht men een specifieke eindterm of een thema maatschappelijk en onderwijskundig relevant, zonder die relevantie al meteen af te meten tegen die van een andere eindterm of thema. Die benaderingswijze geeft ons een beeld van het belang dat mensen aan de eindtermen en de thema’s hechten, maar heeft het nadeel dat men vele dingen nogal belangrijk kan achten als men geen rekening hoeft te houden met de limieten die onvermijdelijk rusten op het aantal leerinhouden die in een school aan bod kunnen komen. Daarom werd ook een vergelijkende vraag gesteld. Welke thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen acht men nu prioritair, belangrijker dan de andere? De twee wijzen van bevraging samen geven een goed idee van de relevantie, zoals beoordeeld door leraars, schoolhoofden en stakeholders. Eerst komt de niet vergelijkende relevantie, daarna de vergelijkende relevantie aan bod.  

5.1 DE RELEVANTIE VAN DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Er werden aan de leerkrachten en de stakeholders die deelnamen aan ons onderzoek 39 vakoverschrijdende eindtermen of homogene groepen van eindtermen ter beoordeling voorgelegd. Ze dienden op een schaal van 1 tot 5 aan te duiden hoe belangrijk ze het vinden dat jongeren een bepaalde vakoverschrijdende eindterm beheersen en hoe belangrijk ze het 
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vinden dat die eindterm aan bod komt op school. Op die manier bekomen we een score voor de maatschappelijke en onderwijskundige relevantie. Dezelfde vraag werd aan de directieleden gesteld, maar om te vermijden dat de vragenlijst van de directie te lang werd, besloten we hen enkel de vakoverschrijdende thema’s ter beoordeling voor te leggen en niet de afzonderlijke eindtermen.  
5.1.1 Relevantie van opvoeden tot burgerzin Het maatschappelijke belang van het thema opvoeden tot burgerzin wordt erg hoog ingeschat door alle betrokken partijen. Tabel 5.1 toont aan dat 82% van de directieleden het belangrijk tot zeer belangrijk vindt dat jongeren de verschillende aspecten van opvoeden tot burgerzin beheersen. Over de leerkrachten en de stakeholders hebben we meer gedetailleerde informatie. Bijna allemaal vinden ze dat jongeren moeten leren verdraagzaam te zijn voor verschillen in sekse, huidskleur en etniciteit. Ook het kritisch kunnen omgaan met de media wordt zowel door de leerkrachten als door de stakeholders aangegeven als een cruciale competentie waarover jongeren zouden moeten beschikken. Verder is meer dan 80% van zowel de leerkrachten als de stakeholders van mening dat het belangrijk is dat jongeren de mensenrechten kennen. De grootste verschillen tussen leerkrachten en stakeholders vinden we terug bij de maatschappelijke relevantie van politieke items. Weten hoe een democratisch land werkt, respect en waardering opbrengen voor parlementen, actief deelnemen aan besluitvorming, begrijpen wat globalisering en mondialisering betekenen, wordt door meer stakeholders dan leerkrachten belangrijk geacht, maar 64 tot 84% van die laatste vindt dat soort competenties toch belangrijk. We kunnen besluiten dat de eensgezindheid tussen de verschillende actoren groot is. Alle betrokken partijen vinden het van groot belang dat jongeren de items van het vakoverschrijdende thema opvoeden tot burgerzin beheersen.  Dat betekent echter niet dat zij ook allemaal van oordeel zijn dat die competenties op de schoolbanken moeten worden verworven. Om dit te achterhalen bekijken we de onderwijskundige relevantie van het thema opvoeden tot burgerzin. Voor de eindtermen burgerschap zijn de verschillen tussen de actoren bij de onderwijskundige relevantie groter dan bij de maatschappelijke relevantie. Zo valt op dat de stakeholders de verschillende burgerschapsitems zowel maatschappelijk als onderwijskundig ongeveer dezelfde relevantie toekennen. Zij zijn met andere woorden van oordeel dat wat zij maatschappelijk relevant achten, ook in de scholen moet worden onderwezen. We kwamen die houding al in het vorige hoofdstuk tegen, waar bleek dat de stakeholders van oordeel zijn dat maatschappelijke relevantie en meer nog media-aandacht sterk moet doorwegen bij het bepalen van de leerinhoud van de scholen. Leerkrachten en directieleden maken, niet zo verwonderlijk, een groter verschil tussen maatschappelijke en onderwijskundige relevantie. 82% van de directieleden vindt het thema opvoeden tot burgerzin maatschappelijk relevant, terwijl slechts 58% van hen het van onderwijskundig belang acht. Een gelijkaardig 
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antwoordpatroon vinden we bij de leerkrachten. Voor elke eindterm burgerschap zijn er telkens 10 à 20% meer leerkrachten die hem maatschappelijk belangrijk achten dan er leerkrachten zijn die hem onderwijskundig belangrijk achten. De onderwijsbetrokken actoren lijken dus minder geneigd om maatschappelijke thema’s tot hun onderwijstaken te rekenen dan de stakeholders. Ondanks deze verschillen, worden de onderwerpen over burgerzin door de meeste actoren toch als onderwijskundig relevant beschouwd. Drie vierde van de leerkrachten vindt het belangrijk dat leerlingen op school leren verdraagzaam te zijn ten opzichte van anderen en kritisch leren omgaan met de media. De leerkrachten vinden het globaal beschouwd ook belangrijk dat de jongeren op school over de mensenrechten leren en dat ze leren hoe democratie werkt. Respect en waardering opbrengen voor parlementen en het kennen van maatschappelijke diensten en instellingen worden de laagste onderwijskundige relevantie toegekend, maar ook in dat geval is er een meerderheid die ze onderwijskundig relevant acht. Het gaat dan om eindtermen die ook door minder stakeholders (63 en 62%) onderwijskundig relevant worden geacht. TABEL 5.1 PERCENTAGE ‘BELANGRIJK’ + ‘HEEL BELANGRIJK’ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VAN HET THEMA OPVOEDEN TOT BURGERZIN  Maatschappelijk belang Onderwijskundig belang  LK SH D LK SH D Thema opvoeden tot burgerzin   38  (82.6%)   27 (58.7%) Verdraagzaam zijn voor verschillen in sekse, huidskleur en etniciteit 96.7 97.8  75.6 93.4  Kritisch omgaan met de media 90.8 95.5  77.7 88.4  De mensenrechten kennen 82.6 87.0  70.2 83.9  Maatschappelijke diensten en instellingen (OCMW, ombudsdienst, infolijn...) kennen en deze kunnen raadplegen 73.2 68.4  54.0 62.4  Weten hoe een democratisch land werkt (besluitvorming, belastingen, parlement, gemeenteraad, politiek debat...) 84.1 96.2  79.3 93.8  Actief deelnemen aan besluitvorming (argumenteren, belangen afwegen...) 76.8 90.3  66.3 83.1  Respect en waardering opbrengen voor parlementen en de werking ervan 64.0 70.0  56.4 62.9  Globalisering of mondialisering van politiek, economie en cultuur begrijpen 67.3 89.1  60.0 82.2  LK = leerkrachten, SH = stakeholders, D = directieleden 
5.1.2 Relevantie van sociale vaardigheden  De maatschappelijke relevantie van het thema sociale vaardigheden wordt erg hoog ingeschat door de drie bevraagde partijen. Uit tabel 5.2 kan afgelezen worden dat leerkrachten, stakeholders als directieleden het er nagenoeg unaniem over eens zijn dat het 
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belangrijk is dat leerlingen het thema sociale vaardigheden beheersen om ten volle te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Dit houdt in dat ze zich naargelang de context op verschillende manieren kunnen gedragen, dat ze relaties kunnen opbouwen en in stand houden en dat ze goed kunnen communiceren. Ook het samenwerken in groep en het overleg kunnen plegen en kunnen omgaan met conflicten, wordt door alle betrokkenen als erg relevant beschouwd.  TABEL 5.2 PERCENTAGE ‘BELANGRIJK’ + ‘HEEL BELANGRIJK’ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VAN HET THEMA SOCIALE VAARDIGHEDEN  

Er is wel bij alle partijen een consistent verschil tussen de maatschappelijke en onderwijskundige relevantie van de eindtermen sociale vaardigheden. Het percentage van de bevraagde partijen dat de eindtermen sociale vaardigheden maatschappelijk relevant vindt ligt, afhankelijk van de eindterm, 10 à 20% hoger dan het percentage dat het belangrijk vindt dat deze vakoverschrijdende eindtermen ook behandeld worden in het onderwijs. Het globale thema sociale vaardigheden wordt door 94% van de schoolhoofden maatschappelijk relevant bevonden en door 65% van hen onderwijskundig relevant geacht. Toch wordt in het algemeen de onderwijskundige relevantie van deze eindtermen hoog ingeschat. Het minste aanhang krijgt ‘zich naargelang de context op verschillende manieren kunnen gedragen …’ bij de leraars, slechts drie op vier van hen vindt het toch belangrijk dat die competentie op school wordt verworven. 

 Maatschappelijke Onderwijskundige  LK SH D LK SH D Thema sociale vaardigheden   43 (93.5%)   30 (65.2%) Zich naargelang de context op verschillende manieren kunnen gedragen (dankbaar, leidinggevend, dienstvaardig, kritisch, assertief, verzoenend...) 93.9 92.1  74.0 74.5  Relaties opbouwen en in stand houden door het maken van afspraken, het respecteren van de eigenheid van de ander, voorzichtig omgaan met gevoelens... 93.2 94.1  77.2 72.2  Goed kunnen communiceren (actief luisteren, duidelijk communiceren van eigen mening en gevoelens...) 93.8 96.7  85.9 83.2  Samenwerken in groep 92.2 98.0  88.6 92.9  Overleg kunnen plegen en kunnen omgaan met conflicten 94.4 96.7  82.8 87.8  LK = leerkrachten, SH = stakeholders, D = directieleden 
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5.1.3 Relevantie van milieueducatie Meer dan 90% van de directieleden vindt het belangrijk dat jongeren over de competenties beschikken die behoren tot het thema milieueducatie (tabel 5.3). Slechts 67% van de directieleden vindt het ook belangrijk dat jongeren deze competenties leren op school. Een gelijkaardige visie vinden we bij leerkrachten en stakeholders, ook bij hen ligt de maatschappelijke relevantie van het thema milieueducatie hoger dan de onderwijskundige relevantie. Ook de items over verkeerseducatie horen bij het vakoverschrijdende thema milieueducatie. Leerkrachten en stakeholders vinden het belangrijk dat jongeren leren veilig gebruik te maken van eigen en openbaar vervoer en dat ze individuele gemotoriseerde verplaatsingen zo veel mogelijk beperken.  Terwijl er zowel bij de leraars als bij de stakeholders solide meerderheden zijn voor de maatschappelijke relevantie van de meeste eindtermen met betrekking tot milieu, wordt de maatschappelijke relevantie van een paar van die eindtermen door velen betwijfeld. Problemen van ruimtelijke ordening begrijpen wordt slechts door een nipte meerderheid van leraars en stakeholders relevant geacht. Slechts 52% van die laatste vindt het hebben van voldoende kennis voor een B-rijbewijs te halen maatschappelijke relevant. De onderwijskundige relevantie van de eindtermen milieu wordt vrij laag ingeschat. De problematiek van de vervuiling kennen, vervuiling kunnen voorkomen en over duurzaamheid leren, wordt door een grote meerderheid van leraars en stakeholders tot de opdracht van de scholen gerekend. Het belang en de kwetsbaarheid van waardevolle gebieden kennen, krijgt nog een nipte meerderheid achter zich. De andere bevraagde eindtermen krijgen geen meerderheid van de leerkrachten achter zich en amper een kwart van de leerkrachten en 38% van de bevraagde organisaties vindt het bijbrengen van theoretische kennis met het oog op het behalen van het rijbewijs B een taak van de school. Tijdens één van de focusgroepgesprekken verklaarde een leerkracht de lage onderwijskundige relevantie die aan dit onderwerp werd toegekend als volgt: “Er bestaan al rijscholen waar leerlingen lessen kunnen volgen en hun examen kunnen doen. Ik vind dat die taak bij de rijscholen moet blijven en niet naar de scholen moet toegeschoven worden”. De directieleden en VOET-coördinatoren die deelnamen aan een focusgroepgesprek menen dat theoretische rijlessen wel kunnen op school, maar dan na de lesuren.  
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TABEL 5.3 PERCENTAGE ‘BELANGRIJK’ + ‘HEEL BELANGRIJK’ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VAN HET THEMA MILIEUEDUCATIE  

5.1.4 Relevantie van gezondheidseducatie Aan de hand van tabel 5.4 bekijken we de maatschappelijke relevantie van de verschillende items van het thema gezondheidseducatie. Meer dan 90% van de bevraagde directieleden vindt dat jongeren de inhoud van dit thema zouden moeten kennen of kunnen. Ook bij leerkrachten en stakeholders wordt het maatschappelijke belang van gezondheid erg hoog ingeschat. Ruim 90% van hen vindt het belangrijk dat jongeren het belang kennen van een goede hygiëne en een goede gezondheid, dat ze de gevaren kennen van het gebruik van genots- en geneesmiddelen en dat ze assertief kunnen reageren wanneer deze worden aangeboden. Leerkrachten en stakeholders vinden het ook erg belangrijk dat jongeren kunnen omgaan met relaties en seksualiteit en dat ze zorg dragen en respect tonen voor anderen. De maatschappelijke relevantie wordt iets lager ingeschat voor EHBO kunnen toepassen en het gebruiken van goede sta-, zit- en tilhoudingen, maar nog altijd meer dan 70% van de leraars en de stakeholders acht dit maatschappelijke relevant.  

 Maatschappelijke Onderwijskundige  LK SH D LK SH D Thema milieueducatie   42 (91.3%)   31 (67.4%) Luchtvervuiling, watervervuiling en bodemvervuiling begrijpen 84.3 88.8  72.5 80.8  Vervuiling en afval voorkomen of verminderen door een duurzaam gebruik van grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen 89.5 95.2  73.1 85.6  Problemen van ruimtelijke ordening begrijpen (opdeling in natuurgebied, woongebied, industrie...) 51.7 50.6  45.1 48.5  Het belang en de kwetsbaarheid van landschappelijk waardevolle gebieden kennen 63.2 68.3  52.8 53.7  Van de natuur genieten 78.8 75.0  40.6 53.3  Bereid zijn om zich in te zetten voor natuurbehoud 72.1 61.4  42.2 46.3  Veilig gebruik kunnen maken van eigen en openbaar vervoer 87.4 89.7  45.6 68.5  Individuele gemotoriseerde verplaatsingen zoveel mogelijk beperken en kiezen voor een milieubewuste vervoerswijze 78.0 91.8  45.6 68.3  Voldoende kennis hebben om het rijbewijs B te behalen 70.7 52.1  24.9 37.8  LK = leerkrachten, SH = stakeholders, D = directieleden 
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TABEL 5.4 PERCENTAGE ‘BELANGRIJK’ + ‘HEEL BELANGRIJK’ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VAN HET THEMA GEZONDHEIDSEDUCATIE 

 De onderwijskundige relevantie wordt door alle partijen lager ingeschat dan de maatschappelijke relevantie. Niettemin is er voor de meeste eindtermen sprake van solide meerderheden bij de leraars en de stakeholders die vinden dat deze inderdaad in de scholen aan bod moeten komen. Een meerderheid van de leraars is van oordeel dat het leren zich hygiënisch te verzorgen, leren gezond eten en het bijbrengen van de elementen van EHBO niet tot hun taak zou moeten behoren. De leerkrachten maken trouwens het grootste verschil tussen de relevanties, de onderwijskundige ligt 30 tot 40% lager dan de maatschappelijke relevantie. Dit is een duidelijk teken dat ze gezondheidseducatie een belangrijk thema vinden, maar de school daarom nog niet als de uitgelezen plaats beschouwen om hieraan te werken. 
5.1.5 Relevantie van leren leren De maatschappelijke waarde van het thema leren leren wordt zowel door de stakeholders als door de leerkrachten hoog ingeschat (tabel 5.5). De proportie leraars en stakeholders die aan deze eindtermen belang hecht, varieert van 85 tot 99%. Ook de directieleden vinden het 

 Maatschappelijke Onderwijskundige  LK SH D LK SH D Thema Gezondheidseducatie   44 (91.3%)   28 (60.8%) Het belang kennen van een goede hygiëne en een gezonde voeding 95.5 94.8  52.5 83.6  Zich hygiënisch verzorgen en gezond en evenwichtig eten 94.3 92.1  45.2 73.0  De gevaren kennen van het gebruik van genotsmiddelen (tabak, alcohol, drugs) en geneesmiddelen 95.8 94.1  73.9 84.3  Belang hechten aan veiligheidsvoorschriften op school en in het verkeer 94.9 93.4  66.2 86.7  EHBO kunnen toepassen 69.9 79.4  44.1 61.1  Kunnen omgaan met stress en emoties 88.1 91.8  54.1 66.3  Goede sta-, zit- en tilhoudingen gebruiken 78.5 75.8  53.6 59.0  Kunnen omgaan met relaties en seksualiteit 91.0 94.7  60.9 73.2  Zorg dragen en respect tonen voor zichzelf en voor anderen met een andere leeftijd, sociale achtergrond, overtuiging, cultuur, geaardheid,... 93.8 95.7  77.9 88.5  Assertief reageren wanneer genotsmiddelen (tabak, alcohol, drugs) worden aangeboden 93.6 89.8  67.4 81.5  LK = leerkrachten, SH = stakeholders, D = directieleden 
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een erg belangrijk thema, 96% van hen zegt het belangrijk te vinden dat jongeren over de vaardigheid om zelfstandig te leren beschikken. Alle betrokken partijen erkennen het maatschappelijk belang van het thema leren leren.  TABEL 5.5 PERCENTAGE ‘BELANGRIJK’ + ‘HEEL BELANGRIJK’ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VAN HET THEMA LEREN LEREN 

Anders dan bij de andere vakoverschrijdende thema’s wordt bij het thema leren leren weinig onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en onderwijskundige relevantie. Men beschouwt het blijkbaar als een thema bij uitstek voor het onderwijs. De proportie leraars en stakeholders die deze eindtermen onderwijskundig relevant achten, varieert van 71 tot 97%. 
5.1.6 Relevantie van ICT27 Tabel 5.6 toont aan dat het leren werken met ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier door de overgrote meerderheid van de leerkrachten en stakeholders maatschappelijk relevant wordt bevonden. De onderwijskundige relevantie ligt eveneens erg hoog, 80% van de leerkrachten en 90% van de bevraagde organisaties vinden het belangrijk dat over ICT wordt onderwezen op de schoolbanken.  
                                                27 Dit thema werd niet voorgelegd aan de directie. 

 Maatschappelijke Onderwijskundige  LK SH D LK SH D Thema Leren leren   44 (95.6%)   44 (95.7%) In staat zijn om zelfstandig informatie te verwerven en te verwerken 92.0 98.3  89.1 97.0  Zelfgestuurd leren: het eigen leerproces kunnen plannen, reguleren en aanpassen 84.5 93.5  81.9 90.4  Goede probleemoplossende vaardigheden hebben 88.1 99.0  83.2 95.2  Een positieve houding hebben ten opzichte van het leren 91.4 93.2  71.3 88.3  Een gepaste studiekeuze kunnen maken volgens de eigen interesses en mogelijkheden 90.6 95.8  74.1 87.6  LK = leerkrachten, SH = stakeholders, D = directieleden 
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TABEL 5.6 PERCENTAGE ‘BELANGRIJK’ + ‘HEEL BELANGRIJK’ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VAN HET THEMA ICT  
5.1.7 Relevantie van muzisch-creatieve vorming De maatschappelijke relevantie van het thema muzisch-creatieve vorming wordt lager ingeschat dan bij de andere thema’s. 63% van de directieleden, 70% van de leerkrachten en 83% van de stakeholders vinden het belangrijk dat jongeren open staan voor diverse vormen van cultuur (tabel 5.7). De onderwijskundige relevantie van het thema ligt nog 10 tot 20% lager. Slechts 44% van de schoolhoofden en 52% van de leerkrachten beschouwen het als hun taak om een esthetisch vermogen bij hun leerlingen te ontwikkelen.  TABEL 5.7 PERCENTAGE ‘BELANGRIJK’ + ‘HEEL BELANGRIJK’ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VAN HET THEMA MUZISCH-CREATIEVE VORMING 
 

5.2 INVLOED VAN HET PROFIEL VAN LEERKRACHTEN EN 
STAKEHOLDERS OP HUN OORDEEL OVER DE RELEVANTIE In dit deel gaan we na of bepaalde kenmerken van de leraars een invloed hebben op de mate waarin ze de verschillende eindtermen maatschappelijk en onderwijskundig relevant achten. We bekijken weer de invloed van de zes kenmerken waarvan ook in het vorige hoofdstuk de invloed werd onderzocht: het geslacht en de leeftijd van de leerkrachten, de graad en de onderwijsvorm waarin ze lesgeven, het onderwijsnet waartoe de school behoort en de opleiding die de leerkrachten genoten hebben.  

 Maatschappelijke Onderwijskundige Thema ICT LK SH LK SH Leren werken met ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier met het oog op zelfstandig leren, het creatief vormgeven van eigen ideeën, het voorstellen van informatie en het communiceren met anderen 87.7 94.7 82.1 90.4 LK = leerkrachten, SH = stakeholders 

 Maatschappelijke Onderwijskundige  LK SH D LK SH D Thema Muzisch-creatieve vorming   29 (63.0%)   20 (43.5%) Open staan voor diverse vormen van ‘cultuur’: dans, muziek, design, toneel, mode, architectuur... 69.1 82.9  52.4 67.3  LK = leerkrachten, SH = stakeholders, D = directieleden 
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De leeftijd van de leerkrachten heeft geen significante invloed op het oordeel over de relevantie van de thema’s. We mogen dus stellen dat oudere en jongere leerkrachten niet verschillen in hun beoordeling van het maatschappelijke en onderwijskundige belang van de vakoverschrijdende thema’s. De vrouwelijke leerkrachten schatten zowel de maatschappelijke als de onderwijskundige relevantie van een groot aantal thema’s en eindtermen hoger in dan hun mannelijke collega’s. Ze vinden de thema’s leren leren, opvoeden tot burgerzin, verkeer, gezondheidseducatie, ICT en muzisch-creatieve vorming relevanter voor de samenleving dan hun collega’s. Ook de onderwijskundige relevantie van opvoeden tot burgerzin, sociale vaardigheden, gezondheidseducatie, muzisch-creatieve vorming en ICT wordt hoger ingeschat door vrouwelijke dan door mannelijke leerkrachten.  We vinden enkele verschillen terug voor de onderwijsvorm waarin de leerkracht lesgeeft. Muzisch-creatieve vorming blijkt voornamelijk maatschappelijk en onderwijskundig relevant te zijn voor leerkrachten die les geven binnen het KSO. Dit lijkt logisch, aangezien zij het meest met het thema in aanraking komen. Het verkeersthema vindt vooral bijval bij de leerkrachten die lesgeven in het BSO. Zij achten zowel de maatschappelijke als de onderwijskundige relevantie van het thema verkeerseducatie hoger. Het thema opvoeden tot burgerzin wordt zowel op maatschappelijk als op onderwijskundig vlak meer relevant bevonden door ASO-leerkrachten dan door leerkrachten die geen leerlingen in het ASO hebben. Deze ASO-leerkrachten vinden het ook belangrijker dat er op school aandacht is voor leren leren dan leerkrachten die lesgeven in andere onderwijsvormen. Het onderwijskundig belang van de vakoverschrijdende thema’s gezondheid en ICT wordt daarentegen lager ingeschat door ASO-leerkrachten en ook leerkrachten die lesgeven in de A-stroom vinden deze thema’s minder relevant op onderwijskundig vlak dan leerkrachten die geen leerlingen in de A-stroom hebben.  We zijn ook op zoek gegaan naar verschillen tussen de onderwijsgraden waarin de leerkrachten tewerkgesteld zijn. Leerkrachten van de derde graad geven aan meer belang te hechten aan leren leren, zowel op maatschappelijk als op onderwijskundig vlak.  Als we de opleiding van de leerkrachten onder de loep nemen, merken we dat leerkrachten die een ander diploma dan een regentaatdiploma bezitten, de relevantie van de vakoverschrijdende eindtermen consequent lager beoordelen. We vinden dus wel een aantal verschillen, maar met de uitzondering van de genderverschillen zijn deze eerder bescheiden. De zes kenmerken samen zeggen relatief weinig over de relevantie die leraars hechten aan de eindtermen. Voor 12 van de 16 onderzochte relevanties verklaren de 6 kenmerken van de leraars minder dan 10% van de maatschappelijke of onderwijskundige relevantie van de thema’s. Slechts voor muzisch-creatieve vorming en gezondheidseducatie ligt dit iets hoger. 
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We bekijken ook de invloed van een aantal kenmerken van de stakeholders van het onderwijs op hun oordeel over de relevantie van de eindtermen28. Een eerste kenmerk dat hierbij in rekening wordt gebracht is de grootte van de organisatie. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen kleine organisaties (organisaties met minder dan 1000 leden), middelgrote organisaties (tussen de 1000 en 25 000 leden), grote organisaties (meer dan 25 000 leden) en organisaties die geen leden hebben. Een tweede kenmerk waarvan de invloed op het oordeel over relevantie van de vakoverschrijdende eindtermen wordt onderzocht is de relatie met het onderwijsveld. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen organisaties die projecten of vormingen organiseren, organisaties die materiaal (brochures, didactisch materiaal) verspreiden, organisaties die beleidsvoorbereidend werk verrichten op het vlak van het onderwijs en organisaties die geen relatie met de onderwijssector hebben. Ten slotte wordt ook de invloed van de thema’s die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie en of de organisatie een expliciet standpunt inneemt over de vakoverschrijdende thema’s in rekening gebracht. De grootte van een organisatie heeft enkel een invloed bij het beoordelen van de maatschappelijke relevantie van het thema muzisch-creatieve vorming. Kleine organisaties schatten de maatschappelijke relevantie hoger in dan grote organisaties. Een eventuele relatie met de onderwijssector heeft geen invloed op de mening van de stakeholders over de maatschappelijke relevantie van de vakoverschrijdende eindtermen. De thema’s die het beste aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie blijken wel een duidelijke invloed te hebben. De maatschappelijke relevantie van een vakoverschrijdend thema wordt doorgaans hoger ingeschat als dat thema aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Zo schatten organisaties waarvan de doelstellingen het beste aansluiten bij leren leren, sociale vaardigheden en ICT het maatschappelijk belang van het thema leren leren in het algemeen hoger in dan andere organisaties. Verder schatten organisaties waarvan de doelstellingen het beste aansluiten bij muziek de maatschappelijke relevantie van muzisch-creatieve vorming hoger in dan de overige organisaties. Hetzelfde geldt voor organisaties die milieu en sociale vaardigheden als één van hun doelstellingen beschouwen, ook zij vinden deze thema’s in het algemeen meer relevant voor de samenleving dan organisaties met andere doelstellingen. Het al dan niet innemen van een expliciet standpunt heeft enkel een invloed bij de beoordeling van de thema’s sociale vaardigheden, muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming. De maatschappelijke relevantie van deze thema’s wordt hoger ingeschat als de organisatie een duidelijk standpunt heeft uitgewerkt over het thema. De grootte van de organisatie kan een invloed hebben op het oordeel over de onderwijskundige relevantie van gezondheidseducatie. Kleine en middelgrote organisaties                                                 28 Ook dit gebeurde op basis van multivariate regressie-analyses die hier niet in extenso worden weergegeven, maar wel kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de stakeholders van het onderwijs (tabel 63 en tabel 64). 
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vinden het in het algemeen belangrijker dat leerlingen leren over gezondheid dan grote organisaties. Verder schatten kleine organisaties ook de onderwijskundige relevantie van milieueducatie en muzisch-creatieve vorming hoger in dan grote organisaties. Indien de organisatie geen ledenorganisatie is, wordt de onderwijskundige relevantie van muzisch-creatieve vorming eveneens hoger ingeschat. De eventuele relatie met de onderwijssector heeft enkel een invloed op de beoordeling van de onderwijskundige relevantie van het thema ICT. Organisaties die geen relatie met de onderwijssector hebben, vinden het minder belangrijk dat jongeren op school leren over ICT dan organisaties die wel een relatie met de onderwijssector onderhouden. Bij het beoordelen van de onderwijskundige relevantie hebben ook de thema’s die het beste aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie een duidelijke invloed op hun mening. Organisaties die burgerzin én muzisch-creatieve vorming tot hun doelstellingen rekenen, vinden het belangrijker dat opvoeden tot burgerzin en muzisch-creatieve vorming aan bod komen in het onderwijs dan andere organisaties. De stakeholders van het onderwijs die gezondheid, leren leren of milieu als één van hun doelstellingen beschouwen, vinden het belangrijker dat deze thema’s aan bod komen in de scholen dan andere organisaties. En organisaties die zich bezig houden met sociale vaardigheden en gezondheidseducatie schatten de onderwijskundige relevantie van sociale vaardigheden in het algemeen hoger in dan de overige organisaties. Ten slotte blijkt ook dat het wel of niet innemen van een duidelijk standpunt door de organisaties omtrent de verschillende vakoverschrijdende thema’s hun oordeel over de onderwijskundige relevantie kan beïnvloeden. De respondenten die de relevantie van de thema’s gezondheidseducatie, leren leren, sociale vaardigheden en ICT beoordeelden op basis van een duidelijk standpunt van hun organisatie, vinden het belangrijker dat deze thema’s aan bod komen in een secundaire school dan organisaties die geen duidelijk standpunt over deze thema’s formuleerden. 
5.3 DE PRIORITEITEN INZAKE DE RELEVANTIE Nu we weten welk maatschappelijk en onderwijskundig belang aan de vakoverschrijdende eindtermen wordt toegekend, gaan we na welke prioriteiten door de maatschappelijke en onderwijsbetrokken actoren worden gesteld. De leerkrachten, directieleden en stakeholders van het onderwijs werden gevraagd aan te geven welke drie vakoverschrijdende thema’s volgens hen prioritair zijn op maatschappelijk en onderwijskundig vlak. Aan de hand van hun antwoorden konden we een rangorde maken van de vakoverschrijdende thema’s naargelang hun maatschappelijk en onderwijskundig belang. Tabel 5.8 en tabel 5.9 werden bekomen door aan een thema drie punten te geven als het op de eerste plaats werd gezet door een respondent, twee punten als er een tweede plaats aan werd toegekend en één punt voor een derde plaats. Zo konden de leerkrachten in totaal 5336 punten verdelen over de verschillende vakoverschrijdende thema’s. De directieleden verdeelden 276 punten en de stakeholders 876. In tabellen 5.8 en 5.9 geven we per thema de som van de punten en het relatieve percentage (het aantal punten per thema gedeeld door het totale aantal punten) 
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weer. Dit geeft een beeld van het relatieve oordeel van de verschillende thema’s. Het belang van de thema’s wordt hier immers tegenover elkaar afgewogen. TABEL 5.8 RANGORDE VAN DE THEMA’S NAAR MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE   Leerkrachten Directieleden Stakeholders Thema Som % Som % Som % Opvoeden tot burgerzin 1896 35.5 76 27.5 286 32.6 Sociale vaardigheden 1656 31.0 88 31.9 280 32.0 Milieueducatie 951 17.8 58 21.0 106 12.1 Gezondheidseducatie 588 11.0 33 12.0 80 9.1 ICT 100 1.9 4 0.1 13 1.5 Leren leren 97 1.8 13 0.5 69 7.9 Muzisch-creatieve vorming 48 0.9 4 0.1 27 3.1 Technisch-technologische vorming - - - - 15 1.7 Totaal 5336 100.0 276 100.0 876 100.0  TABEL 5.9 RANGORDE VAN DE THEMA’S NAAR ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE   Leerkrachten Directieleden Stakeholders Thema Som % Som % Som % Sociale vaardigheden 1506 28.2 78 28.3 224 25.6 Leren leren 1264 23.7 115 41.7 149 17.0 Opvoeden tot burgerzin 1096 20.5 28 10.1 212 24.2 Gezondheidseducatie 529 9.9 24 8.7 93 10.6 Milieueducatie 445 8.3 15 5.4 95 10.9 ICT 355 6.7 15 5.4 46 5.3 Muzisch creatieve vorming 141 2.6 1 0.4 38 4.3 Technisch-technologische vorming - - - - 18 2.1 Totaal 5336 100.0 276 100.0 876 100.0   De meest opvallende bevinding is de grote overeenkomst tussen de prioriteitenorde van de verschillende actoren. Alle betrokkenen duiden sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin en leren leren aan als de onderwijskundige prioriteiten. De maatschappelijke relevantie wordt het hoogst bevonden voor de thema’s sociale vaardigheden en opvoeden tot burgerzin. Indien we het globale beeld bekijken, tekent zich een onderverdeling af tussen kernthema’s en thema’s met een lagere prioriteit. Opvoeden tot burgerzin, sociale vaardigheden en leren leren zijn de kernthema’s met een hoge prioriteit. De thema’s gezondheidseducatie en milieueducatie nemen een tussenpositie in. Alle andere thema’s (muzisch-creatieve vorming, ICT en technisch-technologische vorming) worden zowel door de maatschappelijke als door de onderwijsbetrokken actoren als minder prioritair gerangschikt.  
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De bevraagde partijen verschillen onderling niet sterk van mening over de rangschikking van de thema’s, toch nemen we kleine verschillen waar. Zo zien we dat de directieleden sterk hameren op het belang van de thema’s leren leren en sociale vaardigheden in het onderwijs. Volgens hen verdienen deze twee thema’s de hoogste prioriteit. Hoewel ze de maatschappelijke relevantie voor het thema opvoeden tot burgerzin erg hoog inschatten, vinden ze het in vergelijking met de leerkrachten en de stakeholders minder prioritair op onderwijskundig vlak. De leraren vinden dat de thema’s leren leren, opvoeden tot burgerzin en sociale vaardigheden een plaats verdienen binnen het onderwijs. Opvoeden tot burgerzin en sociale vaardigheden halen ook een hoge score voor de maatschappelijke relevantie. Leren leren wordt daarentegen, in vergelijking met de andere thema’s, minder prioritair bevonden als maatschappelijk thema.  De bevraagde organisaties sluiten zich grotendeels aan bij de mening van de directieleden en de leraren. Het thema leren leren wordt wel anders beoordeeld. In tegenstelling tot de onderwijsbetrokkenen wordt leren leren door de stakeholders als minder prioritair beschouwd binnen het onderwijs. Het thema behaalt slechts 17% van alle punten bij de stakeholders, bij de schoolhoofden loopt dit op tot 42%. De stakeholders vinden opvoeden tot burgerzin en sociale vaardigheden, net als de andere ondervraagden, wel van groot maatschappelijk en onderwijskundig belang. 
5.4 DE RELEVANTIE VAN DE EINDTERMEN VOLGENS DE 

LEERLINGEN Alvorens de vaststellingen samen te vatten en daar een aantal besluiten uit te trekken, overlopen we eerst nog de mate waarin de leerlingen de verschillende eindtermen relevant achten. Het gaat daarbij om de onderwijskundige relevantie, om de vraag of die materies op school moeten aan bod komen. We behandelen dat hier in een afzonderlijke sectie omdat het oordeel van de leerlingen onzes inziens een heel andere status heeft dan dat van de schoolhoofden, de leraars en de stakeholders. De leraars en de schoolhoofden hebben een onderwijskundige competentie en ervaring die hen toelaat met kennis van zaken een oordeel te vellen over de maatschappelijke en zeker de onderwijskundige relevantie van de eindtermen. De stakeholders hebben, ten gevolge van hun engagement in organisaties en instellingen, een meer dan doorsnee bekwaamheid om een oordeel te vellen over de onderwijskundige en zeker de maatschappelijke relevantie van de eindtermen. Het oordeel van de leerlingen dient volgens ons minder te worden beschouwd als een criterium om de gepastheid van de eindtermen te beoordelen, meer als een uitermate belangrijk signaal betreffende hun belangstelling voor die eindtermen. Thema’s en eindtermen waarvan de onderwijswereld en de stakeholders vinden dat zij belangrijk of zeer belangrijk zijn, maar die door de leerlingen als weinig relevant worden beoordeeld, wijzen op een probleem. Zij wijzen 
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de tegenstellingen en kloven aan tussen de schoolse cultuur enerzijds en de leefwereld en cultuur waarin de jongeren baden anderzijds. Zij zeggen ook iets over de manier waarop die vakoverschrijdende eindtermen worden aangewezen. Zij inventariseren met andere woorden knelpunten die bijzondere aandacht verdienen. Tijdens de bevraging van de leerlingen werd aan hen bijvoorbeeld gevraagd om aan te duiden hoe belangrijk zij het vinden dat onderwerpen zoals ‘leren goed overeen te komen met mensen met een andere huidskleur (mekaar respecteren)’, ‘leren samenwerken’, enz. aan bod komen in een secundaire school. Ze hadden daarbij de keuze uit antwoordmogelijkheden gaande van ‘helemaal niet belangrijk’ tot ‘heel belangrijk’. De antwoorden van de leerlingen maken duidelijk in welke mate ze in de verschillende onderwerpen geïnteresseerd zijn. Deze lijst met onderwerpen was vrij omvangrijk en de tabellen met de procentuele verdeling van de antwoorden van de leerlingen worden daarom niet weergegeven in dit boek. De tabellen kunnen wel integraal geraadpleegd worden in het ‘tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen. Opvattingen van de leerlingen’ (p. 107-150). Wat burgerzin betreft, blijkt dat drie kwart van de jongeren het belangrijk vindt dat ze op school leren om respect te hebben voor anderen en dat ze leren goed overeen te komen en elkaar te helpen. Deze items kaderen allemaal binnen het thema van verdraagzaamheid. Jongeren uit zowel de eerste, tweede als derde graad vinden het belangrijk hierover te leren op school. Wanneer we kijken naar de items over politiek, merken we een heel ander antwoordpatroon. Slechts de helft van de leerlingen vindt het belangrijk dat ze op school leren over hoe internationale instellingen werken, hoe een land bestuurd wordt of waarom er verkiezingen worden gehouden. De interesse neemt wel toe naarmate de leerlingen ouder worden. Slechts drie op de tien leerlingen uit de eerste graad vindt het belangrijk dat er op school wordt onderwezen over hoe de overheid en de politiek werken. In de derde graad loopt dit op tot de helft van de leerlingen. Hoewel politieke interesse lijkt te stijgen met de leeftijd van de jongeren, kunnen we besluiten dat er in het algemeen sprake is van weinig politieke belangstelling bij de scholieren van het secundair onderwijs. Dat kwam ook duidelijk en scherp naar voor in de drie focusgroepgesprekken met leerlingen. Zowel de ASO-leerlingen, de TSO-leerlingen als de leerlingen uit het BSO gaven politiek op als het thema waarin ze het minst geïnteresseerd zijn. De leerlingen uit het BSO vertelden dat er op hun school weinig aandacht is voor dit thema, met uitzondering van de periode rond de verkiezingen. Deze leerlingen vonden het ook niet de taak van de school om daar aandacht aan te besteden. Jongeren die zich willen informeren over politieke aangelegenheden, kunnen dit volgens hen doen via allerlei mediakanalen. De leerlingen uit het TSO rapporteerden een bescheiden aandacht voor het thema politiek en enkel in de lessen geschiedenis. Ze vonden het thema op zich wel nuttig, maar hun interesse bleef beperkt omdat ze het onderwerp te ingewikkeld vonden. De ASO-leerlingen die deelnamen aan het focusgroepgesprek meldden dat het thema politiek regelmatig ter sprake komt, in vakken als 
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cultuur- en gedragswetenschappen. Zij vinden het wel nuttig hierover te leren. “Je moet weten wat je te doen staat als je achttien wordt”. Maar ze ventileerden duidelijk hun desinteresse: “Boeiend? Absoluut niet. Saai!”. De leerlingen die politiek geen interessant thema vinden, geven hiervoor volgende redenen: “het is ver van mijn bed”, “één stem lijkt niets”, “er verandert weinig”. Van Vlaamse jongeren in het algemeen werd vastgesteld dat hun politieke belangstelling langzaam groeit en toeneemt tot op de leeftijd van 20 of zelfs 22 jaar (Elchardus en Vanhoutte, 2007). Rond de leeftijd van 20 à 22 jaar bereikt het bij de hedendaagse jongvolwassenen een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de rest van de bevolking. Er is dus geen grond om te beweren dat de politieke interesse zou achteruitgaan en op de leeftijd waarop de leerlingen in het secundair onderwijs zitten is hun groei naar democratisch burgerschap in sommige gevallen nog niet gestart en in de meeste gevallen nog niet beëindigd. Toch blijkt een haast militante desinteresse voor politiek in het secundair onderwijs. Als men dat aspect van de burgerschapsvorming belangrijk acht, zal daar toch iets aan moeten worden gedaan. Als we de politieke interesse van onze jeugd vergelijken met die van hun leeftijdsgenoten uit de buurlanden, dienen we trouwens vast te stellen dat Vlaanderen een pover figuur slaat. Zowel Duitsland, Nederland als Frankrijk scoren beter als het gaat om politieke interesse bij jongeren. Enkel in Groot-Brittannië is de belangstelling voor politiek bij jongeren nog lager dan bij ons (Elchardus & Vanhoutte, 2007). Leerkrachten en stakeholders vinden het belangrijk dat leerlingen op school leren communiceren, samenwerken, overleg plegen en relaties opbouwen. Ook de leerlingen zelf vinden dat van groot belang. Het belangrijkste vinden zij het leren opkomen voor de eigen rechten, het leren in groep een opdracht uitvoeren, het leren samenwerken en respect en waardering voor anderen opbrengen. Meer dan 80% van de leerlingen vindt dat deze onderwerpen thuishoren op school. Slechts één item uit deze cluster scoort erg slecht bij de leerlingen: ‘medeleerlingen aanmoedigen en helpen bij taken en schoolactiviteiten’. Slechts de helft van de leerlingen vindt dat hier aandacht voor moet zijn op school. De leerlingen vinden het in het algemeen niet zo belangrijk dat de items over het milieu aan bod komen op school. Het item dat het minst vaak wordt aangeduid als belangrijk om over te leren op school is leren over ruimtelijke ordening. Slechts één op de drie leerlingen vindt het belangrijk dat ze hierover leren op school. De enige items die relatief goed scoren gaan over het verminderen van milieuvervuiling en het leren genieten van de natuur. Deze items worden door 60% van de leerlingen aangeduid als belangrijk om over te leren op school. Alle andere items die handelen over milieu worden maar door de helft van de leerlingen belangrijk genoeg geacht om over te leren. Lessen over het voorkomen van afval, die leerkrachten en stakeholders belangrijk vinden, vinden de jongeren minder belangrijk. Ook tijdens onze focusgroepgesprekken met de leerlingen bleek het gebrek aan interesse voor milieugerelateerde onderwerpen. Eén leerling merkte hierover op: “De opwarming van de 
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aarde is ver van mijn bed, wij ondervinden daar momenteel niet zo veel van”. Verschillende leerlingen ontwikkelden daarenboven een argumentatie waaruit moest blijken dat de milieuproblematiek niet hun problematiek en zeker niet hun verantwoordelijkheid is, maar die van de industrie die als grote vervuiler werd aangewezen. We hebben tijdens onze focusgroepgesprekken aan de leerlingen ook gevraagd wat zij vinden van rijlessen op school. Het initiatief werd positief onthaald door de leerlingen. Leren respect opbrengen voor zichzelf, praten over maatschappelijke problemen, informatie over drugs, leren spreken over relaties en seksualiteit en leren omgaan met druk en stress zijn thema’s die volgens de leerlingen wel degelijk thuishoren op school. Hoe je best zit en dingen opheft, hoe je gezond kan eten en drinken en het aanmoedigen van leerlingen om voldoende te rusten en te bewegen wordt daarentegen door vele van hen beoordeeld als iets dat niet op school moet worden geleerd. Slechts door een derde tot de helft van de leerlingen wordt het geschikt geacht om op school te behandelen. Als we een vergelijking maken over de drie verschillende graden, dan valt op dat de leerlingen uit de derde graad het leren omgaan met druk en stress en het aanleren van goede sta-, zit-, en tilhoudingen belangrijker vinden dan de jongere leerlingen. De leerlingen vinden het ook erg belangrijk dat ze leren een goede studiekeuze te maken. Twee eindtermen van het thema leren leren, worden door de leerlingen aangeduid als minder belangrijk om op school te leren: leren hoe een bibliotheek werkt en leren hoe je informatie kan opzoeken in een krant.  Drie kwart van de leerlingen uit de eerste graad, voor wie het vakoverschrijdend thema ICT bestemd is, vindt het belangrijk dat ze op school een computer leren gebruiken om informatie op te zoeken. En 60% van de leerlingen gaf aan het belangrijk te vinden dat ze op school verschillende vormen van cultuur leren waarderen. We zijn ook op zoek gegaan naar verschillen tussen de leerlingen van verschillende onderwijsvormen. De resultaten zijn erg eenduidig. Leerlingen die les volgen in het ASO vinden alle vakoverschrijdende thema’s zowel meer maatschappelijk als onderwijskundig relevant in vergelijking met de leerlingen uit het TSO. Deze laatsten schatten de relevanties van alle thema’s op hun beurt hoger in dan de leerlingen uit het BSO. 
5.5 BESLUIT Bij de bespreking van de relevantie van de verschillende vakoverschrijdende thema’s, merken we, ten eerste, dat de maatschappelijke relevantie heel dikwijls hoger wordt ingeschat dan de onderwijskundige relevantie, ten tweede dat de vakoverschrijdende thema’s, zowel op maatschappelijk als op onderwijskundig vlak, in het algemeen als vrij relevant worden beschouwd. 
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Vooral leerkrachten en directieleden maken een verschil tussen maatschappelijke en onderwijskundige relevantie. Zij die het dichtst betrokken zijn bij het onderwijs maken duidelijk dat niet alles wat maatschappelijk relevant is, ook opgenomen moet worden in het curriculum. Ook andere actoren, zoals het gezin en het verenigingsleven dienen hun taak op te nemen. Enkel voor het thema leren leren wordt de onderwijskundige relevantie even hoog geacht als de maatschappelijke relevantie.  Een meerderheid van alle ondervraagden vindt nagenoeg alle bevraagde vakoverschrijdende eindtermen maatschappelijk relevant en een groot aantal eindtermen eveneens onderwijskundig relevant. Er is dus een waarlijk breed en sterk draagvlak voor de vakoverschrijdende thema’s en eindtermen.  Er zijn wel een aantal eindtermen waarvan minder dan de helft van de leerkrachten, directieleden of stakeholders aangeeft dat de school er aandacht moet aan besteden. Zij worden in tabel 5.10 weergegeven. Binnen het thema gezondheidseducatie vinden we twee items terug die weinig bijval van de leerkrachten kunnen genieten. Het onderwerp hygiëne en gezonde voeding wordt door de leerkrachten liefst buiten het onderwijsgebeuren gehouden. Dit wil niet zeggen dat leerkrachten dit thema geen maatschappelijk belang toeschrijven. Liefst 95% van de leerkrachten geeft aan dat leerlingen moeten weten hoe ze zich hygiënisch verzorgen en hoe ze gezond en evenwichtig kunnen eten. Ook het kunnen toepassen van EHBO vinden leerkrachten onderwijskundig niet echt relevant. Slechts 44% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat leerlingen EHBO leren op school. De stakeholders van het onderwijs vinden het globaal beschouwd wel belangrijk dat deze onderwerpen aan bod komen op school. 73% van de bevraagde organisaties beoordeelt het item ‘zich hygiënisch verzorgen en gezond en evenwichtig eten’ als onderwijskundig relevant en het item ‘EHBO kunnen toepassen’ wordt door 61% van de stakeholders onderwijskundig relevant bevonden. Leerkrachten kennen ook een aantal items van het thema milieueducatie een lagere onderwijskundige relevantie toe. Het leren van de natuur genieten, het bereid zijn zich in te zetten voor natuurbehoud of het begrijpen van problemen van ruimtelijke ordening, zijn volgens de leerkrachten onderwerpen die niet moeten onderwezen worden op school. Als we deze items vergelijken met hun maatschappelijke relevantie, zien we dat zowel van de natuur genieten als bereid zijn zich in te zetten voor natuurbehoud erg hoog scoren voor de maatschappelijke relevantie. Liefst drie op de vier leerkrachten geeft aan dat dit zeer waardevol is. Ze vinden evenwel dat dit geen taak van de school hoort te zijn. De stakeholders zijn het eens met de leerkrachten. Amper de helft van de bevraagde organisaties vindt dat er op school aandacht moet besteed worden aan deze eindtermen. Alle items die gerelateerd zijn aan het thema verkeer scoren zeer slecht voor de onderwijskundige relevantie (tabel 5.10). Het item ‘voldoende kennis hebben om het 
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rijbewijs B te behalen’ scoort het slechtst van alle items. Liefst de helft van de leerkrachten vindt dit niet onderwijskundig relevant. Een relatief groot aandeel van de leraren (10%) vindt dit ook niet maatschappelijk relevant. Zowel het maatschappelijk als het onderwijskundige belang van kennis voor het behalen van het rijbewijs B, wordt door de leerkrachten in vraag gesteld. Ook ‘veiliger gebruik maken van eigen en openbaar vervoer’ en ‘individuele gemotoriseerde verplaatsingen zoveel mogelijk beperken en kiezen voor een milieubewuste vervoerswijze’ vallen binnen de kritieke zone. Zij genieten naast een lage steun voor de onderwijskundige relevantie ook een matige steun voor de maatschappelijke relevantie. De stakeholders van het onderwijs zijn het met de leerkrachten eens dat het bijbrengen van kennis om het rijbewijs B te behalen niet tot het takenpakket van het onderwijs moet worden gerekend. Slechts een kwart van de bevraagde organisaties vindt het belangrijk dat jongeren op school worden voorbereid op het behalen van hun theoretisch rijexamen. Over de twee andere items bestaat er geen eensgezindheid, zeven op de tien organisaties vinden het wel belangrijk dat leerlingen op school leren op een veilige manier gebruik te maken van eigen en openbaar vervoer en individuele gemotoriseerde verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Het thema muzisch-creatieve vorming ten slotte wordt door slechts vier op de tien schoolhoofden als een taak van de school beschouwd. Ongeveer de helft van de leerkrachten (52%) vindt het belangrijk dat dit thema deel uitmaakt van het onderwijsaanbod. Bij de stakeholders zijn er echter vrij veel pleitbezorgers voor de onderwijskundige relevantie van muzisch-creatieve vorming, 67% van de bevraagde organisaties vindt het belangrijk dat leerlingen leren open staan voor diverse vormen van cultuur, zoals dans, toneel, enz. De vakoverschrijdende eindtermen die door een meerderheid van zowel de leerkrachten als de stakeholders liever buiten het onderwijs gehouden worden zijn: begrijpen van problemen van ruimtelijke ordening, bereidheid om zich in te zetten voor natuurbehoud, genieten van de natuur en voldoende kennis hebben om het rijbewijs B te behalen. Verder bevinden een aantal eindtermen zich in de gevarenzone, ze worden door de onderwijsbetrokken actoren niet en door de maatschappelijke actoren wel als onderwijskundig relevant bevonden. Het gaat om: zich hygiënisch verzorgen en gezond en evenwichtig eten, EHBO kunnen toepassen, individuele gemotoriseerde verplaatsingen zoveel mogelijk beperken, veilig gebruik kunnen maken van eigen en openbaar vervoer en openstaan voor diverse vormen van cultuur. 
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TABEL 5.10 PROCENTUELE VERDELING VAN DE SLECHTST SCORENDE ITEMS AANGAANDE DE ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VOLGENS DE LEERKRACHTEN EN DE STAKEHOLDERS  THEMA  - +/- + LK 47.9 27.3 24.9 Voldoende kennis hebben om het rijbewijs B te behalen verkeer SH 30.5 31.7 37.8 LK 16.5 41.2 42.2 Bereid zijn om zich in te zetten voor natuurbehoud milieu SH 8.0 45.7 46.3 LK 12.7 42.2 45.1 Problemen van ruimtelijke ordening begrijpen (opdeling in natuurgebied, woongebied, industrie...) milieu SH 13.6 37.9 48.5 LK 20.2 39.1 40.6 Van de natuur genieten  milieu SH 12.8 33.9 53.3 LK 17.3 38.6 44.1 EHBO kunnen toepassen gezondheid SH 10.9 28.0 61.1 LK 13.3 41.6 45.2 Zich hygiënisch verzorgen en gezond en evenwichtig eten gezondheid SH 2.6 24.5 73.0 LK 20.9 33.5 45.6 Individuele gemotoriseerde verplaatsingen zoveel mogelijk beperken en kiezen voor een milieubewuste vervoerswijze verkeer SH 8.8 22.9 68.3 LK 20.3 34.1 45.6 Veiliger gebruik maken van eigen en openbaar vervoer  verkeer SH 7.4 24.1 68.5 LK 12.9 34.7 52.4 SH 6.7 26.0 67.3 Open staan voor diverse vormen van ‘cultuur’: dans, muziek, design, toneel, mode, architectuur,... muzisch D 10.9 45.7 43.5 - (helemaal) niet belangrijk, +/- tussen beide, + (heel) belangrijk                                                      LK = leerkrachten, SH = stakeholders, D = directieleden Het is ook boeiend na te gaan waar de interesses en vooral desinteresses van de leerlingen zich situeren. We baseren ons hiervoor op de gegevens van de leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Zij vinden bijna alle thema’s belangrijk om op school over te leren. Tabel 5.11 geeft weer welke eindtermen de leerlingen het minst relevant vinden (minder dan de helft van de leerlingen vindt het belangrijk om deze eindtermen te onderwijzen op de 
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schoolbanken). De eindtermen die de leerlingen ongeschikt vinden om te behandelen op school verschillen sterk van de eindtermen die de leerkrachten ongeschikt achten. Enkel de items van het thema milieueducatie zijn gelijkaardig. Zowel leerkrachten als leerlingen vinden het niet opportuun om op school te leren over de problemen van ruimtelijke ordening, slechts een derde van de leerlingen vindt het belangrijk dat ze hierover leren op school. Ook het leren dieren en planten goed te behandelen scoort slecht bij de leerlingen, slechts één op de twee leerlingen vindt dit item onderwijskundig relevant.  Maar liefst vier van de acht eindtermen die op weinig belangstelling van de leerlingen kunnen rekenen, behoren tot het thema opvoeden tot burgerzin. Een kwart van de leerlingen vindt niet dat ze op school moeten leren dat zelfs de grootste misdadiger een eerlijk proces moet krijgen en één op de drie leerlingen uit de derde graad vindt niet dat de leerkrachten over de doodstraf moeten praten tijdens de lessen. Het meest opvallende probleem is echter het gebrek aan politieke interesse. Zowel uit de bevraging als uit de focusgroepgesprekken, blijkt dat de jongeren het niet belangrijk vinden om op school te leren over politiek. Het leren begrijpen van politieke discussies en het leren aanvaarden van beslissingen van de overheid horen volgens een derde van de leerlingen niet thuis in het curriculum. Ook bij de leerkrachten zien we signalen van een eerder lage interesse in politieke vorming. We vinden immers opvallende verschillen terug tussen stakeholders en leerkrachten voor de politieke items (opvoeden tot burgerzin). Weten hoe een democratisch land werkt, respect en waardering opbrengen voor parlementen, actief deelnemen aan besluitvorming en globalisering en mondialisering begrijpen, scoren 10 tot 20 procentpunten hoger bij stakeholders dan bij leerkrachten. Mogelijk zwengelen het gebrek aan belangstelling van leerlingen en leraars elkaar aan.  Bovendien vinden de leerlingen het ook niet noodzakelijk op school aandacht te besteden aan hoe je het best zit of dingen opheft. Dit item hoort bij het thema gezondheidseducatie en wordt door minder dan een derde van de leerlingen als onderwijskundig relevant beschouwd. Ten slotte merken we ook een probleem bij de relevantie van een item van het vakoverschrijdend thema leren leren. Het leren hoe een bibliotheek werkt, wordt slechts door 40% van de leerlingen van de derde graad als een taak van de school opgevat.  
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TABEL 5.11 PROCENTUELE VERDELING VAN DE SLECHTST SCORENDE ITEMS AANGAANDE DE ONDERWIJSKUNDIGE RELEVANTIE VOLGENS DE LEERLINGEN UIT DE DERDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS  THEMA - +/- + Leren om dieren en planten goed te behandelen Milieu 16.1 34.2 49.8 Leren begrijpen waarom sommige stukken grond worden voorbehouden voor bedrijven en andere voor woningen, voor landbouw, voor natuurgebieden... Milieu 28.6 38.1 33.3 Hoe je best zit (bv. op een stoel) en dingen opheft (bv. een doos) Gezondheid 32.3 36.4 31.3 Leren hoe een bibliotheek werkt Leren leren 24.5 31.8 43.7 Leren dat zelfs de grootste misdadiger een eerlijk proces moet krijgen Burgerzin 24.1 35.2 40.7 Discussies tussen politieke partijen leren begrijpen Burgerzin 27.1 37.3 35.7 Leren over de doodstraf Burgerzin 33.0 36.7 30.3 Leren aanvaarden van beslissingen die door de overheid op een juiste manier zijn genomen Burgerzin 26.9 46.0 27.1 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  Als we de prioriteiten nagaan die de schoolhoofden, leraren en stakeholders aan de verschillende vakoverschrijdende thema’s stellen, kunnen we besluiten dat een kern van drie vakoverschrijdende thema’s door alle betrokkenen als het meest relevant wordt beschouwd. Deze kern omvat de thema’s opvoeden tot burgerzin, sociale vaardigheden en leren leren. De overige thema’s kregen een lagere relevantie. Binnen deze groep van minder relevante thema’s kunnen we toch nog twee thema’s onderscheiden die belangrijker worden geacht dan de anderen: gezondheidseducatie en milieueducatie. De laagste prioriteit is weggelegd voor de thema’s muzisch-creatieve vorming, technisch-technologische vorming en ICT. Leerkrachten, directieleden en stakeholders, maar ook leerlingen zijn het eens over deze rangorde.  De vijf oorspronkelijke thema’s (leren leren, sociale vaardigheden, milieueducatie, gezondheidseducatie en opvoeden tot burgerzin) worden de meest relevante geacht. De uitwerking en introductie van die thema’s ging dan ook gepaard met heel wat overleg. De later toegevoegde thema’s (muzisch-creatieve vorming, verkeer en ICT) werden volgens onze bevoorrechte getuigen met (veel) minder voorafgaand overleg goedgekeurd. Zij worden door alle betrokkenen ook minder prioritair geacht. We kunnen overigens vaststellen dat de thema’s die hier prioritair worden geacht ook dikwijls degenen zijn die in het buitenland 
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werden geïntroduceerd. Uit een onderzoek van Maes, e.a. (2001) blijkt dat gezondheids- en milieueducatie het vaakst voorkomen als vakoverschrijdend thema in de Europese landen. Ook de thema’s opvoeden tot burgerzin, sociale vaardigheden, media-educatie en leren leren komen in de helft van de onderzochte landen voor. De thema’s die meer technisch of economisch getint zijn komen minder vaak voor, alsook verkeerseducatie en artistieke vorming.    
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6 Haalbaarheid van de vakoverschrijdende 
eindtermen In dit hoofdstuk onderzoeken we de haalbaarheid van de huidige vakoverschrijdende eindtermen. Met haalbaarheid bedoelen we niet de mate waarin de leerlingen de beoogde competenties verwerven, wel de werkbaarheid: is het voor de leraar haalbaar die eindtermen te behandelen. Het gaat daarbij uiteraard in de eerste plaats om het oordeel van de leraars, de personen die het voor de klas moeten waarmaken. We zullen ook het oordeel van de schoolhoofden rapporteren. ‘Haalbaarheid’ aldus gedefinieerd is een complex begrip. Aan haalbaarheid zijn heel veel aspecten verbonden. We onderzoeken achtereenvolgens of de leraars van oordeel zijn dat de leerinhouden van de vakoverschrijdende eindtermen inderdaad beter vakoverschrijdend, dan wel vakgebonden, worden gegeven. Is het vakoverschrijdend aanbieden een voor- of een nadeel? In welke mate is er in de scholen sprake van een vlotte vakoverschrijdende samenwerking? Hoe verloopt het vakover-schrijdend werken in de praktijk en wat kunnen we daaruit leren op het vlak van de haalbaarheid? Achten zij de inspanningsverbintenis die, in de plaats van een resultaats-verbintenis, geldt voor de vakoverschrijdende eindtermen werkbaar? Verkiezen zij zo een verbintenis of een resultaatsverbintenis? Heeft het invoeren van de vakoverschrijdende eindtermen werkelijk een verschil gemaakt voor de leerkrachten? Zijn ze nu meer bezig met de thema’s dan vroeger? Als een bepaald thema weinig behandeld wordt door de leerkrachten kan dat immers een indicatie zijn dat het thema moeilijk hanteerbaar is en als weinig haalbaar wordt beschouwd. Na het overlopen van de frequentie van behandeling van de thema’s, gaan we dieper in op de vakoverschrijdende eindtermen zelf. We gaan na met welke eindtermen de leerkrachten de meeste moeite hebben. Welke eindtermen zijn nauwelijks gekend door de leerkrachten of worden nauwelijks door hen behandeld op school? Welke eindtermen laten aan duidelijkheid te wensen over? Welke eindtermen zijn volgens de leerkrachten bijzonder moeilijk te bereiken bij de leerlingen? In totaal werden 96 eindtermen of groepen van eindtermen ter beoordeling aan de leerkrachten voorgelegd. In het besluit zullen we die verschillende aspecten van de haalbaarheid samenbrengen in een meer globaal oordeel over de werkbaarheid van de huidige vakoverschrijdende eindtermen. 

6.1 VAKGEBONDEN VERSUS VAKOVERSCHRIJDEND De vakoverschrijdende eindtermen zijn, de naam zegt het zelf, bedoeld om op een vakoverschrijdende manier te behandelen. In het tweede hoofdstuk van dit boek werd de keuze voor deze vakoverschrijdende aanpak besproken als gevolg van de toename van de mogelijke leerstof en van de groeiende interesse voor vakoverschrijdend werken. We vragen ons af of de leerkrachten en directieleden zich kunnen vinden in de vakoverschrijdende aanpak van de verschillende thema’s. Heeft het onderwijsbeleid in dit opzicht de juiste keuze gemaakt of zijn de onderwijsbetrokkenen van oordeel dat bepaalde thema’s beter 
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vakgebonden behandeld worden? De leerkrachten in ons onderzoek konden voor elk vakoverschrijdend thema aanduiden of dit volgens hen best vakgebonden of vakoverschrijdend wordt behandeld. TABEL 6.1 PROCENTUELE VERDELING VAN DE VOORKEUR VAN DE LEERKRACHTEN VOOR EEN VAKGEBONDEN OF VAKOVERSCHRIJDENDE BEHANDELING PER THEMA (N=808)  alleen vakgebonden voornamelijk vakgebonden voornamelijk vakoverschrijdend alleen vakoverschrijdend Sociale vaardigheden 1.5 7.1 63.9 27.5 Opvoeden tot burgerzin 2.5 13.4 62.5 21.6 Leren leren 4.1 19.2 51.9 24.8 Milieu 3.8 22.7 66.2 7.2 Gezondheid 6.3 32.3 54.0 7.4 Muzisch-creatieve vorming 20.1 42.2 32.5 5.2 De meerderheid van de leerkrachten geeft de voorkeur aan een voornamelijk vakoverschrijdende behandeling van de thema’s met uitzondering van het thema muzisch-creatieve vorming. Vooral de kernthema’s - sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin en leren leren - wil de overweldigende meerderheid van de leerkrachten op een vakoverschrijdende manier behandeld zien. Ongeveer een kwart van de leerkrachten opteert zelfs voor een uitsluitend vakoverschrijdende behandeling van deze thema’s. Ook rond de thema’s milieu- en gezondheidseducatie wordt door een meerderheid van de leerkrachten het liefst vakoverschrijdend gewerkt. Daar is de eensgezindheid onder de leerkrachten echter minder groot dan bij de vorige thema’s. 39% is van oordeel dat gezondheidsopvoeding beter voornamelijk of geheel vakgebonden wordt aangebonden. Bij het thema muzisch-creatieve vorming doet zich een heel ander verhaal voor. Meer dan 60% van de leerkrachten pleit voor een (voornamelijk) vakgebonden behandeling van dit thema. We vroegen ook aan de schoolhoofden wat zij vinden van het vakoverschrijdend karakter van de vakoverschrijdende eindtermen. De antwoorden van de directieleden komen overeen met deze van de leerkrachten. De voorkeur gaat uit naar een voornamelijk vakoverschrijdende behandeling van de thema’s opvoeden tot burgerzin, sociale vaardigheden, leren leren, milieueducatie en gezondheidseducatie. Het thema muzisch-creatieve vorming kan volgens de directie, net als volgens de leerkrachten, het best voornamelijk vakgebonden aan bod komen. Er werd aan de directieleden tevens gevraagd hoe volgens hen het curriculum op lange termijn georganiseerd dient te worden. De meerderheid van de directieleden, namelijk 25 schoolhoofden ofwel 54%, vindt dat de verdeling in vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen goed is zoals ze nu is. Bijna een derde van de directieleden is voorstander van een meer vakoverschrijdend curriculum op lange termijn. Hoewel een meerderheid van de directieleden dus niet graag gesleuteld ziet worden aan de huidige onderverdeling in vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen, is 
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een aanzienlijk aantal van hen toch te vinden voor meer vakoverschrijdend werken in het onderwijs. Slechts een minderheid (7 schoolhoofden ofwel 15%) is van oordeel dat het curriculum weer meer vakgebonden moet worden. De bevoorrechte getuigen uit de onderwijswereld die geïnterviewd werden in het kader van ons onderzoek (vertegenwoordigers van de koepels, van het Departement Onderwijs, inspectie, leerlingenbegeleiding enzovoort), zijn niet helemaal overtuigd van de huidige indeling in vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Deze indeling is volgens een aantal van hen weinig logisch. Over de thema’s leren leren en sociale vaardigheden is er nagenoeg geen discussie. Zij worden beschouwd als vakoverschrijdende thema’s bij uistek. Wat betreft de overige thema’s blijkt er onder experts meer discussie te zijn. Verschillende bevoorrechte getuigen beschouwden het vakoverschrijdende karakter van thema’s zoals milieu, gezondheid en zelfs burgerzin, niet zozeer als een inherent kenmerk van die materies, maar als een opportuniteitsoplossing, mede ingegeven door een meer omvattende evolutie naar minder vakdenken en meer vakoverschrijdend werken in het algemeen. De huidige verdeling over vakgebonden en vakoverschrijdend werken is volgens hen niet optimaal en zal in de toekomst waarschijnlijk nog veranderen.  
6.2 VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN IN DE PRAKTIJK Uit tabel 6.2 blijkt dat er volgens het merendeel van de leerkrachten (63%) nu meer wordt samengewerkt dan vroeger. Het invoeren van de vakoverschrijdende eindtermen heeft de leerkrachten er dus blijkbaar toe aangezet meer vakoverschrijdend te gaan werken en heeft het samenwerken met andere leerkrachten bevorderd. De vraag werd ook aan de directieleden voorgelegd. Zij onderkennen eenzelfde evolutie. Volgens zeven op de tien schoolhoofden werken leerkrachten van verschillende vakken in vergelijking met vroeger meer samen rond bepaalde thema’s. Toch blijft het schoolvak vaak primeren. Hoewel 36% van de leerkrachten meent dat er tegenwoordig minder in vakken wordt gedacht, is het ‘vakdenken’ volgens een kwart van de leerkrachten nog sterk aanwezig. Dit blijkt bovendien een factor te zijn die de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen bemoeilijkt. Een derde van de leerkrachten heeft het gevoel dat hun collega’s te veel vasthouden aan vakdenken om goed vakoverschrijdend te kunnen werken.  
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TABEL 6.2 PROCENTUELE VERDELING VAN ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE EVOLUTIE VAN VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN (N=789)   - +/- + Leerkrachten van verschillende vakken die aan dezelfde klas/leerlingen lesgeven, werken nu meer dan vroeger samen rond bepaalde thema’s 9.1 27.7 63.2 Leerkrachten denken nog evenveel in vakken als vroeger 36.2 38.9 24.8 Leerkrachten houden te veel vast aan vakdenken om goed vakoverschrijdend te kunnen werken 21.9 45.2 32.9 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord Het feit dat leraars en schoolhoofden van mening zijn dat er meer vakoverschrijdend wordt gewerkt dan voorheen, zegt ons nog niets over hoe intens er nu zo wordt gewerkt. Aan de hand van een aantal stellingen peilen we naar de samenwerking tussen de leraars (tabellen 6.3, 6.4 en 6.5), vervolgens gaan we na hoe leraars in hun eigen lessen omgaan met vakoverschrijdend werken (tabel 6.6). TABEL 6.3 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN IN DE SCHOOL (N=853)  - -/+ + De samenwerking tussen de leerkrachten op deze school verloopt niet altijd even vlot 37.3 31.4 31.2 De leerkrachten op deze school vinden vakoverschrijdend samenwerken belangrijk 11.8 49.1 39.1 Leerkrachten van verschillende vakken die aan dezelfde klas les geven, werken op deze school regelmatig samen rond bepaalde thema’s 18.3 39.2 42.4 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  TABEL 6.4 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE DIRECTIE OVER VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN IN DE SCHOOL (N=46)  - +/- + De samenwerking tussen de leerkrachten op deze school verloopt niet altijd even vlot 10 (21,7%) 21 (45,7%) 15 (32,6%) De leerkrachten op deze school vinden vakoverschrijdend samenwerken belangrijk 3  (6,5%) 28 (60,9%) 15 (32,6%) Leerkrachten van verschillende vakken die aan dezelfde klas les geven, werken op deze school regelmatig samen rond bepaalde thema’s 5 (10,9%) 16 (34,8%) 25 (54,3%) - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  
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Uit tabel 6.3 en tabel 6.4 blijkt dat zowel de leerkrachten als de directieleden betrekkelijk verdeeld zijn over de samenwerking tussen de leraars. Slechts 42% van de leraars zegt dat leerkrachten die aan eenzelfde klas lesgeven regelmatig samenwerken rond bepaalde thema’s, 39% is van oordeel dat de leraars op hun school vakoverschrijdend werken belangrijk vinden en minder dan een derde is het er mee eens dat de samenwerking tussen leerkrachten op hun school niet altijd even vlot verloopt. De schoolhoofden hebben een wat positievere kijk op de zaak. Het is echter duidelijk dat er heel wat scholen zijn waar een niet onaardige proportie van de leraars het gevoel heeft dat de vakoverschrijdende samenwerking niet zo goed loopt. Zo’n 12% van de leerkrachten en 6% van de directeurs zegt op een school te werken waar vakoverschrijdend werken niet belangrijk wordt gevonden en ongeveer 18% van de leerkrachten zegt dat er geen sprake is van een samenwerking op regelmatige basis tussen leerkrachten die aan dezelfde klas lesgeven.  We vroegen ook aan de leerlingen hoe de samenwerking tussen de leerkrachten bij hen op school verloopt. Tabel 6.5 toont ons de antwoorden van leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. De helft van de leerlingen geeft aan dat de leerkrachten op hun school samenwerken en dat er op school vaak projecten worden georganiseerd waar verschillende leraars aan meewerken. Tegelijkertijd zegt een kwart van de leerlingen dat de leerkrachten elk hun eigen vak geven, zonder te overleggen en volgens een derde van de leerlingen doen de leraren hun eigen zin in de les. De leerlingen lijken tegenstrijdige antwoorden te geven op de vraag of leerkrachten samenwerken of niet. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat er grote verschillen zijn tussen scholen.  We gingen ook na of een aantal kenmerken van de leerkrachten en van de scholen waarin ze les geven, een invloed hebben op hun oordeel over vakoverschrijdend werken op hun school: de leeftijd en het geslacht van de leerkrachten, de onderwijsvorm en –graad waarin ze lesgeven en hun visie op het schoolklimaat dat op hun school heerst. We peilden naar het schoolklimaat aan de hand van 32 stellingen, zoals ‘de leerkrachten op school onderhouden goede relaties met elkaar’, ‘de meeste leerkrachten werken hier graag’, ‘er hangt een leuke sfeer bij ons op school’, enz.29 Het schoolklimaat bevat informatie over drie verschillende zaken. Ten eerste zegt het iets over het algemeen welbevinden van de leerkracht op school. Is de school goed georganiseerd en verloopt de doorstroming van informatie efficiënt? Hebben leerkrachten het gevoel voldoende inspraak te hebben in het schoolbeleid? Deze elementen dragen bij tot het welbevinden van leraren op een school. Ten tweede bevat het schoolklimaat ook informatie over de samenwerking tussen de leerkrachten. In een school met een positief schoolklimaat onderhouden de leerkrachten onderling goede relaties, ze hebben respect voor elkaar en ze tonen interesse voor het werk van collega’s. Ten slotte peilt het schoolklimaat naar de relatie tussen de leerkracht en de directie. Hierbij is het belangrijk dat leerkrachten met eventuele problemen terecht kunnen bij hun directie, dat                                                 29 Deze 32 stellingen vormen samen een schaal (R² = 0.40; Cronbach’s alpha = 0.97). 
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leerkrachten het gevoel hebben dat de directie rekening houdt met hun mening en dat er wederzijds begrip is tussen leerkrachten en directie. Het schoolklimaat zoals wij het hier definiëren bevat dus drie aspecten: het welbevinden van de leerkracht op school, de relaties tussen de leerkrachten onderling en de relatie tussen de leerkracht en de directie.  De leeftijd en het geslacht van de leerkrachten, hun opleidingsniveau en de graad waarin ze lesgeven hebben geen invloed op hoe ze het vakoverschrijdend werken op hun school percipiëren. De onderwijsvorm heeft daarentegen wel een invloed op hoe vlot het vakoverschrijdend werken volgens de leerkrachten op hun school verloopt. Leerkrachten die lesgeven in de B-stroom en het BSO beoordelen het vakoverschrijdend werken in hun school in het algemeen positiever dan leerkrachten die lesgeven in een andere onderwijsvorm. Verder kunnen we ook besluiten dat het schoolklimaat een bevorderende factor is voor vakoverschrijdend werken. Hoe positiever leerkrachten het schoolklimaat van hun school beoordelen, hoe vlotter het vakoverschrijdend werken volgens hen verloopt. Deze bevindingen maken ook duidelijk dat we hier vooral naar verschillen tussen de scholen kijken. Als de leraars verdeeld lijken in hun oordeel over de mate waarin op hun school vakoverschrijdend wordt gewerkt, weerspiegelt dat inderdaad de school. De mate waarin een school vakoverschrijdend werkt, wordt onder meer beïnvloed door de aangeboden onderwijsvormen en het algemene schoolklimaat. Vakoverschrijdend samenwerken lukt beter in scholen waar het samenwerken in het algemeen beter vlot. TABEL 6.5 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERLINGEN UIT DE DERDE GRAAD OVER DE SAMENWERKING TUSSEN DE LEERKRACHTEN (N=1866)  - +/- + De leraars bij mij op school werken vaak samen 10.0 41.3 48.6 De leraars op school weten van elkaar wat ze in hun lessen geven 24.4 39.8 35.7 De leraars helpen ons om de verbanden tussen verschillende vakken te zien 23.8 43.0 33.2 Wij moeten soms één opdracht maken voor meerdere vakken tegelijkertijd 35.6 20.1 44.3 Op mijn school zijn er vaak projecten waar verschillende leraars aan mee doen 15.2 28.3 56.5 Bij ons doen de leraars hun eigen zin in de les 22.5 44.2 33.3 Bij ons geven leraars elk hun eigen vak, zonder te overleggen  34.1 40.9 25.0 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord Aan de hand van twee stellingen werd ook nagegaan hoe leerkrachten in hun lessen omgaan met vakoverschrijdend werken. Meer dan 60% van de leerkrachten gaat niet akkoord met de stelling ‘Ik doe liever mijn eigen zin in de lessen die ik geef dan met andere leerkrachten te moeten overleggen’ en vindt dat vakoverschrijdend werken goed bij hun vak past (tabel 6.6). Een groot deel van de leerkrachten lijkt dus bereid te zijn om vakoverschrijdend te werken. Slechts een minderheid van 12% van de leerkrachten geeft aan dat 
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vakoverschrijdend werken niet zo goed past bij hun vak en dat ze liever hun eigen zin doen in de lessen dan met andere leerkrachten te moeten overleggen.  TABEL 6.6 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN IN HUN VAK (N=842) Items - -/+ + Ik doe liever mijn eigen zin in de lessen die ik geef dan met andere leerkrachten te moeten overleggen 64.2 23.5 12.4 Vakoverschrijdend werken past niet zo goed bij mijn vak 67.9 20.4 11.8 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord 
 

6.3 RESULTAATSVERBINTENIS OF INSPANNINGSVERPLICHTING Een ander specifiek kenmerk dat de vakoverschrijdende eindtermen onderscheidt van de vakgebonden eindtermen, is het feit dat voor de vakoverschrijdende eindtermen een inspanningsverplichting geldt en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat de leerkrachten niet afgerekend worden op het behalen van de verschillende eindtermen, wel moeten ze zich inspannen om de eindtermen zo veel mogelijk te integreren in de lessen. Een resultaatsverbintenis zou inhouden dat de eindtermen bereikt dienen te worden, net zoals dat nu het geval is voor de vakgebonden eindtermen. We kunnen ons voorstellen dat het hebben van ‘slechts’ een inspanningsverbintenis de haalbaarheid van de eindtermen beïnvloedt. Tijdens de focusgroepgesprekken met de leerkrachten werd dit ook opgemerkt: “Een inspanningsverbintenis kan positief werken, want je hebt niet het gevoel dat je er rond móet werken, daardoor heb je veel meer zin om er energie in te steken. Dit hangt wel erg af van de leerkracht. Sommige leerkrachten vegen er hun voeten aan en kan je gewoonweg niet motiveren. Ze gaan er vanuit dat ze niet rond de vakoverschrijdende eindtermen moeten werken aangezien er geen resultaatsverbintenis is”. We vroegen dan ook aan leerkrachten wat zij vinden van de inspanningsverbintenis die aan de vakoverschrijdende eindtermen gekoppeld is. In tabel 6.7 worden de antwoorden van de leerkrachten procentueel weergegeven. 
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TABEL 6.7 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE INSPANNINGSVERPLICHTING VERSUS EEN RESULTAATSVERBINTENIS (N=798)     - +/- + Gelukkig is er voor de vakoverschrijdende eindtermen slechts een inspanningsverbintenis, met een resultaatsverbintenis zouden de vakoverschrijdende eindtermen onhaalbaar zijn. 7.3 43.9 48.9 Er moet een resultaatsverbintenis zijn voor de vakoverschrijdende eindtermen anders kunnen we de leerlingen niet evalueren. 46.7 34.1 19.2 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord De helft van de leerkrachten verklaart dat indien de vakoverschrijdende eindtermen gekoppeld zouden zijn aan een resultaatsverbintenis, ze niet haalbaar zouden zijn. Een klein percentage van de leerkrachten, slechts 7%, gaat hier niet mee akkoord. Bovendien vinden de meeste leerkrachten niet dat een resultaatsverbintenis de evaluatie van de leerlingen zou vergemakkelijken. We kunnen stellen dat de leerkrachten globaal beschouwd voorstanders zijn van het behouden van de inspanningsverplichting voor de vakoverschrijdende eindtermen. In tabel 6.8 wordt het oordeel van de leerkrachten, directieleden en stakeholders van het onderwijs over de resultaatsverbintenis per thema weergegeven. De antwoorden van de leerkrachten verschillen naargelang het thema dat wordt beoordeeld. De leerkrachten zijn het meest resoluut tegen een resultaatsverbintenis voor het thema muzisch-creatieve vorming. Maar liefst 87% van de leerkrachten ziet een resultaatsverbintenis niet zitten voor dit thema. In hoofdstuk 5 konden we al vaststellen dat het thema muzisch-creatieve vorming door zowel leraren, schooldirecties als stakeholders tot de minder prioritaire thema’s wordt gerekend en in de vorige paragraaf stelden we vast dat het ook wordt beschouwd als een oneigenlijk vakoverschrijdend thema en beter een vakgebonden thema zou zijn. Die laatste stelling lijkt in tegenspraak met de sterke voorkeur voor een inspanningsverplichting. Wellicht is die paradox het gevolg van een nogal negatieve houding tegenover dit thema. Zowat de helft van de leerkrachten acht het niet hun taak rond dit thema te werken op school.  Het verzet van de leerkrachten tegen een resultaatsverbintenis is het minst groot voor de eindtermen van de thema’s leren leren en sociale vaardigheden. Een derde van de leerkrachten is zelfs voorstander van een resultaatsverbintenis voor deze thema’s. Hoe deze resultaatsverbintenis in de praktijk kan geëvalueerd worden, is minder duidelijk. Tijdens de focusgroepen werd door de leerkrachten de optie van een attituderapport ter sprake gebracht. De meeste leerkrachten die deelnamen aan de focusgroepen waren echter niet te vinden voor een resultaatsverbintenis voor de vakoverschrijdende eindtermen. De schoolhoofden zijn ook geen groot voorstander van het invoeren van een resultaatsverbintenis. Net als de meeste leerkrachten willen zij de inspanningsverplichting voor de verschillende thema’s behouden. Enkel voor het thema leren leren is de 
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eensgezindheid onder de directieleden iets minder groot. Bijna een derde van de schoolhoofden ziet een resultaatsverbintenis voor dit thema wel zitten. Net als de leerkrachten zijn de directeurs het minst te vinden voor een resultaatsverbintenis voor het thema muzisch-creatieve vorming.  De stakeholders van het onderwijs zien meer heil in een resultaatsverbintenis dan de onderwijsactoren. Met uitzondering van de thema’s muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming30 is steeds ongeveer de helft van de organisaties te vinden voor het invoeren van een resultaatsverbintenis. Voor het nieuwe thema ICT31 is zelfs iets meer dan de helft van de stakeholders voorstander van een resultaatsverbintenis (tabel 6.8). Voor het thema muzisch-creatieve vorming wijst een grote meerderheid van de stakeholders, net als de leerkrachten en directieleden, een resultaatsverbintenis af. De meerderheid van de organisaties (66%) vindt het ook geen goed idee om voor het thema technisch-technologische vorming een resultaatsverbintenis in te voeren.  TABEL 6.8 PROCENTUELE VERDELING VAN DE VOOR- EN TEGENSTANDERS VAN EEN RESULTAATSVERBINTENIS VOOR DE VERSCHILLENDE THEMA’S VAN DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN ONDER DE LEERKRACHTEN (N=807), DIRECTIELEDEN (N=46) EN STAKEHOLDERS (N=151) Resultaatsverbintenis leerkrachten directieleden stakeholders  nee ja  nee  ja  nee  ja Muzisch-creatieve vorming 87.4 12.6 45 (97.8%) 1  (2.2%) 84.0 16.0 Gezondheidseducatie 76.0 24.0 40 (87.0%) 6  (13.0%) 50.6 49.4 Milieueducatie 71.8 28.2 41 (89.1%) 5  (10.9%) 50.4 49.6 Opvoeden tot burgerzin 70.4 29.6 41 (89.1%) 5  (10.9%) 50.2 49.8 Sociale vaardigheden 66.5 33.5 38 (82.6%) 8  (17.4%) 50.2 49.8 Leren leren 65.1 34.9 32 (69.6%) 14 (30.4%) 50.2 49.8 Technisch-technologische vorming - - - - 65.5 34.5 ICT - - - - 45.6 54.4  
                                                30 Technisch-technologische opvoeding werd niet bevraagd bij de onderwijsactoren omdat dit thema enkel voorkomt in de tweede en derde graad ASO. 31 ICT werd niet bevraagd bij de onderwijsactoren omdat dit thema op het moment van de onderwijsbevraging (schooljaar 2006-2007) nog niet was ingevoerd in het secundair onderwijs.  
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6.4 DE FREQUENTIE VAN WERKEN ROND DE 
VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S  In onze expertbevragingen en focusgroepen dook geregeld de stelling op dat de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen eigenlijk een bestaande toestand heeft bevestigd (zie hoofdstuk 3). Beleidsvernieuwing als bevestiging van een bestaande toestand heeft, hoe paradoxaal dit ook klinkt, een groot voordeel: zo’n vernieuwingen worden aanvaard, wekken geen of weinig afstotingsverschijnselen op en kunnen dus inwerken op de samenleving. Zij kunnen natuurlijk ook een groot nadeel hebben, namelijk dat ze niets veranderen. Soms werd in de focusgroepen gesuggereerd dat dit het lot van de vakoverschrijdende thema’s is: “het heeft weinig veranderd, leraars die daarvoor nog niet met de thema’s bezig waren, zijn dat nog steeds niet”. We hebben deze stelling voorgelegd aan de leerkrachten in ons onderzoek. Eén leerkracht op de drie gaf inderdaad aan weinig verandering te ervaren na de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen. Leerkrachten die vóór de invoering niet met de vakoverschrijdende thema’s bezig waren, doen dit ook nu niet volgens een derde van de respondenten. Eén op de vijf leerkrachten heeft wel een verandering ervaren na de invoering van de eindtermen. De invoering heeft in dat opzicht wel enig, maar een bescheiden, succes. De reactie op die stelling is misschien wel beïnvloed door het gevoel van een aantal leraars dat “het steeds dezelfde” zijn, steeds dezelfde collega’s werken aan de vakoverschrijdende eindtermen. Dit gevoel wordt bevestigd door een groot aantal leerkrachten in ons onderzoek. Ongeveer 40% van de respondenten stelt dat in de praktijk slechts een paar (steeds dezelfde) leerkrachten aan de vakoverschrijdende eindtermen werken. Slechts 15% van de leerkrachten gaat hier niet mee akkoord. Zo’n gevoel kan leiden tot het minimaliseren van de inspanningen van de andere leerkrachten. Vraagt men naar het eigen gedrag dan verklaart een derde van de leerkrachten dat ze door het werken met de vakoverschrijdende eindtermen vaker andere leerstof in hun lessen opnemen. Een nagenoeg even grote proportie verklaart dat de intrede van de vakoverschrijdende eindtermen hen niet heeft aangezet tot het behandelen van andere leerstof. Tijdens de focusgroepgesprekken merkte (een aantal leerkrachten en directieleden op dat het hierbij zowel gaat om leerkrachten die weinig aandacht besteden aan de vakoverschrijdende eindtermen alsook om leerkrachten die reeds voor de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen een aantal van deze thema’s in hun lessen verwerkten. Samenvattend kunnen we stellen dat slechts 20 à 30% van de leerkrachten het gevoel heeft dat de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen de aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s inderdaad heeft doen toenemen. Dat lijkt een bescheiden succes. Tijdens een gesprek met een schoolhoofd merkte deze hierover op: “Er zijn een aantal leerkrachten die zich houden aan de ‘beperkte professionaliteit’, ze houden zich enkel met hun vak bezig en blijven verder aan de kant staan”. 
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TABEL 6.9 PROCENTUELE VERDELING VAN ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OP DE VERANDERINGEN DIE DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN MET ZICH HEBBEN MEEGEBRACHT (N=789)   - +/- + De invoering van de vakoverschrijdende eindtermen heeft weinig veranderd, de leerkrachten die nog niet met de thema’s bezig waren, doen dit nog altijd niet. 19.0 47.3 33.7 In de praktijk werken slechts een paar (steeds dezelfde) leerkrachten aan de vakoverschrijdende eindtermen. 16.2 44.7 39.1 Door het werken met de vakoverschrijdende eindtermen, neem ik andere leerstof op in mijn lessen. 30.0 37.3 32.6 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord We vroegen de leraars ook hoe vaak ze al rond de verschillende thema’s hebben gewerkt. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6.10. De thema’s die het vaakst behandeld worden staan bovenaan in de tabel. Leerkrachten werken het vaakst rond sociale vaardigheden. Drie kwart van de leerkrachten zegt dikwijls of heel vaak te werken rond sociale vaardigheden. Slechts 6% van de leerkrachten beweert nooit of slechts zelden rond dit thema te werken. Leerkrachten besteden ook veel aandacht aan opvoeden tot burgerzin en leren leren. Ongeveer zes leerkrachten op de tien werken dikwijls of heel vaak rond deze thema’s en er zijn maar weinig leerkrachten die beweren zelden of nooit rond leren leren en opvoeden tot burgerzin te werken. Het zijn dus de meest prioritaire thema’s die ook het vaakst in de lessen aan bod komen. De thema’s milieu- en gezondheidseducatie worden door de leerkrachten minder frequent behandeld dan die kernthema’s. De meeste leerkrachten, respectievelijk 37% en 40%, beweren af en toe rond milieu- en gezondheidsopvoeding te werken. De frequentie van werken is het laagst bij het thema muzisch-creatieve vorming. Een derde van de leerkrachten zegt nog nooit rond dit thema te hebben gewerkt en een ander kwart werkt er zelden rond. Slechts 6% van de leerkrachten werkt heel vaak rond muzisch-creatieve vorming en 13% van de leerkrachten beweert dikwijls te werken rond dit thema. Het thema muzisch-creatieve vorming stond ook onderaan de lijst qua meest relevante thema’s om aandacht aan te besteden op school. We stellen trouwens vast dat het onderwijskundige en het maatschappelijke belang dat door de leerkrachten gehecht wordt aan een thema een sterke invloed heeft op hoe vaak leerkrachten rond de vakoverschrijdende eindtermen werken32. De thema’s waar de leerkrachten het vaakst rond werken, blijken tevens de thema’s te zijn die zij onderwijskundig het meest relevant achten.                                                  32 Analyses door middel van logistische regressie, zie ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerkrachten’ (deel 1), p 84-87.  
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TABEL 6.10 PROCENTUELE VERDELING VAN DE FREQUENTIE VAN WERKEN ROND DE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S ZOALS AANGEGEVEN DOOR DE LEERKRACHTEN Hoe vaak heeft u met de leerlingen reeds gewerkt rond de verschillende thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen? Nog nooit Zelden Af en toe Dikwijls Heel vaak Sociale vaardigheden (N= 828) 1.0 4.8 17.1 42.1 35.0 Leren leren  (N= 823) 1.6 11.1 24.1 38.8 24.3 Opvoeden tot burgerzin (N= 826) 3.3 10.3 30.9 37.0 18.5 Milieueducatie (N= 825) 5.3 15.4 37.1 30.1 12.1 Gezondheidseducatie (N= 826) 7.5 18.3 40.0 22.1 12.1 Muzisch-creatieve vorming (enkel 2de en 3de graad) (N= 667) 33.5 24.1 22.8 13.2 6.4 We kunnen besluiten dat leerkrachten over het algemeen frequent werken rond de door hen relevant geachte eindtermen. De kenmerken van de leraars hebben daar geen belangrijke impact op. We stellen een aantal kleine verschillen vast. Zo blijken vrouwelijke leerkrachten en regenten net iets vaker te werken rond bepaalde thema’s dan hun collega’s. Vrouwelijke leerkrachten werken vaker rond gezondheidseducatie, sociale vaardigheden, leren leren en muzisch-creatieve vorming dan hun mannelijke collega’s. Regenten werken vaker rond gezondheidseducatie, sociale vaardigheden en opvoeden tot burgerzin dan hun collega’s met een universiteitsdiploma of een ander diploma hoger onderwijs. Ook tussen leerkrachten die lesgeven in verschillende onderwijsvormen tekenen we een paar kleine verschillen op. Leerkrachten die lesgeven in het TSO lijken minder vaak te werken rond gezondheidseducatie, milieueducatie, sociale vaardigheden en leren leren dan hun collega’s die niet in het TSO lesgeven. Wat betreft leren leren zien we trouwens een verschil tussen de leerkrachten die in de A-stroom en het ASO lesgeven en de leerkrachten die in de B-stroom, het TSO en/of het BSO lesgeven. Vooral leerkrachten in de B-stroom, maar ook leerkrachten in het TSO en/of het BSO werken iets minder vaak rond leren leren. De frequentie waarmee rond bepaalde thema’s wordt gewerkt, kan uiteraard iets zeggen over de haalbaarheid van de eindtermen die onder dat thema gerangschikt staan. Als leerkrachten erg weinig werken rond bepaalde thema’s, kan dit immers een indicatie zijn dat de eindtermen zoals ze nu zijn opgesteld, door de leerkrachten als minder haalbaar, minder werkbaar worden beschouwd. Uiteraard spelen ook andere factoren een rol bij het al dan niet behandelen van de vakoverschrijdende eindtermen, zoals de motivatie van de leerkrachten of van de leerlingen, het schoolklimaat, de relevantie van de eindtermen volgens de leerkrachten, de behoefte van de leerlingen zoals de leraar die ziet, enzovoort. Daarom gaan we in de volgende sectie dieper in op de problemen die zich stellen met de eindtermen zelf. 
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6.5 DE HANTEERBAARHEID VAN DE VAKOVERSCHRIJDENDE 
EINDTERMEN In het totaal werden 96 eindtermen of groepen van eindtermen ter beoordeling voorgelegd aan de leerkrachten. Elke leerkracht moest eerst aanduiden in welke graad hij of zij het meeste les geeft en kreeg vervolgens vier eindtermen of groepen van eindtermen uit deze graad ter beoordeling voorgelegd. Uiteindelijk werd daardoor elke eindterm of groep van eindtermen door gemiddeld 30 leerkrachten beoordeeld. Aan de leerkrachten werden telkens zes vragen voorgelegd over elke eindterm of homogene groep van eindtermen, met name:  - Heeft u dit onderwerp al behandeld tijdens een les, project of uitstap?,  - Wist u dat dit thema tot de vakoverschrijdende eindtermen behoorde?,  - Is het haalbaar om deze eindterm(en) bij de leerlingen te bereiken?,  - Vindt u deze eindterm(en) duidelijk geformuleerd?. Die vier vragen zullen worden gebruikt om de hanteerbaarheid van de eindtermen te beoordelen. Daarnaast werden nog twee andere vragen gesteld: - Op welke manier heeft u rond dit thema gewerkt? - In welke vakken behandelt u deze eindterm het meest?  Aan de hand van de eerste vier vragen willen we een beter beeld krijgen van de eindtermen waar de leerkrachten het moeilijk mee hebben. Eerst werden een aantal gemiddelden berekend die gelden per vraag over alle eindtermen heen. Op deze manier komen we te weten hoe vaak de eindtermen gemiddeld behandeld worden, hoe vaak de eindtermen gemiddeld duidelijk worden bevonden door de leerkrachten, enzovoort. Vervolgens bekijken we de antwoorden per eindterm of homogene groep van eindtermen. We presenteren daarbij niet de volledige informatie (het gaat om vier oordelen over 96 eindtermen of groepen van eindtermen) maar bespreken de problematische eindtermen. In totaal kregen 21 eindtermen of groeperingen van een aantal eindtermen een kritische score. Het gaat om de eindtermen die het minst werden behandeld, het minst gekend zijn, het minst duidelijk geformuleerd zijn of het moeilijkst te bereiken zijn volgens de leerkrachten. Deze lijst met kritieke eindtermen is weergegeven in tabel 6.1133. De eindtermen worden in de tabel opgenomen als op één van de criteria meer dan de helft van de leerkrachten een negatief antwoord geeft (hebben er nog nooit mee gewerkt, wisten niet dat het een eindterm is, vinden hem moeilijk bereikbaar bij de leerlingen, vinden hem onduidelijk geformuleerd). In de praktijk scoren heel wat van de eindtermen in tabel 6.11 slecht op verschillende criteria. In het licht van een herziening                                                 33 De vragen waarop de eindtermen bijzonder slechte scores haalden, zijn telkens in het vet aangeduid en onderlijnd. 
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van de huidige vakoverschrijdende eindtermen is het interessant om deze slecht scorende eindtermen van naderbij te bekijken en eventueel aan te passen. De meerderheid van de leerkrachten had de vakoverschrijdende eindtermen die hen werden voorgelegd reeds behandeld. Op de vraag ‘Heeft u dit onderwerp al behandeld tijdens een les, project of uitstap?’ was 64% van de antwoorden positief. In totaal werden negen eindtermen of groepen van eindtermen door minder dan een derde van de leerkrachten behandeld tijdens een les, uitstap of project (tabel 6.11). In de top vijf van minst behandelde eindtermen vinden we vier eindtermen terug uit het thema milieueducatie, waarvan twee eindtermen die handelen over verkeer. Verder blijken de minst behandelde eindtermen vooral eindtermen uit de derde graad te zijn.  De vakoverschrijdende eindtermen zijn over het algemeen vrij goed gekend bij de leerkrachten. Drie vierde van de leerkrachten die een eindterm moest beoordelen had al gehoord van de eindterm in kwestie of kende de eindterm. Vijf eindtermen of groepen van eindtermen waren door minder dan de helft van de leerkrachten gekend (tabel 6.11). Opnieuw zijn het vooral de eindtermen uit de derde graad die het minst gekend zijn door de leerkrachten. Ook de vakoverschrijdende eindtermen milieu en de eindtermen over verkeer vallen in negatieve zin op. Zij behoren tot de minst gekende eindtermen. De vakoverschrijdende eindtermen zijn volgens de leerkrachten niet zo makkelijk te bereiken bij de leerlingen. Op de vraag ‘Is het haalbaar om deze eindterm(en) bij de leerlingen te bereiken?’ antwoordde 35% van de leraren dat het (heel) moeilijk is, 48% duidde de antwoordcategorie ‘tussen beide’ aan en volgens 17% van het lerarenkorps is het makkelijk om de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen te bereiken. Een niet onbelangrijk aantal eindtermen wordt door de leerkrachten dus ingeschat als moeilijk tot heel moeilijk haalbaar om te bereiken bij de leerlingen. In totaal werden tien eindtermen of groepen van eindtermen door minstens de helft van de leerkrachten als moeilijk tot heel moeilijk bereikbaar beschouwd (tabel 6.11). Van de tien eindtermen die volgens de leerkrachten het moeilijkst te bereiken zijn bij leerlingen behoren vijf eindtermen tot het thema leren leren en wederom gaat het vooral om eindtermen uit de derde graad. De vakoverschrijdende eindtermen worden wel overwegend als duidelijk ingeschat. Op de vraag ‘Vindt u deze eindterm(en) duidelijk geformuleerd?’ werd 72 keer op 100 positief geantwoord door de respondenten. In 28 gevallen op 100 laten de vakoverschrijdende eindtermen volgens de leerkrachten dus wel aan duidelijkheid te wensen over. De meest onduidelijke eindtermen zijn opnieuw terug te vinden in de derde graad (tabel 6.11).  
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TABEL 6.11 KRITIEKE EINDTERMEN DIE OP MINSTENS ÉÉN VAN DE VIER HAALBAARHEIDSVRAGEN BIJZONDER SLECHT SCOORDEN, MET DE PERCENTAGES OP DE VIER VRAGEN eindterm thema graad % leerkrachten dat de eindterm(en) NIET behandelde % leerkrachten dat de eindterm(en) NIET kende % leerkrachten die de eindterm(en) moeilijk tot heel moeilijk te bereiken vindt bij de leerlingen % leerkrachten dat de eindterm(en) onduidelijk geformuleerd vindt De leerlingen kunnen het belang en de mogelijke risico's aangeven van het behoren tot formele en informele maatschappelijke netwerken en kunnen de voordelen ervan gebruiken.  sociale vaardigheden 3 84% 70% 62% 80% Keuzestrategieën en omgevingsinvloeden (keuzebekwaamheid):              De leerlingen kunnen de verschillende fasen van een keuzeproces doorlopen en rekening houden met de consequenties.                              De leerlingen kunnen omgevingsinvloeden op het keuzegedrag onderkennen en er zich tegenover positioneren. leren leren 3 72% 40% 61% 40% 
De leerlingen kunnen beschikbare communicatiekanalen en milieueducatieve netwerken aanwenden bij milieu-initiatieven en               -projecten.   milieu 3 79% 41% 57% 72% Affectieve reguleringsvaardigheden (regulering van het leerproces): De leerlingen beseffen dat ze de oorzaak van slagen en mislukken vaak subjectief toeschrijven.                                                                  De leerlingen beseffen dat het affectieve het leerproces beïnvloedt. leren leren 2 54% 48% 68% 64% De leerlingen kunnen meewerken aan het opstellen en uitvoeren van een schoolvervoersplan en verdedigen hun eigen standpunt hierin.  milieu 3 84% 51% 47% 40% De leerlingen verwerven de kennis die moet volstaan als voorbereiding op het theoretisch rijexamen categorie B. milieu 3 82% 51% 40% 20% De leerlingen illustreren hoe mensen uit verschillende culturen op verschillende wijzen met planten en dieren omgaan. milieu 1 72% 64% 46% 36% De leerlingen kunnen anderen in nood helpen door het toepassen van eerste hulp en cardio- pulmonaire resuscitatie (CPR).  gezondheid 3 67% 52% 45% 25% 
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Opvattingen over leren: De leerlingen kunnen communiceren over de samenhang tussen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl. De leerlingen kennen verschillende leerstijlen en zijn bereid hun leerstijl zonodig aan te passen met het oog op te bereiken doelen.  leren leren 3 35% 24% 52% 53% De leerlingen verwerven inzicht in de structuren en het beleid die de gezondheids- en welzijnszorg ondersteunen. gezondheid 3 72% 33% 43% 48% De werking van democratische vormen van bestuur:                        De leerlingen kunnen de basiselementen (verkiezingen, groeperingen, overleg en compromissen, meerderheid en oppositie) van het functioneren van ons democratisch bestel op een eenvoudige wijze uitleggen op schoolniveau en op het politieke niveau.                       De leerlingen kunnen met voorbeelden uitleggen hoe een overheid haar inkomsten verwerft en hoe zij die inkomsten aanwendt.            De leerlingen kunnen illustreren dat elk beleid rekening moet houden met ideeën, standpunten en belangen van diverse betrokkenen.  
burgerzin 1 70% 23% 41% 34% 

De leerlingen kunnen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl in vraag stellen en zonodig veranderen.  leren leren 2 35% 30% 65% 66% Cognitieve reguleringsvaardigheden (regulering van het leerproces): De leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning op korte termijn maken.                                                                             De leerlingen kunnen hun leerproces beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen.                                                                        De leerlingen kunnen uit leerervaringen conclusies trekken voor een nieuwe leertaak.  
leren leren 2 10% 21% 55% 38% 

De leerlingen kunnen zich als persoon present stellen: uitkomen voor een eigen mening en respect opeisen voor de eigen lichamelijke en seksuele ontwikkeling. milieu 1 29% 28% 52% 47% De leerlingen kunnen omgaan met taakbelasting, examenstress en teleurstellingen. gezondheid 2 41% 36% 51% 28% 
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De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verlies en rouw, en leren uit hun ervaringen. gezondheid 3 60% 32% 51% 16% De leerlingen kunnen uit aangeboden informatie, leef- en omgangsgewoonten binnen gezinnen of culturen weergeven en hun eigen gedrag daartegenover verwoorden en bespreekbaar stellen. sociale vaardigheden 1 43% 41% 46% 74% De leerlingen kunnen het normverleggend en grensoverschrijdend karakter van milieuvervuiling bij productie en verbruik illustreren. milieu 3 46% 36% 27% 63% De leerlingen hebben er oog voor dat ze wensen en situaties benaderen vanuit eigen en andermans authenticiteit en expressie. sociale vaardigheden 3 43% 43% 39% 63% Samenleving en ruimtegebruik:                                                       De leerlingen kunnen enkele kenmerken van de relatie mens-milieu beschrijven in samenlevingsvormen in tijd en/of ruimte.                   De leerlingen kunnen in de eigen leefomgeving aanwijzen op welke manier ruimtelijke ordening een invloed heeft op het milieu.                                                                 De leerlingen kunnen milieuproblemen en landschapsveranderingen in verband met de lokale ruimtelijke ordening kritisch onderzoeken.  
milieu 1 50% 37% 48% 62% 

De leerlingen kennen de verschillende fasen van een keuzeproces en kunnen ze doorlopen. leren leren 2 47% 37% 41% 61% 
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Bij de leerkrachten werd geïnformeerd naar de manier(en) waarop zij rond de vakoverschrijdende eindtermen werken. Zij konden daarbij meerdere antwoorden aanduiden alsook een andere manier van werken noteren. De resultaten van deze bevraging zijn weergegeven in tabel 6.12. We stellen vast dat gemiddeld meer dan een derde van de leerkrachten de eindtermen in het eigen vak behandelde zonder hiervoor overleg te plegen met andere collega’s. Aangezien de leerkrachten meerdere antwoorden konden aanduiden, betekent dit echter niet noodzakelijk dat dit de enige manier is waarop deze leerkrachten rond een eindterm werken. Op een gedeelde tweede plaats komen ‘in mijn vak met overleg met andere leerkrachten’ en ‘via de schoolcultuur’, 17% van de leerkrachten duidde deze antwoordmogelijkheden aan. Gemiddeld behandeld dus ongeveer één op de zes leerkrachten een eindterm in zijn vak na overleg met andere collega’s. Hetzelfde aantal leerkrachten geeft aan dat de school het hele jaar door aan een eindterm werkt en/of het goede voorbeeld geeft met betrekking tot deze eindterm. Een andere manier van werken rond de vakoverschrijdende eindtermen is via een project of een uitstap. We maakten hierbij een opdeling tussen een project of uitstap in samenwerking met leerkrachten van andere vakken en een project of een uitstap die enkel bij het eigen vak behoort. Deze laatste mogelijkheid komt duidelijk het minst frequent voor. Slechts 8% van de leerkrachten duidde deze antwoordmogelijkheid aan. Bijna dubbel zoveel leerkrachten (15%) behandelen een eindterm door middel van een project of een uitstap in samenwerking met leerkrachten van andere vakken. Ten slotte zegt gemiddeld iets meer dan één leerkracht op de tien te werken rond een eindterm in samenwerking met andere leerkrachten waardoor het thema aan bod komt in verschillende vakken. Andere manieren om rond de vakoverschrijdende eindtermen te werken zijn volgens de leerkrachten voornamelijk ad hoc en spontaan naar aanleiding van concrete situaties en in de hoedanigheid van klassenleraar/klastitularis of tijdens het klasuurtje of titularisuur. TABEL 6.12  MANIEREN VAN WERKEN ROND DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN DOOR LEERKRACHTEN, MET GEMIDDELDE PERCENTAGES BEREKEND OVER ALLE GEANALYSEERDE EINDTERMEN HEEN  Manier van werken rond de vakoverschrijdende eindtermen Gemiddeld percentage In mijn vak zonder overleg met andere leerkrachten 35% In mijn vak met overleg met andere leerkrachten 17% Via de schoolcultuur (de school werkt er het hele jaar aan en/of geeft het goede voorbeeld) 17% In een losstaand project of een uitstap in samenwerking met leerkrachten van andere vakken 15% In samenwerking met andere leerkrachten, dit thema komt in verschillende vakken aan bod 11% In een losstaand project of een uitstap dat enkel bij mijn vak hoort 8% Anders 3%  
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Hoewel op verschillende manieren gewerkt wordt rond de vakoverschrijdende eindtermen, werken leerkrachten er nog steeds vaak rond in het eigen vak zonder overleg met andere leerkrachten. Het echte vakoverschrijdend karakter van de vakoverschrijdende eindtermen is dus nog geen vanzelfsprekendheid. We vroegen de leerkrachten ook in welke vakken ze de eindterm in kwestie het meest behandelden. De lijst met vakken waarin de vakoverschrijdende thema’s volgens de leerkrachten behandeld worden, is vrij omvangrijk. De eindtermen blijken in verschillende vakken aan bod te komen, wat er mogelijk op wijst dat de verantwoordelijkheid niet afgeschoven wordt op leerkrachten van bepaalde vakken. Bepaalde vakken lijken wel meer geschikt om rond bepaalde thema’s te werken. Aan de hand van de antwoorden van de leerkrachten kunnen we concluderen dat er in de vakken biologie/natuurwetenschappen vaak wordt gewerkt rond de thema’s gezondheids- en milieueducatie. De thema’s opvoeden tot burgerzin en sociale vaardigheden worden vaak in de levensbeschouwelijke vakken en in het vak Nederlands behandeld. De leerkrachten geven eveneens regelmatig aan dat ze tijdens het klasuurtje of titularisuur werken rond de verschillende vakoverschrijdende eindtermen. Bij de thema’s opvoeden tot burgerzin uit de eerste graad, leren leren uit de tweede graad en sociale vaardigheden uit de tweede graad behoort het behandelen van deze thema’s door de klastitularis tot de top drie van meest voorkomende antwoorden. Doordat gemiddeld slechts 30 leerkrachten een eindterm beoordeelden, zijn niet alle vakleerkrachten (en dus vakken) evenredig vertegenwoordigd in de analyses. Bovenstaande bespreking kan dan ook enkel als een indicatie worden beschouwd. 
6.6 BESLUIT In dit hoofdstuk probeerden we de haalbaarheid of hanteerbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen te evalueren en dat zowel in verband met algemene modaliteiten van de eindtermen – het vakoverschrijdende karakter en de prestatieverbintenis – als in verband met de specifieke formulering van de vakoverschrijdende eindtermen.  In de eerste plaats kunnen we besluiten dat de inspanningsverplichting de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen waarschijnlijk ten goede komt. Een meerderheid van de leraars en schoolhoofden toont zich voorstander van de prestatieverbintenis, slechts een kleine groep van hen is van oordeel dat een resultaatsverbintenis de haalbaarheid zou bevorderen. Opvallend is wel dat bij de stakeholders een grotere groep voorstander is van het invoeren van een resultaatsverbintenis. Voor alle thema’s, behalve muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming, spreekt bijna één op twee stakeholders zich uit voor een resultaatsverbintenis. Dit bevestigt wat we ook in de vorige hoofdstukken al zagen, namelijk dat de thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen door de stakeholders als uitermate belangrijk worden beschouwd. Samenvattend kan toch worden gesteld dat een 
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nipte meerderheid van de stakeholders en een afgetekende meerderheid van de leerkrachten en schoolhoofden, zich voorstander toont van het behoud van de inspanningsverplichting. Bij de leraars vinden we nog het meeste steun voor een resultaatsverbintenis voor de thema’s sociale vaardigheden en leren leren. Ten tweede stellen we vast dat een ruime meerderheid van het lerarenkorps positief staat tegenover het vakoverschrijdende aspect van de eindtermen. Daarop is er slechts één uitzondering, muzisch-creatieve vorming dat 62% van de leraars liever vakgebonden ziet. Onzes inziens dient dit niet te worden beschouwd als een voorkeur voor een vakgebonden aanbieden van dit thema, maar als een uitdrukking van de wens bevrijd te worden van die vakoverschrijdende eindterm. De leraars verwerpen immers tegelijkertijd een resultaatsverbintenis voor muzisch-creatieve vorming – slechts 12% van de leraars wil dat - wat nochtans een gevolg zou zijn van een vakgebonden aanbod. Van de leraars die gezien de graad waarin ze lesgeven het thema zouden moeten hebben behandeld, verklaart 34% het nog nooit te hebben behandeld en verklaart slechts 7% het dikwijls of heel frequent te behandelen. De meeste leraars en directeurs zien ook wel enige vooruitgang in de frequentie waarmee vakoverschrijdend wordt gewerkt, maar in dat verband manifesteren zich wel een aantal pijnpunten. Deze kunnen best worden samengevat met het in de focusgesprekken vaak gehoorde zinnetje “het zijn altijd dezelfden”. Een vrij aanzienlijke groep leerkrachten, zowat één op drie, heeft het gevoel dat sommige leraars de verantwoordelijkheid omtrent het werken rond vakoverschrijdende eindtermen van zich afschuiven. Zij zijn zelfs van oordeel dat degenen die voor het invoeren van de vakoverschrijdende eindtermen niet vakoverschrijdend werkten, dat nu ook nog niet doen. Over de eigen praktijk zegt 30% van de leraars dat ze ten gevolge van de vakoverschrijdende eindtermen geen nieuwe stof in hun lessen hebben geïncorporeerd, 33% zegt dat wel te hebben gedaan. Van degenen die zeggen dat zij vakoverschrijdend werken, zegt 35% dat te doen zonder overleg met andere leerkrachten. Op dit vlak is er dus zeker nog een belangrijke inspanning te leveren. Deze lijkt ook nodig om frustratie te voorkomen. Zowel uit de antwoorden op de vragenlijsten als in de interviews met de schoolhoofden en in de focusgroepgesprekken, werd het ongenoegen van degenen die wel ernstig vakoverschrijdend werken of willen werken geventileerd.  Verder in dit boek zullen we nagaan welke factoren het vakoverschrijdend werken volgens de leraars en schoolhoofden belemmeren en welke factoren het zouden kunnen bevorderen. Een belangrijk aspect van die problematiek kwam al in dit hoofdstuk ter sprake, de hanteerbaarheid, bereikbaarheid, duidelijkheid van de huidige eindtermen. We gingen na hoe vaak de leerkrachten rond de vakoverschrijdende eindtermen werken, hoe goed ze deze eindtermen kennen, of ze vinden dat deze duidelijk geformuleerd zijn en hoe haalbaar ze het vinden om de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen te bereiken. Deze informatie gaf aan met welke eindtermen de leraren moeite hebben, wat resulteerde in een lijst met 21 
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‘kritieke eindtermen’ die naar onze mening aan een zeer kritische analyse moeten worden onderworpen. We stelden vast dat de eindtermen uit de derde graad oververtegenwoordigd zijn in de lijst met kritieke eindtermen: 11 van de 21 kritieke eindtermen zijn afkomstig uit de derde graad tegenover slechts vijf uit de eerste graad en vijf uit de tweede graad. De vakoverschrijdende eindtermen milieu en leren leren komen het vaakst voor in de tabel met kritieke eindtermen. De eindtermen leren leren scoren vooral slecht wat betreft de bereikbaarheid bij de leerlingen. Zij worden met andere woorden onrealistisch ambitieus geacht, wat tot frustratie kan leiden en tot het links laten liggen van die eindtermen.  We stellen ook vast dat er een vrij sterk verband is tussen de mate waarin de leerkrachten de eindtermen haalbaar achten en de mate waarin zij ze onderwijskundig relevant achten. De weinig onderwijskundig relevant geachte eindtermen worden ook moeilijk haalbaar geacht. Het gaat om de vakoverschrijdende eindtermen die handelen over ruimtelijke ordening, het rijbewijs B en EHBO. Inzicht in problemen van ruimtelijke ordening (samenleving en ruimtegebruik), voldoende kennis hebben om het rijbewijs B te behalen en het kunnen toepassen van EHBO, beschouwen de leerkrachten als minder onderwijskundig relevante thema’s. Deze eindtermen worden door de leerkrachten weinig behandeld en zijn ook weinig gekend. Vooral de eindtermen met betrekking tot het rijbewijs B en EHBO worden door zeer weinig leerkrachten behandeld en zijn heel weinig gekend. De eindtermen over ruimtelijke ordening vallen, volgens de leerkrachten, dan weer op door hun onduidelijke formulering. Deze eindtermen werden bovendien ook door de leerlingen als weinig onderwijskundig relevant ingeschat. Alle drie de eindtermen worden door de leerkrachten als overwegend moeilijk te bereiken bij de leerlingen ingeschat. Het is waarschijnlijk dat er tussen de onderwijskundige relevantie en de haalbaarheid een wisselwerking bestaat. Het relevant geachte krijgt meer aandacht en wordt daarom ook haalbaarder geacht, maar het haalbare lijkt misschien ook onderwijskundig relevanter. De vaststelling pleit er in elk geval voor dat bij een beleid rond de vakoverschrijdende eindtermen niet alleen rekening wordt gehouden met de haalbaarheid, maar ook met de onderwijskundige relevantie zoals de leraars die beoordelen.  In de lijst met kritieke eindtermen vallen vier eindtermen op door hun uitzonderlijk slechte scores op de vier criteria. Deze vier eindtermen zijn zeer weinig gekend, worden zeer weinig behandeld, worden als zeer onduidelijk beschouwd en zijn moeilijk tot heel moeilijk te bereiken bij de leerlingen volgens de leerkrachten. Ook al om aan te geven dat de oordelen van de leraars niet lichtzinnig zijn, geven we ter illustratie deze vier eindtermen in tabel 6.13 weer. 
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TABEL 6.13 SLECHTST SCORENDE EINDTERMEN MET BETREKKING TOT DE HAALBAARHEID (OP BASIS VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN) Eindterm thema graad De leerlingen kunnen beschikbare communicatiekanalen en milieueducatieve netwerken aanwenden bij milieu-initiatieven en -projecten.  milieu 3 De leerlingen kunnen het belang en de mogelijke risico's aangeven van het behoren tot formele en informele maatschappelijke netwerken en kunnen de voordelen ervan gebruiken.  sociale vaardigheden 3 Keuzestrategieën en omgevingsinvloeden (keuzebekwaamheid): De leerlingen kunnen de verschillende fasen van een keuzeproces doorlopen en rekening houden met de consequenties. De leerlingen kunnen omgevingsinvloeden op het keuzegedrag onderkennen en er zich tegenover positioneren. leren leren 3 Affectieve reguleringsvaardigheden (regulering van het leerproces): De leerlingen beseffen dat ze de oorzaak van slagen en mislukken vaak subjectief toeschrijven.                                                                  De leerlingen beseffen dat het affectieve het leerproces beïnvloedt. leren leren 2 
Het zal, onzes inziens, nodig zijn een aantal vakoverschrijdende eindtermen aan te passen. De leerkrachten in ons onderzoek vonden heel wat eindtermen onduidelijk geformuleerd en ook erg moeilijk te bereiken bij de leerlingen. Een grondige herziening en aanpassing van de eindtermen die als onduidelijk of moeilijk haalbaar worden ingeschat, lijkt ons noodzakelijk om de leerkrachten aan te zetten deze eindtermen toch te behandelen. 
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Deel 3 Effectiviteit van de vakoverschrijdende 
eindtermen Men kan verschillende graden onderscheiden in het beoordelen van beleid. Een belangrijke vraag is of de beleidsvernieuwing in kwestie – de specifieke technische vernieuwing die wordt geïntroduceerd – een antwoord biedt op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en vragen. Dat blijkt voor de vakoverschrijdende eindtermen het geval te zijn. Zij vangen een grote druk in de richting van onderwijs voor competentie, taakverbreding van het onderwijs en inhoudsuitbreiding op. Deze beleidsvernieuwing doet dat daarenboven op een manier die de tendensen naar taakverbreding en competentiegerichtheid mooi met elkaar verknoopt. Die tendensen worden niet alleen door de stakeholders van het onderwijs gedragen, maar worden ook aanvaard en gesteund door een meerderheid van de leraars en een grote meerderheid van de schoolhoofden. Het zijn de vakoverschrijdende eindtermen die deze tendensen in de scholen concreet verwezenlijken en daarom de basis vormen waarop het oordeel van leraars en schoolhoofden voornamelijk steunt. Op al die vlakken kan de introductie van de vakoverschrijdende eindtermen heel succesrijk worden genoemd. Een tweede reeks van criteria houdt verband met de vraag of de beleidsvernieuwing de onderwijspraktijk inderdaad in de gewenste richting heeft veranderd. In dat verband kunnen we al spreken van een output-indicator. In het vorige hoofdstuk werd die vraag beantwoord op basis van de antwoorden van leraars en schoolhoofden. Het aldus verkregen beeld wijst op een matig succes. Er kan volgens velen wat vooruitgang worden genoteerd, maar het is te weinig, het zijn te dikwijls “steeds dezelfde”. Hier is werk aan de winkel. Ongeveer 10% van de eindtermen moet zeer kritisch worden bekeken en waarschijnlijk worden aangepast of geschrapt. Misschien moet ook het aantal eindtermen, misschien zelfs het aantal thema’s worden verminderd. In elk geval moet gekeken worden naar de factoren die het intenser werken rond de vakoverschrijdende eindtermen belemmeren en zouden kunnen bevorderen. In hoofdstuk 11 komen we daarop terug. In de drie hoofdstukken van dit deel stappen we resoluut over op de voor beleidsvernieuwingen hardste criteria: output en outcome. De output wordt gemeten aan de hand van de vraag of in scholen waarvan de schoolhoofden en de leraars verklaren rond de vakoverschrijdende eindtermen te werken en waarvan ook andere indicatoren op zo’n werking wijzen, de leerlingen ook effectief meer aandacht voor de thema’s van die eindtermen waarnemen. Outcome wordt beoordeeld aan de hand van een nog strenger criterium. Is de competentie van de leerlingen groter in scholen die aandacht besteden aan de vakoverschrijdende eindtermen? Deze vraag kan uiteraard niet voor alle eindtermen worden behandeld. We spitsen in hoofdstukken 8 en 9, de aandacht toe op competenties, kennis en houdingen, die verband houden met de eindtermen burgerschap en sociale vaardigheden.  
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7 Aandacht voor vakoverschrijdende thema’s 
volgens de leerlingen We veronderstellen dat indien leerlingen er zich van bewust zijn dat leerkrachten rond vakoverschrijdende thema’s werken, dit een bevorderende factor is voor de effectiviteit van de vakoverschrijdende eindtermen. Daarom gaan we na hoeveel aandacht de leerlingen rapporteren voor de vakoverschrijdende eindtermen. We geven een beschrijving van de ervaren aandacht door de leerlingen per thema en vergelijken deze in de mate van het mogelijke met hoe vaak de leerkrachten zeggen dat ze deze thema’s in hun lessen integreren. Voor een bespreking van de frequentie van werken rond de vakoverschrijdende thema’s door de leerkrachten, verwijzen we naar paragraaf vier van hoofdstuk zes. Verder gaan we na in welke vakken er volgens de leerlingen aandacht is voor de verschillende vakoverschrijdende thema’s. In een tweede deel leggen we ons toe op de verschillen tussen de scholen onderling. We willen achterhalen welke schoolkenmerken en welke kenmerken van de leerlingen verschillen in de ervaren aandacht verklaren. Daarbij ligt de focus dan vooral op de impact van de mate waarin de scholen rond de vakoverschrijdende thema’s werken. 

7.1 AANDACHT VOOR DE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S Er werd aan de leerlingen gevraagd op een schaal gaande van één tot negen aan te geven hoeveel aandacht er in hun school wordt besteed aan de vakoverschrijdende thema’s, waarbij een score van één overeenkwam met geen aandacht en een score van negen met heel veel aandacht. Vervolgens werden de scores die door de leerlingen werden toegekend, ondergebracht in drie categorieën. Indien leerlingen een score van één tot en met drie toekenden aan een thema, werd dit beschouwd als ‘weinig aandacht’ die de school aan het bevraagde thema besteedt. De leerlingen die een score van vier tot en met zes gaven, kwamen in de categorie ‘middelmatige aandacht’ voor het thema terecht. En de leerlingen die van oordeel waren dat de aandacht die hun school besteedt aan een vakoverschrijdend thema overeenkomt met een score van zeven tot en met negen, werden ondergebracht in de categorie ‘veel aandacht’ voor het thema. Op deze manier krijgen we een beeld van hoe de leerlingen de aandacht voor de verschillende vakoverschrijdende thema’s ervaren. De resultaten worden weergegeven in tabel 7.1. Daarnaast vroegen we de leerlingen ook aan te duiden in welke vakken al dan niet gewerkt wordt rond de verschillende thema’s34. We                                                 34 De tabellen met de gegevens over de vakken waarin het vaakst gewerkt wordt rond de vakoverschrijdende thema’s kunnen worden geraadpleegd in het ‘Tussentijds rapport vakoverschrijdende eindtermen secundair onderwijs. Opvattingen van de leerlingen’, p 107-150.  
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deelden de schoolvakken hiervoor op in een aantal categorieën, zoals ‘vakken zoals geschiedenis, economie, psychologie, maatschappijleer, ...’, ‘taalvakken’, enz. De leerlingen dienden enkel voor de schoolvakken die deel uitmaakten van hun curriculum aan te duiden of de vakoverschrijdende thema’s al dan niet in de lessen werden geïntegreerd. Het thema opvoeden tot burgerzin omvatte in de vragenlijst van de leerlingen drie subthema’s: de werking van de politiek (bevraagd in de drie graden), kritisch omgaan met de media (enkel in eerste graad bevraagd) en mensenrechten (in tweede en derde graad bevraagd). Ook het thema gezondheidseducatie werd onderverdeeld in twee subthema’s: gezondheid (bevraagd in de drie graden) en relaties en seksualiteit (bevraagd in tweede en derde graad). In totaal hebben we dus negen thema’s of subthema’s voorgelegd aan de leerlingen: leren leren, sociale vaardigheden, werking van de politiek, kritisch omgaan met de media, mensenrechten, milieueducatie, relaties en seksualiteit, gezondheid en muzisch-creatieve vorming. TABEL 7.1  PROCENTUELE VERDELING VAN DE ERVAREN AANDACHT VAN DE LEERLINGEN VOOR DE BEVRAAGDE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S EN SUBTHEMA’S   Weinig aandacht Middelmatige aandacht Veel aandacht N Leren leren 1ste graad 7.4 38.1 54.6 1904 Sociale vaardigheden 1ste graad 9.2 45.8 45.0 1898 Leren leren 2de graad 14.8 41.2 44.1 2017 Sociale vaardigheden 3de graad 11.6 47.6 40.9 1820 Sociale vaardigheden 2de graad 10.8 49.1 40.1 2006 Gezondheid 1ste graad 14.0 46.6 39.4 1855 Leren leren 3de graad 18.2 42.8 39.0 1871 Milieu 1ste graad 13.6 48.5 37.9 1769 Gezondheid 2de graad 13.1 49.9 37.0 2008 Gezondheid 3de graad 15.2 47.4 36.7 1828 Milieu 2de graad 18.9 47.0 34.1 1905 Milieu 3de graad 20.9 46.8 32.3 1851 Mensenrechten 2de graad 21.1 47.0 31.8 1987 Werking politiek 3de graad 17.1 51.4 31.6 1765 Relaties en seksualiteit 3de graad 22.7 45.5 30.8 1868 Mensenrechten 3de graad 16.5 54.2 29.3 1816 Relaties en seksualiteit 2de graad 24.2 47.2 28.7 2024 Muzisch-creatieve vorming 3de graad 29.7 45.7 24.6 1867 Muzisch-creatieve vorming 2de graad 31.5 49.3 19.1 2017 Werking politiek 2de graad 38.2 50.5 11.3 1955 Kritisch omgaan met media 1ste graad 48.3 40.9 10.6 1891 Werking politiek 1ste graad 42.7 49.0 8.4 1863  
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7.1.1 Aandacht voor sociale vaardigheden De leerlingen ervaren de meeste aandacht op school voor de thema’s sociale vaardigheden en leren leren. Ook de leerkrachten verklaarden het vaakst te werken rond deze thema’s. In de eerste graad gaf 45% van de leerlingen aan dat er veel tot heel veel aandacht was voor sociale vaardigheden in hun school. In de tweede en derde graad zijn deze percentages respectievelijk 40% en 41%. Slechts 9% van de leerlingen in de eerste graad zegt dat hun school weinig aandacht besteedt aan sociale vaardigheden. Ook in de andere onderwijsgraden zijn deze percentages erg laag, 11% van de leerlingen uit de tweede graad en 12% van de leerlingen uit de derde graad verklaart dat er weinig aandacht is voor sociale vaardigheden op hun school. Hoewel de verschillen tussen de onderwijsgraden erg klein zijn, scoort het thema vooral hoog in de eerste graad. Hoe jonger de leerlingen, hoe meer aandacht er klaarblijkelijk is voor de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.  Het vakoverschrijdend thema sociale vaardigheden blijkt over alle graden heen voornamelijk binnen de levensbeschouwelijke vakken aan bod te komen. Meer dan drie kwart van de leerlingen die deze vakken volgt, zegt dat daarin aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden. Ook de taalvakken scoren erg goed en nemen een tweede plaats in met een gemiddelde van ongeveer 60% van de leerlingen in de eerste en tweede graad die menen dat er binnen de taalvakken aandacht is voor sociale vaardigheden. In de derde graad loopt dit percentage zelfs op tot 70% van de leerlingen die aangeven dat sociale vaardigheden worden geïntegreerd in de lessen van de taalvakken. Er wordt ook frequent aandacht besteed aan sociale vaardigheden door middel van een project op school. Ongeveer één leerling op de twee zegt dat er binnen projecten op de school aandacht was voor sociale vaardigheden. Leerkrachten die wetenschappelijke vakken zoals wiskunde, biologie, fysica of chemie en creatieve vakken zoals muzikale opvoeding, plastische opvoeding of esthetica geven, integreren sociale vaardigheden het minst vaak in hun lessen volgens de leerlingen.  
7.1.2 Aandacht voor leren leren  Het thema leren leren wordt vooral in de eerste graad van het secundair onderwijs vaak behandeld. Naarmate de leerlingen ouder worden neemt de aandacht voor leren leren af. In de eerste graad is meer dan de helft van de leerlingen van mening dat er veel aandacht is voor leren leren op hun school. In de tweede graad zakt dit percentage naar 44% en in de derde graad naar 39%. Slechts 7% van de leerlingen uit de eerste graad vindt bovendien dat er weinig aandacht is voor leren leren. In de tweede graad is dat percentage al verdubbeld en in de derde graad is bijna één op de vijf leerlingen ervan overtuigd dat er op school weinig aandacht is voor leren leren. Toen we de leerlingen uit de derde graad tijdens de focusgroepgesprekken vroegen of er volgens hen voldoende aandacht was voor leren leren op school, waren de meningen enigszins verdeeld. De meeste leerlingen vonden het thema wel nuttig, maar gaven aan dat ze ondertussen zelf weten met welke studiemethode ze de 
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beste resultaten behalen. Een aantal leerlingen vond het wel nodig dat het elk jaar toch een keer herhaald wordt en waren van mening dat er in de hogere jaren zelfs meer aandacht aan leren leren mag worden besteed. De vakken waarin het meest gewerkt wordt rond leren leren zijn voor de drie graden de taalvakken. Dit werd door meer dan 60% van de leerlingen uit de tweede en derde graad en meer dan 70% van de leerlingen uit de eerste graad die deze taalvakken krijgen, aangegeven. Ook in de wetenschappelijke vakken wordt vaak onderwezen over competenties die behoren tot het thema leren leren. Meer dan een derde van de leerlingen uit de tweede en derde graad die de vakken maatschappelijke vorming (MAVO) en project algemene vorming (PAV) krijgen, zegt dat leren leren in deze vakken aan bod komt. We merken ook dat er vaak rond leren leren wordt gewerkt door middel van een project. Andere belangrijke vakken om te leren over het thema zijn de levensbeschouwelijke vakken en vakken zoals geschiedenis, economie, psychologie of maatschappijleer. De leerlingen zeggen het minst over leren leren te weten te komen in de praktijkvakken en tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en muzikale opvoeding. 
7.1.3 Aandacht voor gezondheidseducatie De onderwerpen die tot gezondheid behoren, verschillen voor de leerlingen van de drie graden. In de eerste graad omvat het gezondheidsthema: gezond eten en drinken, informatie over drugs, omgaan met emoties en stress, het aanleren van de juiste zit- en tilhoudingen en het aanmoedigen van leerlingen om voldoende te rusten en te bewegen. Voor de leerlingen van de tweede en derde graad worden daar drie onderwerpen aan toegevoegd: leren omgaan met vriendschap, EHBO en leren over sociale problemen als drugs, zelfmoord en criminaliteit. Bovendien vroegen we de leerlingen in de tweede en de derde graad ook hoeveel aandacht de school besteedt aan relaties en seksualiteit. Hiermee bedoelen we of er tijdens de lessen gesproken wordt over verliefdheid, seksuele identiteit en seksuele gevoelens en of ze leren dat relaties en erotiek soms op een eenzijdige of onrealistische manier worden benaderd op tv en internet. Er is vrij veel aandacht voor gezondheid op school volgens de leerlingen. 39% van de leerlingen die les volgen in de eerste graad en 37% van de leerlingen uit de tweede en derde graad verklaren dat er veel tot heel veel aandacht is voor dit thema bij hen op school. Ongeveer de helft van de leerlingen geeft aan dat de aandacht voor gezondheid eerder middelmatig is en 13% tot 15% van de leerlingen vindt dat er (heel) weinig aandacht is voor dit thema. De percentages die weergeven hoeveel aandacht er volgens de leerlingen is voor het thema relaties en seksualiteit liggen een stuk lager. Bijna één op de vier leerlingen stelt dat er weinig tot heel weinig aandacht is voor relaties en seksualiteit op hun school. Ongeveer de helft zegt dat de aandacht voor dit thema middelmatig is. Tijdens de focusgroepgesprekken konden we vaststellen dat jongeren vragende partij zijn voor meer aandacht voor relaties en seksualiteit op school. Bovendien bleek dat relaties en seksualiteit vooral weinig aan bod komen bij de jongste leerlingen, terwijl ook zij daar behoefte aan hebben.  
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Ruim 60% van de leerlingen over de drie graden heen, geeft aan dat het thema gezondheid het vaakst aan bod komt in sportvakken. Ook in wetenschappelijke vakken (wiskunde, aardrijkskunde, biologie, fysica, chemie, en natuurwetenschappen) of levensbeschouwelijke vakken komt gezondheid volgens 50 tot 60% van de leerlingen aan bod. De helft van de leerlingen uit de eerste en tweede graad geeft aan over het thema gezondheid te leren door middel van een project. Er werd weinig aandacht gerapporteerd voor het thema in vakken zoals geschiedenis, economie, psychologie en vakken zoals muzikale opvoeding, plastische opvoeding en esthetica. Over relaties en seksualiteit wordt volgens drie kwart van de leerlingen van de tweede en derde graad vooral gepraat tijdens de levensbeschouwelijke lessen. Ook in de wetenschappelijke vakken en de vakken MAVO en PAV wordt over dit thema onderwezen. Voorts rapporteren de leerlingen dat ze over relaties en seksualiteit leren in taalvakken en door middel van een project op school.  
7.1.4 Aandacht voor milieueducatie Er is volgens de leerlingen vrij veel aandacht voor milieu op school. Wanneer we de percentages bekijken, zien we dat de aandacht voor milieu groter wordt ingeschat in de lagere graden. In de eerste graad meent 38% van de leerlingen dat er veel tot heel veel aandacht is voor milieu op hun school. Slechts 14% van de leerlingen uit de eerste graad vindt dat er op hun school weinig tot geen aandacht is voor milieu. In de tweede graad stijgt dit percentage tot 19% en in de derde graad tot 21%. Ongeveer één leerling op de vijf uit de tweede en de derde graad verklaart dus dat er weinig tot geen aandacht is voor milieu op hun school. Bijna de helft van de leerlingen (47%) uit de tweede en derde graad is van mening dat de aandacht voor milieu op school eerder als middelmatig kan worden beschouwd. Een derde van de leerlingen (34% in de tweede graad en 32% in de derde graad) geeft dan weer aan dat er veel tot heel veel aandacht is voor milieu op hun school. Milieueducatie wordt door 79% van de leraren minstens af en toe in hun lessen geïntegreerd. 42% van deze leerkrachten beweert zelfs dikwijls tot heel vaak rond dit thema te werken.  Het thema milieu komt vooral in de lessen wiskunde, aardrijkskunde, biologie, chemie of natuurwetenschappen aan bod. Over de drie graden heen zegt ongeveer 80% van de leerlingen dat er aandacht is voor milieu in minstens één van deze wetenschappelijke vakken. Naast deze vakken komt het thema milieu vooral aan bod binnen een project op school en in het kader van een uitstap. Leerkrachten die sportvakken en vakken zoals muzikale opvoeding, plastische opvoeding of esthetica geven, integreren milieu volgens de leerlingen het minst vaak in hun lessen. 
7.1.5  Aandacht voor opvoeden tot burgerzin We bekijken met betrekking tot het vakoverschrijdende thema opvoeden tot burgerzin eerst het oordeel van de leerlingen over de aandacht die de school besteedt aan de werking van de politiek. Zowel in de eerste, tweede als derde graad beoordeelt ongeveer de helft van de 
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leerlingen de aandacht voor politiek op hun school als middelmatig. Een derde van de leerlingen van de derde graad geeft aan veel aandacht te ervaren voor politieke thema’s op school. Voor de leerlingen van de eerste en de tweede graad daalt dit percentage tot 10%. In de eerste graad zijn er veel meer leerlingen die vinden dat de school weinig aandacht besteedt aan de werking van de politiek dan in de derde graad. De werking van de politiek lijkt dus voornamelijk aan bod te komen in de derde graad. Vakken zoals geschiedenis, economie, psychologie, en maatschappijleer blijken erg geschikt om rond het thema politiek te werken. Meer dan 80% van de leerlingen over de drie onderwijsgraden heen meent dat het thema in deze vakken reeds aan bod kwam. Vakken waarin het thema volgens de jongeren minder vaak aan bod komt, zijn de praktijkvakken, de creatieve vakken (plastische en muzikale opvoeding) en de sportvakken.  In de eerste graad wordt van de school verwacht dat er naast de werking van de politiek ook aandacht is voor kritisch omgaan met de media. Ongeveer de helft van de jongeren uit de eerste graad vindt dat de school weinig aandacht besteedt aan het kritisch kunnen omgaan met de media. Slechts één op de tien leerlingen is van mening dat hun school wel veel aandacht besteedt aan dit thema. De vakken waarin enigszins gewerkt wordt rond kritisch omgaan met media, zijn de taalvakken en de levensbeschouwelijke vakken. Wederom lijken de praktijkvakken, de creatieve vakken en de sportvakken niet erg geschikt om dit thema te behandelen. Tabel 7.1 toont aan dat de leerlingen uit de tweede en derde graad een gelijkaardig oordeel hebben over de aandacht voor mensenrechten op de school. Ongeveer de helft van de leerlingen neemt een tussenpositie in en drie op de tien leerlingen vindt dat er op school vrij veel gewerkt wordt rond mensenrechten. Een groot deel van de leerlingen uit zowel de tweede als derde graad is van oordeel dat er wel eens over mensenrechten gesproken wordt in de levensbeschouwelijke vakken en in vakken zoals geschiedenis, economie, psychologie of maatschappijleer. Net zoals bij de werking van de politiek en het kritisch omgaan met de media, zeggen ook hier zeer weinig jongeren te werken rond mensenrechten tijdens praktijklessen, muzikale of plastische opvoeding en sport.  De leerlingen geven aan dat de aandacht die ze op school ervaren voor thema’s als politiek, mensenrechten of kritisch omgaan met de media eerder als middelmatig kan worden beschouwd. Indien we dit vergelijken met het oordeel van de leerkrachten, zegt 86% van de leerkrachten minstens af en toe te werken rond het thema opvoeden tot burgerzin en meer dan de helft van deze leerkrachten zegt er dikwijls tot heel frequent rond te werken. Hoewel de leerkrachten aangeven vrij veel aandacht te besteden aan opvoeden tot burgerzin, zijn de leerlingen zich daar duidelijk niet altijd van bewust. We dienen hierbij wel te benadrukken dat het thema opvoeden tot burgerzin ruimer is dan enkel de drie subthema’s die bevraagd werden bij de leerlingen. Het is dus heel goed mogelijk dat leerkrachten vaak opvoeden tot burgerzin in hun lessen opnemen, maar dat dit niet op een expliciete (en dus voor de 
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leerlingen zichtbare) manier gebeurt. Leerkrachten kunnen ook rond burgerzin werken via de schoolcultuur, door middel van het geven van opmerkingen tijdens de les, enz.  
7.1.6 Aandacht voor muzisch-creatieve vorming De leerlingen merken weinig aandacht voor het thema muzisch-creatieve vorming. Slechts één leerling op de vijf in de tweede graad en één leerling op de vier in de derde graad vindt dat er op school veel aandacht is voor dit thema. Ongeveer 30% van de leerlingen zegt dat er weinig aandacht is voor muzisch-creatieve vorming op school. De leerkrachten bevestigen dit beeld. Zes op de tien leerkrachten neemt dit thema zelden of nooit op in zijn lessen.  Volgens 70% van de leerlingen wordt het thema behandeld in de lessen muzikale opvoeding. Ook tijdens een project of uitstap komt muzisch-creatieve vorming volgens de helft van de leerlingen aan bod. Daarnaast wordt in de taalvakken, de levensbeschouwelijke vakken en de vakken MAVO en PAV af en toe rond muzisch-creatieve vorming gewerkt. Lichamelijke opvoeding, wetenschappelijke vakken en praktijkvakken scoren minder goed wat betreft de aandacht die wordt besteed aan het vakoverschrijdend thema muzisch-creatieve vorming.  
7.1.7 Aandacht over de thema’s heen In dit eerste deel keken we naar de aandacht die volgens de leerlingen aan de verschillende thema’s wordt besteed. Een rangschikking, die geen rekening houdt met verschil naar graden, toont ons drie groepen van thema’s. Een eerste groep wordt gevormd door de thema’s die volgens de leerlingen het vaakst aan bod komen op school, dit zijn leren leren en sociale vaardigheden. Een tweede groep van thema’s komt minder vaak aan bod. Hiertoe behoren gezondheidseducatie en milieueducatie. Ten slotte resten er twee thema’s die volgens de leerlingen de minste aandacht krijgen op school, namelijk opvoeden tot burgerzin en muzisch-creatieve vorming. Wanneer we de thema’s zouden opdelen volgens de aandacht die de leerkrachten aangeven eraan te besteden, zouden we een gelijkaardige opdeling krijgen. Ook zij zeggen erg veel te werken rond leren leren en sociale vaardigheden, iets minder rond gezondheidseducatie en milieueducatie en erg weinig rond muzisch-creatieve vorming. Het grote verschil tussen leerkrachten en leerlingen vinden we terug voor het thema opvoeden tot burgerzin. Leerkrachten zeggen hier erg veel rond te werken, terwijl de leerlingen weinig aandacht ervaren voor het thema.  De thema’s politiek en mensenrechten worden volgens de leerlingen het vaakst behandeld in de lessen geschiedenis, economie, psychologie en maatschappijleer. Sociale vaardigheden komen het vaakst aan bod in levensbeschouwelijke vakken, taalvakken en via projecten op school. In de wetenschappelijke en de levensbeschouwelijke vakken wordt dan weer veel aandacht besteed aan de thema’s milieueducatie en gezondheidseducatie. De leerlingen zeggen het meest te leren over leren leren in taalvakken, wetenschappelijke vakken of via 
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projecten op school. Sportvakken, creatieve vakken en praktijkvakken lijken het minst opportuun om de vakoverschrijdende thema’s te implementeren.  Er zijn wat verschillen tussen de graden. Burgerschapsvorming komt vooral in de 3de graad aan bod. In die graad ervaren de leerlingen de meeste aandacht voor sociale vaardigheden, leren leren en gezondheid. Burgerschapsvorming (politiek en mensenrechten) zit er in de middenmoot, samen met milieu en relaties en seksualiteit, ook daar bengelt muzich-creatieve vorming aan de staart.  
7.2  VARIATIE OVER DE SCHOLEN De variatie in de aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s, gerapporteerd door de leerlingen, kan natuurlijk het gevolg zijn van verschillen tussen scholen. Om dit na te gaan, baseren we ons op gegevens over leerlingen van de derde graad. Die leerlingen hebben de drie onderwijsgraden doorlopen en zijn door hun rijpere leeftijd ook het meest geschikt om een betrouwbaar beeld te schetsen van de aandacht die hun school besteedt aan de verschillende thema’s. De data die we hebben verzameld van de leerlingen zijn echter gegroepeerde data. Alle leerlingen maken immers deel uit van een bepaalde school, en kunnen daarom niet als onafhankelijk van elkaar worden beschouwd. Om dit probleem te verhelpen, maken we gebruik van multilevelanalyses35 (Snijders & Bosker, 1999). Door deze techniek toe te passen kunnen we een onderscheid maken tussen determinanten op het individuele niveau en op het schoolniveau.  TABEL 7.2 SPREIDING VAN DE AANDACHT (LEERLINGEN DERDE GRAAD)  Minimum Maximum Gemiddelde Standaard afwijking Variatie-coëfficiënt Politiek 1 9 5.39 1.72 0.32 Mensenrechten 1 9 5.41 1.74 0.32 Milieueducatie 1 9 5.32 1.96 0.37 Leren leren 1 9 5.58 2.01 0.36 Sociale vaardigheden 1 9 5.82 1.76 0.30 Gezondheidseducatie 1 9 5.62 1.88 0.33 Relaties en seksualiteit 1 9 5.19 1.98 0.38 Muzisch-creatieve vorming 1 9 4.77 2.11 0.44 Vooraleer we starten met de bespreking van de multilevelmodellen, bekijken we de spreiding van de ervaren aandacht zoals gerapporteerd door de leerlingen uit de derde graad (tabel 7.2). De laagste score voor elk thema bedraagt één (geen aandacht) en de hoogste score bedraagt negen (heel veel aandacht). Het gemiddelde geeft de gemiddelde aandacht voor                                                 35 In bijlage 1.3 wordt de multileveltechniek uitgebreid beschreven. 
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een thema weer volgens alle leerlingen over alle scholen heen. De variatiecoëfficiënt is een maatstaf voor de relatieve spreiding in een verdeling en maakt een vergelijking van de spreiding van verschillende variabelen mogelijk door de standaarddeviatie te delen door het rekenkundig gemiddelde. De variatiecoëfficiënt is voor alle aandachtsvragen van de leerlingen uit de derde graad hoger dan 0,30. Dat betekent dat de antwoorden van de leerlingen op de vragen over de ervaren aandacht variëren. In wat volgt proberen we aan de hand van multilevelmodellen te verklaren welke leerlingkenmerken en welke schoolkenmerken die variatie verklaren. Tabel 7.3 toont ons in welke mate er verschillen zijn tussen de scholen op het vlak van de aandacht die hun leerlingen rapporteren voor de verschillende vakoverschrijdende thema’s. We bekijken hiervoor de intraschoolcorrelatie (ICC) die weergeeft hoeveel percent van de verschillen in de antwoorden van de leerlingen maximaal kan worden toegeschreven aan verschillen tussen de scholen. Misschien is het nuttig dit nader toe te lichten. Het geeft niet weer hoe groot de impact is van scholen op een bepaalde variabele, zoals de door de leerlingen ervaren aandacht voor de milieuproblematiek. Het geeft wel weer of er op dat vlak verschillen zijn tussen de verschillende scholen en in welke mate die verschillen de variatie in de aandacht die de leerlingen ervaren kunnen verklaren. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat scholen een enorme impact hebben op de aandacht die leerlingen ervaren, maar dat alle scholen een identieke grote impact hebben. In dat geval zou de intraschoolcorrelatie nul zijn. Als verschillende scholen verschillen in hun impact dan geeft de intraschoolcorrelatie weer in welke mate dat verschil een invloed heeft op de variatie in de aandacht die leerlingen ervaren. Dan wordt het mogelijk na te gaan welke kenmerken van de scholen die variatie precies veroorzaken. Dat kunnen allerhande kenmerken zijn, ook de kenmerken van de instroom, dat wil zeggen het type leerlingen dat naar die school gaat. Sommige scholen hebben misschien veel leerlingen die opgroeien in zeer milieubewuste gezinnen en die daardoor, niet ter wille van iets dat de school doet, de indruk hebben dat er op school veel aandacht is voor milieuproblematiek. We zullen de modellen controleren voor onder meer de invloed van de instroom. Waar we bijzonder in geïnteresseerd zijn, is natuurlijk of de aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen een effect heeft op de aandacht die de leerlingen ervaren.    Uit tabel 7.3 blijkt dat 21% van de variatie in de antwoorden van de leerlingen over de aandacht voor milieu, kan worden toegeschreven aan kenmerken van de school. Verder zal dus moeten worden nagegaan of een deel van die 21% specifiek kan worden toegeschreven aan de verschillende mate waarin scholen begaan zijn met de vakoverschrijdende eindtermen. Voor het thema gezondheidseducatie bedraagt de intraschoolcorrelatie 9%. We kunnen stellen dat hoe hoger deze intraschoolcorrelatie, hoe belangrijker de verklaringskracht van schoolkenmerken zal zijn. Een erg lage ICC toont aan dat de impact van de schoolkenmerken klein tot verwaarloosbaar is. Thema’s met een intraschoolcorrelatie lager dan 0.05 zullen we daarom niet verder analyseren. De thema’s sociale vaardigheden 
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(ICC = 0.033) en mensenrechten (ICC = 0.041) komen hierdoor niet aan bod. De variatie tussen de scholen voor deze twee thema’s is immers verwaarloosbaar klein. Dat betekent dat leerlingen in alle scholen, ongeacht alle mogelijke kenmerken van scholen, gemiddeld ongeveer evenveel aandacht ervaren voor sociale vaardigheden en mensenrechten. Om met enige zekerheid te kunnen achterhalen hoe groot het effect is van de aandacht die een school besteedt aan de vakoverschrijdende thema’s op de aandacht die de leerlingen rapporteren, moet eerst voor een aantal relevante kenmerken van de leerlingeninstroom worden gecontroleerd. We hebben ervoor geopteerd drie achtergrondkenmerken van de leerlingen in rekening te brengen. Ten eerste controleren we voor het geslacht van de leerlingen, ten tweede gaan we na of leerlingen uit verschillende onderwijsvormen de aandacht voor de verschillende vakoverschrijdende thema’s anders beoordelen en ten slotte kijken we ook of er verschillen zijn naar het opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen. De resultaten worden weergegeven in tabel 7.4. 
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TABEL 7.3 DE NULMODELLEN VOOR DE AANDACHT VAN DE VERSCHILLENDE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S BEREKEND DOOR MIDDEL VAN MULTILEVELANALYSES (N LEVEL 1=1190, N LEVEL 2=30)  Politiek Milieu Leren leren Gezondheid Muziek  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept  5.403*** 0.121 5.358*** 0.160 5.584*** 0.125 5.587*** 0.107 4.793*** 0.165 Variantie school 0.449 0.823 0.451 0.313 0.863 Variantie leerling 2.563 3.103 3.610 3.154 3.697 Intraschoolcorrelatie 0.149 0.209 0.111 0.090 0.189 
* significant tot op p < 0.05; ** significant tot op p < 0.0; *** significant tot op p < 0.001 
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TABEL 7.4 DE MODELLEN MET INDIVIDUELE KENMERKEN VOOR DE AANDACHT VAN DE VERSCHILLENDE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S BEREKEND DOOR MIDDEL VAN MULTILEVEL ANALYSE (N LEVEL 1=1190, N LEVEL 2=30)  Politiek Milieu Leren leren Gezondheid Muziek  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept 5.503*** 0.289 5.327*** 0.271 5.164*** 0.238 4.878*** 0.324 4.335*** 0.208 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = man) 0.053 0.112 0.124 0.084 0.466*** 0.116 0.485*** 0.144 0.652*** 0.100 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = ASO/KSO)           TSO -0.458* 0.220 -0.144 0.278 -0.515** 0.179 -0.062 0.239 -1.075*** 0.184 BSO -0.036 0.231 0.077 0.264 -0.514* 0.211 0.115 0.278 -0.851*** 0.248 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)          2 ouders hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laag) 0.009 0.094 -0.177 0.126 -0.017 0.113 0.025 0.127 0.037 0.154 1 ouder hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laag) -0.105 0.122 -0.290** 0.110 0.001 0.139 -0.108 0.118 0.048 0.116 Variantie school 0.411 0.831 0.277 0.267 0.265 Variantie leerling 2.547 3.089 3.587 3.120 3.635 Intraschoolcorrelatie 0.138 0.212 0.071 0.079 0.067 Totaal verklaarde variantie 2% 1% 5% 3% 15% Verklaarde variantie level 1 (leerlingen) 1% 1% 1% 1% 2% Verklaarde variantie level 2 (school) 8% 0% 38% 15% 70% 
* significant tot op p < 0.05; ** significant tot op p < 0.01; *** significant tot op p < 0.001 
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We stellen vast dat de antwoorden van jongens en meisjes over de aandacht die besteed wordt aan de thema’s leren leren, gezondheidseducatie en muzisch-creatieve vorming significant verschillend zijn. Meisjes rapporteren meer aandacht voor deze thema’s dan jongens. Ook de onderwijsvorm waarin de jongeren school lopen is bepalend voor de ervaren aandacht. Leerlingen die les volgen in het TSO geven aan minder aandacht te ervaren voor het thema politiek dan de leerlingen uit het ASO/KSO. Voor de thema’s leren leren en muzisch-creatieve vorming zijn het ook vooral de leerlingen uit het ASO-KSO die, meer dan de jongeren uit het TSO en het BSO, aangeven aandacht te ervaren op school. De impact van het opleidingsniveau van de ouders op de antwoorden van de leerlingen is minder groot. Leerlingen waarvan één van beide ouders een diploma hoger onderwijs bezit, rapporteren wel meer aandacht voor het thema milieueducatie dan leerlingen waarvan beide ouders laag opgeleid zijn. We kunnen besluiten dat het vooral meisjes en leerlingen uit het ASO/KSO zijn die de meeste aandacht ervaren voor de verschillende vakoverschrijdende thema’s. We bekijken ook de intraschoolcorrelatie van de verschillende multilevelmodellen gecontroleerd voor de drie kenmerken op het niveau van de leerlingen. We zien dat de ICC van het model gecontroleerd voor leerlingkenmerken voor alle thema’s behalve voor milieueducatie lager is dan de ICC van het model waarin deze leerlingkenmerken niet werden opgenomen (tabel 7.3). Dit wil zeggen dat een deel van de variatie tussen de scholen verklaard wordt door de instroomkenmerken van de leerlingen.  Na controle voor instroomkenmerken en vorm, kijken we naar de proportie verklaarde variantie op schoolniveau. Deze geeft weer hoeveel percent van de verschillen tussen scholen al werd verklaard op basis van instroomkenmerken en vorm. De proportie verklaarde variantie op schoolniveau voor het thema milieueducatie bedraagt 0% en de ICC is niet gedaald. Hieruit kunnen we opmaken dat het opnemen van de kenmerken van de leerlingen en van de vorm geen impact heeft op de verschillen tussen scholen voor wat betreft de aandacht die er volgens de leerlingen is voor milieu. Voor de thema’s politiek en gezondheidseducatie ligt de verklaarde variantie op schoolniveau hoger, 8% voor politiek en 15% voor gezondheidseducatie. We nemen voor deze twee thema’s een daling van 1% van de intraschoolcorrelatie waar in vergelijking met het model waarin deze leerlingkenmerken niet in rekening werden gebracht. Voor de thema’s leren leren en muzisch-creatieve vorming vinden we veel hogere verklaarde varianties terug op schoolniveau. De door ons onderzochte leerlingkenmerken verklaren 40% van de verschillen tussen de scholen voor het thema leren leren en maar liefst 70% van de verschillen tussen de scholen voor het thema muzisch-creatieve vorming. Dit wil zeggen dat een groot deel van de verschillen tussen de scholen met betrekking tot de mate waarin leerlingen aandacht ervaren voor deze vakoverschrijdende thema’s kan worden toegeschreven aan het geslacht van de leerlingen, het opleidingsniveau van de ouders en de vorm waarin ze schoollopen. Voor muzisch-creatieve vorming zijn die variabelen doorslaggevend. 



 134 

Ten slotte gaan we na welke specifieke kenmerken van de school een invloed hebben op de aandacht die de leerlingen rapporteren voor de vakoverschrijdende thema’s. We brengen hiervoor een aantal schoolkenmerken in rekening die volgens ons de aandacht zoals die ervaren wordt door de leerlingen kunnen beïnvloeden. In eerste instantie gaan we na of het al dan niet op school aanwezig zijn van een visietekst betreffende de vakoverschrijdende eindtermen een verschil maakt op de gerapporteerde aandacht van de leerlingen voor de verschillende thema’s. Scholen worden verondersteld een visietekst op te stellen over de vakoverschrijdende eindtermen. Deze tekst legt uit hoe de school de implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen wil aanpakken en waar ze haar prioriteiten legt. Op deze manier maakt de school een plan van aanpak bekend bij de leerkrachten, zodat de samenwerking vlot kan verlopen. We vroegen de directieleden of hun school een dergelijke tekst al dan niet had ontwikkeld. De resultaten tonen aan dat iets meer dan de helft van de scholen al een visietekst heeft opgesteld. Het opstellen van zo’n visietekst kan worden beschouwd als een teken van aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen. In die zin kan men verwachten dat het een positief effect heeft op de aandacht die de leerlingen ervaren.  Ten tweede bekijken we de invloed van de gerapporteerde aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen zoals de leraars die rapporteerden. We hebben aan de leerkrachten gevraagd hoe vaak ze rond de verschillende vakoverschrijdende thema’s werken. Daarbij hadden ze de keuze uit vijf antwoordcategorieën gaande van ‘nooit’ tot ‘heel vaak’. We verwachten een positief verband tussen hoe vaak de leerkrachten zeggen te werken rond een bepaald vakoverschrijdend thema en de aandacht die de leerlingen rapporteren voor hetzelfde thema. Vervolgens bekijken we de invloed van het schoolklimaat zoals het beoordeeld werd door de leerkrachten. We vinden het belangrijk hier de impact van te onderzoeken, omdat het ons iets meer vertelt over hoe de sfeer op school door de leerkrachten wordt ervaren. Het schoolklimaat zoals wij het hier definiëren bevat drie aspecten: het welbevinden van de leerkracht op school, de relaties tussen de leerkrachten onderling en de relatie tussen de leerkracht en de directie36. We nemen het schoolklimaat op als schoolkenmerk omdat we verwachten dat in scholen waar het schoolklimaat door de leerkrachten als positief wordt ervaren, er vaker bewust wordt gewerkt rond de vakoverschrijdende thema’s. Een goed schoolklimaat wijst ook op een vlottere samenwerking tussen de leerkrachten en dit is van groot belang voor de implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen. Een ander schoolkenmerk waarvan we een effect verwachten op de gerapporteerde aandacht door de leerlingen voor de verschillende vakoverschrijdende thema’s, is de houding van de leerkrachten ten opzichte van de tendensen van het vakoverschrijdend werken. Het                                                 36 Deze schaal wordt beschreven in paragraaf 6.2 ‘Vakoverschrijdend werken in de praktijk’. 
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schoolkenmerk ‘tendens’ omvat de houding van de leerkrachten ten aanzien van de tendensen die aan de basis liggen van de vakoverschrijdende eindtermen, namelijk de wenselijkheid van de taakverruiming van het onderwijs (naar competenties en nieuwe inhouden) en de wenselijkheid van het vakoverschrijdend werken (hoofdstuk vier bevat meer gedetailleerde informatie over deze tendensen). We verwachten dat een positieve houding van de leerkrachten ten opzichte van die tendensen resulteert in een verhoogde aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s. Ook de impact van de inschatting van de relevantie van de vakoverschrijdende thema’s door de leerkrachten op de door de leerlingen ervaren aandacht voor de thema’s wordt onderzocht. We hebben ervoor geopteerd enkel de onderwijskundige relevantie in rekening te brengen, omdat deze informatie verschaft over hoe zeer de leerkrachten vinden dat een bepaald thema aan bod moet komen op school. We nemen deze parameter op in het model, omdat we veronderstellen dat in scholen waar de leerkrachten de onderwijskundige relevantie van een bepaald vakoverschrijdend thema hoog inschatten, ze op een meer bewuste en expliciete manier rond dit thema zullen werken in hun lessen.  Ten slotte controleren we ook voor een aantal schooleigenschappen en gaan we na of het aantal vrouwelijke leerkrachten dat lesgeeft op een school en het onderwijsnet waartoe de school behoort, een invloed hebben op de gerapporteerde aandacht van de leerlingen voor de vakoverschrijdende thema’s. Wat ons in dat alles het meest boeit is of leerlingen in scholen met een sterk engagement ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen een verhoogde aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s ervaren. Als mogelijke indicatoren van een sterk engagement beschouwen we: de aanwezigheid van een visietekst, leraars die rapporteren dat ze aandacht besteden aan de vakoverschrijdende eindtermen, leraars die de taakverruiming en het vakoverschrijdend werken genegen zijn en die de eindtermen onderwijskundig relevant achten. Tabel 7.5 geeft een overzicht van de resultaten. Voor de interpretatie van de effecten van de schoolkenmerken is het vooral belangrijk te kijken naar de schatting van het effect van de schoolkenmerken en de significantie van deze schatting enerzijds, de intraschoolcorrelatie en de verklaarde variantie op schoolniveau anderzijds.  De gerapporteerde aandacht van de leerlingen voor het thema muzisch-creatieve vorming behaalt de grootste verklaarde variantie op schoolniveau, maar liefst 80% van de verschillen in de antwoorden van de leerlingen uit verschillende scholen wordt verklaard door de door ons gekozen leerling- en schoolkenmerken (tabel 7.5). De ICC voor dit thema daalt van 0.19 (tabel 7.4) naar 0.05. Hierbij merken we wel op dat het vorige model met de leerlingkenmerken reeds 70% van de schoolvariatie verklaarde (tabel 7.4). Het geslacht van 
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de leerling en de onderwijsvorm waarin hij les volgt verklaart het grootste deel van de variatie tussen de scholen voor het thema muzisch-creatieve vorming.  Daarnaast heeft ook een aantal schoolkenmerken een verklarende waarde. Het aandeel vrouwelijke leerkrachten in een school verhoogt de aandacht; in het officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciaal en stedelijk onderwijs) is er minder aandacht voor dit thema dan in het vrij onderwijs. Het gaat dus om schoolkenmerken die geen verband houden met het engagement van de scholen ten opzichte van vakoverschrijdende eindtermen. De aandacht die leerlingen ervaren voor muzisch-creatieve vorming is vooral een gevolg van hun geslacht en dat van hun leraars, van de vorm en het net waarin ze school lopen en van het opleidingspeil van hun ouders.  Het thema milieueducatie eindigt met een proportie verklaarde variantie op schoolniveau van 50%. De helft van de variatie tussen de scholen met betrekking tot de ervaren aandacht door de leerlingen voor het thema wordt verklaard door schoolkenmerken. Leerlingen in scholen die deel uitmaken van het officieel gesubsidieerd onderwijs rapporteren minder aandacht voor het thema milieueducatie. In scholen met een positief schoolklimaat rapporteren leerlingen meer aandacht voor het thema milieu. Drie indicatoren die verband houden met het engagement van de school ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen hebben een significant effect op de aandacht die de leerlingen ervaren. Dat geldt voor het hebben van een visietekst, een hoge onderwijskundige relevantie voor het thema en de frequentie van werken rond het thema door de leraren. Al die kenmerken verhogen de kans dat leerlingen aandacht voor het thema milieu ervaren. In verband met dit thema kan dus zeker worden gesteld dat de mate waarin de school zich engageert voor de vakoverschrijdende eindtermen een effect heeft op de mate waarin de leerlingen aandacht voor het milieu ervaren. Het gaat daarenboven om een vrij sterk effect.  Het thema leren leren strandt op een verklaarde variantie op schoolniveau van ongeveer 40%, wat inhoudt dat 40% van de variatie tussen de scholen betreffende de aandacht voor dit thema verklaard wordt door de kenmerken van de leerlingen en de schoolkenmerken. Het vorige model, waarin leerlingkenmerken bekeken werden, verklaarde echter al bijna 40% van de variatie tussen de scholen. De impact van de schoolkenmerken op het thema leren leren is dus eerder bescheiden. Een positief schoolklimaat en een hoge onderwijskundige relevantie van het thema hebben een positieve invloed op de aandacht die de leerlingen rapporteren voor leren leren. Deze schoolkenmerken verklaren een deel van de variatie in de antwoorden van leerlingen over de aandacht voor leren leren. Net als bij het thema milieueducatie, rapporteren de leerlingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs ook minder aandacht voor het thema leren leren dan de leerlingen die les volgen in andere onderwijsnetten. 
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TABEL 7.5 AANDACHT VAN DE VERSCHILLENDE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S BEREKEND DOOR MIDDEL VAN MULTILEVEL ANALYSE (N LEVEL1 = 1190, N LEVEL 2 = 30)  Politiek Milieu Leren leren Gezondheid Muziek  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept 5.458*** 0.278 5.287*** 0.195 5.140*** 0.243 4.858*** 0.409 4.492*** 0.246 Level 1 – Individuele kenmerken          Geslacht (ref. = man) 0.055 0.130 0.173* 0.086 0.405** 0.124 0.545*** 0.166 0.630*** 0.115 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = ASO/KSO)           TSO -0.278 0.268 0.054 0.254 -0.328* 0.160 0.134 0.271 -1.030*** 0.163 BSO 0.122 0.260 0.282 0.226 -0.305 0.210 0.310 0.313 -0.763** 0.285 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)          2 ouders hoogopgeleid 0.096 0.087 -0.082 0.129 0.020 0.122 0.044 0.142 0.131 0.145 1 ouder hoogopgeleid -0.098 0.137 -0.261* 0.119 0.093 0.132 -0.154 0.133 0.035 0.129 Level 2 - Schoolkenmerken          Visietekst over VOET (directie) 0.424** 0.142 0.574** 0.186 -0.010 0.208 0.082 0.150 -0.174 0.179 Schoolklimaat (leerkrachten) 0.586* 0.233 0.847*** 0.199 0.398* 0.197 0.082 0.159 0.110 0.196 Tendens (leerkrachten) -0.294 0.370 0.157 0.314 0.256 0.251 0.161 0.290 0.528 0.384 Relevantie thema (leerkrachten) 1.216** 0.389 0.633* 0.299 0.417* 0.214 0.654* 0.240 -0.202 0.216 Werken rond thema (leerkrachten) 0.486 0.284 1.018** 0.370 0.134 0.230 0.337 0.303 -0.390 0.235 % vrouwelijke leerkrachten in de school -0.005 0.004 0.006 0.006 0.005 0.005 0.008* 0.003 0.012** 0.003 Onderwijsnet  GO (ref. = VGO) 0.008 0.476 -0.131 0.390 -0.104 0.357 0.051 0.351 -0.477 0.443                      OGO (ref. = VGO) -0.248 0.236 -1.116*** 0.199 -0.812*** 0.167 -1.044** 0.357 -0.940*** 0.199 Variantie school 0.244 0.413 0.262 0.194 0.179 Variantie leerling 2.549 3.039 3.612 3.076 3.655 Intraschoolcorrelatie 0.087 0.119 0.067 0.059 0.046 Totale verklaarde variantie 8% 13% 5% 6% 16% Verklaarde variantie level 1 (leerlingen) 1% 2% 0% 3% 2% Verklaarde variantie level 2 (school) 46% 50% 42% 38% 80% 
     * significant tot op p < 0.05; ** significant tot op p < 0.01; *** significant tot op p < 0.001 
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Het thema gezondheidseducatie bereikt een verklaarde variantie op schoolniveau van ongeveer 40%. De verschillen tussen de scholen voor de door de leerlingen ervaren aandacht voor het thema gezondheidseducatie wordt vooral bepaald door een aantal schoolkenmerken. De leerlingkenmerken (tabel 7.4) verklaarden immers slechts 15% van de schoolvariatie, terwijl de schoolkenmerken nog eens 23% bijkomend verklaren. Het belangrijkste schoolkenmerk dat deze verklaring bewerkstelligt, is de relevantie die de leerkrachten toekennen aan het thema gezondheidseducatie. Hoe relevanter de leerkrachten van een bepaalde school het gezondheidsthema inschatten, hoe meer aandacht de leerlingen in die school rapporteren voor het thema. Ook zien we een impact van de controlevariabele onderwijsnet, leerlingen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs rapporteren in mindere mate aandacht voor het thema dan de leerlingen uit de andere onderwijsnetten.  Het thema politiek behaalt een verklaarde variantie op schoolniveau van 46%. Bijna de helft van alle variatie tussen de scholen op het vlak van aandacht voor politiek volgens de leerlingen, wordt verklaard door de leerling- en schoolkenmerken die door ons in rekening werden gebracht. De schoolkenmerken nemen het leeuwendeel voor hun rekening en verklaren 38% van de verschillen tussen de scholen voor de ervaren aandacht door de leerlingen voor politiek. Zowel het hebben van een visietekst aangaande de vakoverschrijdende eindtermen, als een hoge inschatting van de relevantie van het thema, als een positief schoolklimaat dragen bij tot een verhoogde gerapporteerde aandacht bij de leerlingen. Het schooleffect kan hier dus volkomen op rekening van het engagement van de scholen voor de vakoverschrijdende eindtermen worden geschreven.  We zien dat voor vier van de vijf thema’s waarvoor er betekenisvolle variatie tussen de scholen bestaat, het engagement van de school voor de vakoverschrijdende thema’s een positieve rol speelt in de aandacht die de leerlingen ervaren. Het gaat om milieu, leren leren, gezondheid en burgerschap/politiek. We gebruikten vier indicatoren voor het engagement van de school. Drie daarvan hebben significante effecten, met name, de relevantie van de vakoverschrijdende eindtermen volgens de leerkrachten, het al dan niet beschikken over een visietekst aangaande de vakoverschrijdende eindtermen en de mate waarin er volgens de leraars rond gewerkt wordt. Als we het ervaren van aandacht voor de vakoverschrijdende door de leerlingen als een criterium nemen, kan van het invoeren van de vakoverschrijdende eindtermen zeker worden gezegd dat het een positieve output opleverde.  Onze modellen werden vooral ontwikkeld om na te gaan of de indicatoren van de mate waarin scholen zich voor de eindtermen engageren ook effectief een invloed hebben op de aandacht die de leerlingen voor de vakoverschrijdende thema’s ervaren. Toch verdienen twee andere wederkerende bevindingen enige aandacht. In scholen waar de leraars een positief schoolklimaat ervaren, wordt volgens de leerlingen ook meer aandacht besteed aan burgerschapsvorming/politiek, leren leren en milieuproblematiek. Een positief schoolklimaat wijst op een positieve samenwerking tussen leerkrachten enerzijds en leerkrachten en 
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schoolhoofden anderzijds. Een goede samenwerking is de basis voor vakoverschrijdend werken. Daarnaast stellen we vast dat het officieel gesubsidieerd onderwijs het bijna stelselmatig slechter doet dan de andere netten. De leerlingen uit dat net rapporteren minder aandacht voor muzisch-creatieve vorming, gezondheidseducatie, leren leren, en milieueducatie.    Een opmerkelijke bevinding is wel dat de mate waarin leerkrachten werken rond een bepaald thema - op één uitzondering na, met name milieueducatie - geen invloed heeft op de gepercipieerde aandacht bij leerlingen. Men zou nochtans verwachten dat als leerkrachten aangeven in hun lessen veel aandacht te besteden aan bijvoorbeeld het thema gezondheid, deze aandacht ook zou worden opgemerkt door de leerlingen. Het feit dat dit in vele gevallen niet gebeurt, moet misschien worden toegeschreven aan de werkvormen die voor de vakoverschrijdende eindtermen worden gebruikt en die minder ‘expliciet’ zijn dan voor de vakgebonden materies.  In de gerapporteerde analyses zijn we er steeds van uit gegaan dat een zelfde schoolkenmerk ook het zelfde effect heeft op alle leerlingen. Dat is natuurlijk niet noodzakelijkerwijze het geval. Daarom werd ook een reeks modellen geschat die de mogelijkheid openlieten dat de grootte van het effect van de schoolkenmerken varieerde volgens de vorm waarin de leerling les volgt, het geslacht van de leerling en het onderwijspeil van de ouders van de leerling. Het aantal modellen dat daartoe werd geschat is veel te uitgebreid om hier in extenso te rapporteren. De algemene bevindingen waren de volgende. Er zijn geen noemenswaardige verschillen naar geslacht. Het engagement van de school speelt doorgaans een grotere rol in het BSO dan in het TSO en in het TSO dan in het ASO/KSO. Het engagement van de school speelt ook een belangrijkere rol voor de leerlingen van laagopgeleide ouders dan voor leerlingen van hoogopgeleide ouders. Deze interactie-effecten wijzen op een erg belangrijke nuance van de resultaten. Ze tonen immers aan dat het vooral de sociaal kwetsbare leerlingen en de leerlingen uit het beroepsonderwijs zijn, die bijzonder gebaat zijn met een sterk engagement van de school ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtemen.  
7.3 BESLUIT Volgens de leerlingen wordt het vaakst gewerkt rond leren leren en sociale vaardigheden. Dit strookt met de opvatting van de leerkrachten, zij gaven aan frequent te werken rond deze thema’s. Gezondheidseducatie en milieueducatie worden volgens de leerlingen ook nog vrij frequent behandeld op school, maar minder dan leren leren en sociale vaardigheden. Met deze indeling gaan de leraars akkoord. De minste aandacht rapporteren de leerlingen voor de thema’s muzisch-creatieve vorming en opvoeden tot burgerzin. Het grote verschil tussen leerkrachten en leerlingen vinden we terug voor het thema opvoeden tot burgerzin. Leerkrachten zeggen hier erg veel rond te werken terwijl de leerlingen weinig aandacht 
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ervaren voor het thema. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in het feit dat rond burgerzin vaak op een impliciete manier wordt gewerkt, een werkmethode die moeilijker waarneembaar is voor de jongeren. Met behulp van multilevelanalyses probeerden we te achterhalen of leerlingen uit de derde graad in scholen die sterk geëngageerd zijn voor het vakoverschrijdend werken, meer aandacht ervaren voor de vakoverschrijdende thema’s. Het engagement van de scholen voor de vakoverschrijdende eindtermen meten we aan de hand van vier indicatoren, namelijk het al dan niet beschikken over een visietekst, de steun van de leerkrachten voor de taakverruiming van het onderwijs en het vakoverschrijdend werken, de onderwijskundige relevantie van de verschillende thema’s volgens de leerkrachten en de frequentie waarmee de leerkrachten werken rond het vakoverschrijdende thema. De invloeden van die indicatoren van het engagement van de scholen ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen werden onderzocht, controlerend voor andere mogelijke invloeden. We kwamen tot het besluit dat drie van deze schoolkenmerken de door de leerlingen gerapporteerde aandacht op een significante en consistente manier beïnvloeden. Het schoolkenmerk met de grootste impact is het onderwijskundig belang dat de leerkrachten toekennen aan de thema’s. In scholen waar de leerkrachten de onderwijskundige relevantie van een vakoverschrijdend thema hoger inschatten, zeggen de leerlingen vaker te werken rond dat thema. Ook het hebben van een visietekst heeft een positieve impact op de aandacht die de leerlingen ervaren voor de vakoverschrijdende thema’s. Leerlingen uit scholen die hun leerkrachten ondersteunen door een duidelijk plan van aanpak voor te leggen, ervaren meer aandacht voor de thema’s politiek en milieu. Voor één thema, milieueducatie, werd ook vastgesteld dat als leraars zeggen dat ze er frequent rond werken, de leerlingen ook meer aandacht ervaren. Samenvattend kan worden gesteld dat een engagement van de scholen ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen, ook effectief voor gevolg heeft dat de leerlingen meer aandacht voor de thema’s van vakoverschrijdende eindtermen onderkennen.    De invloed van de schoolkenmerken op de ervaren aandacht van de leerlingen is niet gelijk voor alle leerlingen. Het engagement van de school heeft een groter effect op leerlingen in het BSO en TSO en op kinderen van laagopgeleide ouders, dan op de andere leerlingen. Vooral leerlingen uit een sociaal kwetsbaar milieu zijn dus gebaat bij een geëngageerde school en meer bepaald met leerkrachten die de relevantie van de vakoverschrijdende thema’s hoog inschatten. 



 141 

8 De burgerschapskennis van de leerlingen 
8.1 INLEIDING In dit en het volgende hoofdstuk willen we nagaan of de vakoverschrijdende eindtermen ook een outcome-effectiviteit hebben. Zijn de competentie, de kennis en de houdingen van de leerlingen, meer in overeenstemming met het gewenste niveau, in de scholen waar aandacht gaat naar de vakoverschrijdende eindtermen dan in de andere scholen? Dat kon uiteraard niet worden nagegaan voor alle thema’s, laat staan eindtermen. We beperken ons tot aspecten van het thema burgerschapsvorming.  In de vakoverschrijdende eindtermen staat beschreven dat leerlingen de basiselementen van het functioneren van ons democratische bestel moeten kennen. Vanaf de tweede graad moeten ze bovendien op de hoogte zijn van de mensenrechten. De school wordt met andere woorden verondersteld burgerschapskennis bij te brengen aan de leerlingen. In dit hoofdstuk gaan we na hoe het is gesteld met deze burgerschapskennis van de leerlingen en welke inspanningen van de school bijdragen tot een beter begrip van politiek en mensenrechten. Heeft de school en meer bepaald de inspanningen van de school voor het vakoverschrijdende thema opvoeden tot burgerzin, een effect op de politieke kennis van de leerlingen? Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk.  Om op deze vraag een gefundeerd antwoord te kunnen formuleren, gaan we aan de hand van multilevelanalyses op zoek naar alle mogelijke factoren die de burgerschapskennis van leerlingen kunnen beïnvloeden. Op individueel niveau nemen we een aantal instroomkenmerken van de leerlingen op in het model. Ten eerste kijken we naar het geslacht van de leerling. In tal van onderzoeken rond politieke vorming wordt het geslacht van de respondent als een belangrijke parameter beschouwd. Vrouwen scoren in vele onderzoeken minder hoog voor politieke kennis dan mannen (Jennings & Nieme, 1981; Stolle, e.a., 2004). We gaan na of deze vaststelling ook geldt voor onze data. Vervolgens nemen we de onderwijsvorm waarin de jongeren studeren op in het model. Uit de literatuur blijkt dat jongeren die niet plannen om verder te studeren een lagere politieke kennis hebben dan jongeren die wel willen verder studeren (Baldi, e.a., 2001; Torney-Purta, 2002). In Vlaanderen vertalen we de intentie om verder te studeren naar de keuze voor een van de drie onderwijsvormen. Jongeren die les volgen in het ASO/KSO hebben immers meer kans om na het afstuderen hoger onderwijs te volgen dan de leerlingen uit het BSO of het TSO. We verwachten dus dat leerlingen die les volgen in het ASO/KSO een hogere politieke kennis hebben dan leerlingen uit het BSO of het TSO. Ten slotte nemen we ook de sociaal-economische positie van de ouders op in het model. Voorgaand onderzoek toont aan dat jongeren waarvan de ouders een lage sociale status bekleden in de maatschappij, lager scoren op politieke kennis. Dit impliceert dat bestaande ongelijkheden in politieke kennis worden overgedragen over de generaties heen: ouders die een hoge socio-economische 
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status hebben zijn doorgaans actiever in de politiek en in het sociale leven. Bijgevolg zullen zij ook vaker kinderen hebben met dezelfde interesses (Jennings & Niemi, 1981; Jennings & Stoker, 2004). In het multilevelmodel nemen we ook een aantal schoolkenmerken op. We willen aantonen dat de inspanningen die de school levert om rond burgerschap en politiek te werken, bijdragen tot een verhoogde politieke kennis van de leerlingen. Burgerschapseducatie op school wordt in vele onderzoeken beschouwd als een van de belangrijkste voorspellers van het politieke kennispeil van de leerlingen (Torney-Purta, e.a., 2001). Van bijzonder belang in dit verband is de studie van Niemi en Junn (1998), die aantoont dat programma’s voor burgerschapsvorming in het onderwijs wel degelijk een effect kunnen hebben op de politieke kennis en attitudes van leerlingen. Ze tonen aan dat deze effecten niet alleen significant zijn, maar ook persistent. Ook Galston (2004) toonde in zijn onderzoek aan dat burgerschapseducatie op school een sterke invloed kan hebben op de politieke kennis van de leerlingen. In ons model zullen we ons voornamelijk toeleggen op die schoolkenmerken die indicatief zijn voor een engagement ten opzichte van het vakoverschrijdend werken. We willen weten of de inspanningen die een school doet op het vlak van de vakoverschrijdende eindtermen resulteert in een verhoogde politieke kennis van de leerlingen. Ten eerste gaan we na of het al dan niet aanwezig zijn van een visietekst op de school aangaande de vakoverschrijdende eindtermen een verschil maakt op de politieke kennis van de leerlingen voor de verschillende thema’s. Daarnaast bekijken we ook de invloed van hoe vaak de leerkrachten werken rond het thema opvoeden tot burgerzin en hoeveel aandacht de leerlingen zeggen te ervaren voor het thema politiek op school. Er werd bewust gekozen om ook rekening te houden met de visie van de leerlingen. Het oordeel van de leerkrachten en dat van de leerlingen kan om twee redenen van elkaar verschillen. Ten eerste is er een verschil in de bevraging. De leerkrachten moesten aangeven hoe vaak ze werken rond het vakoverschrijdend thema opvoeden tot burgerzin, terwijl de leerlingen aangeven hoeveel aandacht er gaat naar het thema politiek, een subthema van opvoeden tot burgerzin. Ten tweede zijn de leerlingen zich niet altijd bewust van het vakoverschrijdend werken van de leerkrachten, omdat er vaak impliciet rond het thema wordt gewerkt.  Als afhankelijke variabele gebruiken we een schaal voor de politieke kennis van de leerlingen. Deze schaal is verschillend naargelang de onderwijsgraad waarin de leerlingen les volgen. De leerlingen van de eerste graad kregen vragen voorgelegd die voornamelijk betrekking hebben op de werking van de overheid. In de tweede graad hebben we vragen gesteld die handelen over de mensenrechten. De leerlingen van de derde graad dienden vragen die gingen over politieke items te beantwoorden. Het ging in de drie onderwijsgraden om meerkeuzevragen, waarbij de leerlingen de keuze hadden tussen vier antwoordmogelijkheden of de optie ‘weet niet’ konden aanduiden. Tabel 8.1 geeft de vragen 
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weer per graad, met tussen haakjes het juiste antwoord37 en het percentage leerlingen dat de vraag correct beantwoordde.  TABEL 8.1 VRAGEN DIE PEILEN NAAR DE POLITIEKE KENNIS VAN DE LEERLINGEN  % Juist 1e graad  Wie bestuurt in een democratisch politiek systeem het land? (verkozenen) 55.7 Wat is in democratische landen de functie van het hebben van meer dan één politieke partij? (om verschillende meningen in de politiek te vertegenwoordigen) 46.0 Waar wordt het geld van de overheid onder meer voor gebruikt? (openbare omroep) 77.6 Waar wordt het geld van de overheid onder meer voor gebruikt? (werkloosheidsuitkeringen) 36.7 2e graad  Welke rechten behoren niet tot de mensenrechten? (discriminatie) 81.1 Welke rechten behoren niet tot de mensenrechten? (het recht iemand je wil op te opleggen) 81.1 Welke organisatie komt op voor de mensenrechten? (Amnesty International) 84.9 Wat is geen schending van de mensenrechten? (schuldige opsluiten) 59.8 3e graad  Welke partij is tegen het homohuwelijk? (Vlaams Belang) 71.1 Welke partij legt sterk de nadruk op milieu? (Groen!) 98.2 Hoe heet de Vlaamse minister-president? (Yves Leterme) 53.9 Tot welke partij behoort de Vlaamse minister-president? (CD&V) 47.2 Wat is de naam van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers? (Herman De Croo) 37.7 
 Voor we de variatie van de kennisschalen kunnen verklaren, moeten we nagaan of er überhaupt een variatie is in de politieke kennis van de leerlingen. We trachten dit te achterhalen door de spreiding rond het gemiddelde te bekijken. Een goede maat is de variatiecoëfficiënt38 die de spreiding weergeeft rekening houdend met het gemiddelde en dus ook toelaat de spreidingen van de verschillende kennisschalen onderling te vergelijken (tabel 8.2).  
                                                37 De antwoorden hebben betrekking op de situatie ten tijde van de bevraging (februari – mei 2007). 38 De variatie-coëfficiënt is een maatstaf voor de relatieve spreiding in een verdeling. De variatiecoëfficiënt maakt een vergelijking van de spreiding van verschillende variabelen mogelijk door de standaarddeviatie te delen door het rekenkundig gemiddelde.   
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TABEL 8.2 SPREIDING VAN DE KENNISSCHALEN  N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard afwijking Variatie-coëfficiënt 1e graad 1919 0 4 2.14 1.26 0.59 2e graad 2023 0 4 3.10 1.05 0.33 3e graad 1884 0 5 3.06 1.38 0.45 Voor de leerlingen van de eerste en de derde graad ligt de spreidingsgraad vrij hoog, rond de 0,50. Dit houdt in dat de standaardafwijking de helft is van het gemiddelde, wat wijst op een goede spreiding. De kennisschalen voor deze leerlingen kunnen we construeren aan de hand van een somschaal, waarbij we de antwoorden op de verschillende vragen sommeren. Voor de tweede graad is de spreiding kleiner, de variatiecoëfficiënt bedraagt 0,33. Tabel 8.1 toonde ons al dat de politieke kennisvragen voor de leerlingen van de tweede graad te gemakkelijk waren, drie van de vier vragen werd door meer dan 80% van hen juist beantwoord, een laatste vraag door 60%. Daarom opteren we voor het gebruik van een dummyvariabele in plaats van voor een somschaal in de tweede graad. Een dummyvariabele is een variabele met twee waarden, 0 en 1. Leerlingen die alle vragen juist beantwoorden krijgen de waarde 1, leerlingen die minstens één fout maakten krijgen de waarde 0. In de analyses vergelijken we dus de groep leerlingen die alle vragen juist beantwoorde met de leerlingen die minstens één fout maakten.  
8.2 BURGERSCHAPSKENNIS IN DE EERSTE GRAAD Het eerste model dat wordt weergegeven in tabel 8.3 is het nulmodel, een basismodel zonder predictoren. De intraschoolcorrelatie van het nulmodel geeft weer welke proportie variantie van de kennis die leerlingen over de werking van de overheid verworven hebben te wijten is aan de verschillen tussen de scholen. 15% van de verschillen in de kennis van de leerlingen van de eerste graad, kunnen we toeschrijven aan de verschillen tussen de scholen. Wij zullen proberen te achterhalen welke leerlingkenmerken en schoolkenmerken deze verschillen tussen de leerlingen veroorzaken. In een tweede model A worden een aantal achtergrondkenmerken van de leerlingen opgenomen. We veronderstellen dat het geslacht van de leerlingen, het opleidingsniveau van de ouders en de vorm waarin de leerlingen les volgen (A-stroom of B-stroom) een invloed hebben op hoe groot hun kennis over de werking van de overheid is. Deze veronderstellingen worden bevestigd door de resultaten van de analyses. Jongens weten meer over de werking van de overheid dan meisjes. Ook naar onderwijsvorm zien we een groot verschil. Jongeren die school lopen in de A-stroom weten meer over de werking van de overheid dan jongeren die school lopen in de B-stroom. Ten slotte zien we ook dat jongeren met één of twee hoogopgeleide ouders meer kennis over de werking van de overheid hebben dan jongeren waarvan de ouders allebei laagopgeleid zijn. Deze achtergrondkenmerken van 
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de leerlingen verklaren samen 37% van de verklaarde variantie op schoolniveau, de intraschoolcorrelatie daalt van 15% naar 10%. Na controle voor de instroomkenmerken van de leerlingen, is nog 10% van de verschillen in de kennis van de leerlingen te wijten aan verschillen tussen de scholen. Er zijn drie schoolkenmerken waarvan we veronderstellen dat ze de kennis van de leerlingen beïnvloeden: hoe vaak leerkrachten werken rond het thema opvoeden tot burgerzin, de aandacht die de leerlingen ervaren voor het thema politiek en of de school beschikt over een visietekst aangaande de vakoverschrijdende eindtermen. De kennis over de werking van de overheid waarover leerlingen uit de eerste graad beschikken, wordt door geen enkel van deze schoolkenmerken op een significante manier beïnvloed (model B). De door ons in rekening gebrachte indicatoren hebben dus geen impact op de kennis over het thema ‘werking van de politiek’ van de leerlingen uit de eerste graad. Voor de eerste graad dient te worden besloten dat de vakoverschrijdende eindtermen burgerschap geen outcome effectiviteit verwezenlijken. In scholen die zich sterker voor die eindtermen engageren, hebben de leerlingen niet meer kennis over de bestuurlijke instellingen.     
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TABEL 8.3 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN POLITIEKE KENNIS IN EERSTE GRAAD (N LEVEL 1 = 1371, N LEVEL 2 = 35)  Nulmodel Model A Model B  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept 2.195*** 0.088 2.538*** 0.169 2.540*** 0.154 Level 1 – Individuele kenmerken       Geslacht (ref. = jongen)   -0.244** 0.079 -0.251** 0.079 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = A-stroom)       B-stroom   -0.916*** 0.143 -0.899*** 0.145 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)       2 ouders hoogopgeleid   0.367*** 0.065 0.360*** 0.068 1 ouder hoogopgeleid   0.204** 0.069 0.199** 0.069 Level 2 – Schoolkenmerken       Werken rond burgerzin (leerkrachten)     -0.371 0.207 Visietekst over VOET (directie)     0,177 0.158 Aandacht politiek volgens leerlingen     0.159 0.083 Variantie school 0.235  0.148  0.137  Variantie leerling 1.311  1.209  1.208  Intraschoolcorrelatie 0.153  0.109  0.102  Totaal verklaarde variantie   13%  13%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   8%  8%  Verklaarde variantie level 2 (school)   37%  42%  significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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8.3 BURGERSCHAPSKENNIS IN DE TWEEDE GRAAD De resultaten van de multilevelanalyses ter verklaring van de kennis over mensenrechten van leerlingen uit de tweede graad tonen aan dat 9,5% van de verschillen in de kennisniveaus van deze leerlingen te wijten is aan verschillen tussen de scholen (intraschoolcorrelatie nulmodel). We merken dat het kennisniveau van de leerlingen uit de tweede graad niet significant beïnvloed wordt door het geslacht van de leerlingen en het opleidingsniveau van hun ouders (model A). Wel zien we verschillen tussen de leerlingen naar onderwijsvorm. Jongeren die school lopen in het ASO/KSO weten meer over mensenrechten dan jongeren die school lopen in het BSO of het TSO. Deze achtergrondkenmerken van de leerlingen verklaren samen 98% van de verklaarde variantie op schoolniveau, de intraschoolcorrelatie daalt van 9,5% naar 2%. Na controle voor de instroomkenmerken van de leerlingen, is dus nog 2% van de verschillen in de kennis van de leerlingen te wijten aan verschillen tussen de scholen. Deze resterende intraschoolcorrelatie trachten we te verklaren door kenmerken van de school op te nemen in ons model die de inspanningen die een school doet op het vlak van de vakoverschrijdende eindtermen weerspiegelen. De kennis over mensenrechten waarover leerlingen uit de tweede graad beschikken, wordt door geen enkele van de in rekening gebrachte schoolkenmerken op een significante manier beïnvloed (model B). Ook hier dienen we te besluiten dat het engagement van de scholen ten opzichte van de vakoverschrijdende eindterm burgerschapsvorming, geen effect heeft op de mate waarin de leerlingen de mensenrechten kennen.  
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TABEL 8.4 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN POLITIEKE KENNIS IN TWEEDE GRAAD (N LEVEL 1 = 1790, N LEVEL 2 = 38)  Nulmodel Model A Model B  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept -0.186*** 0.1093 0.229*** 0.132 0.218*** 0.726 Level 1 – Individuele kenmerken       Geslacht (ref. = jongen)   0.169 0.096 0.117 0.103 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = ASO/KSO)       TSO   -0.814*** 0.107 -0.791*** 0.140 BSO   -1.725*** 0.1473 -1.694*** 0.183 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)       2 ouders hoogopgeleid   0.101 0.144 0.059 0.128 1 ouder hoogopgeleid   0.138 0.118 0.029 0.130 Level 2 – Schoolkenmerken       Werken rond burgerzin (leerkrachten)     0.022 0.205 Visietekst over VOET (directie)     0.146 0.149 Aandacht politiek volgens leerlingen     0.072 0.121 Variantie school 0.343  0.074  0.078  Variantie leerling 3.29  3.29  3.29  Intraschoolcorrelatie 0.095  0.022  0.023  Totaal verklaarde variantie   7%  7%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   9%  9%  Verklaarde variantie level 2 (school)   98%  98%  significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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8.4 BURGERSCHAPSKENNIS IN DE DERDE GRAAD Ook bij de bespreking van de politieke kennis van de leerlingen van de derde graad, beginnen we met de beschrijving van het nulmodel. Tabel 8.5 toont het nulmodel en de intraschoolcorrelatie van het nulmodel die aangeeft dat 18% van de verschillen in de politieke kennis van de leerlingen uit de derde graad, kunnen toegeschreven worden aan de verschillen tussen de scholen.  In een tweede model A worden opnieuw achtergrondkenmerken van de leerlingen opgenomen. De kenmerken blijken een invloed uit te oefenen op het politieke kennisniveau van de leerlingen die les volgen in de derde graad. De politieke kennis van jongens is groter dan die van meisjes en jongeren die les volgen in het ASO/KSO weten meer over politiek dan jongeren uit het TSO of het BSO. Ten slotte hangt het opleidingsniveau van de ouders samen met de politieke kennis die hun kinderen hebben verworven. Jongeren waarvan minstens één ouder hoogopgeleid is, weten meer over politiek dan jongeren waarvan beide ouders laagopgeleid zijn. Deze achtergrondkenmerken van de leerlingen, de instroom, verklaren samen 41% van de verklaarde variantie op schoolniveau. De intraschoolcorrelatie daalt van 18% naar 13%. Na controle voor de instroomkenmerken van de leerlingen, verklaren de verschillen van de scholen nog 13% van de verschillen in de kennis van de leerlingen. Model B geeft weer dat, in tegenstelling tot de resultaten uit de eerste en de tweede graad, in de derde graad de inspanningen van de school op het vlak van de vakoverschrijdende eindtermen wel degelijk een invloed hebben op het politieke kennisniveau van hun leerlingen. In scholen waar leerkrachten zeggen vaak te werken rond het thema opvoeden tot burgerzin, wordt een grotere politieke kennis vastgesteld bij de leerlingen. Ook de aandacht die de leerlingen op school ervaren voor het thema politiek, heeft een positieve invloed hun niveau van politieke kennis. 18% van de variantie op het schoolniveau wordt verklaard door deze schoolkenmerken. De intraschoolcorrelatie daalt hierdoor van 18% naar 9%. In de derde graad blijkt het engagement van de scholen ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen en dan meer bepaald de aandacht die leraars besteden aan politiek en de aandacht die de leerlingen ervaren, effectief bij te dragen tot de politieke kennis van de leerlingen.  
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TABEL 8.5 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN POLITIEKE KENNIS IN DERDE GRAAD (N LEVEL 1 = 1565, N LEVEL 2 = 35)  Nulmodel Model A Model B  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept 3.123*** 0.104 4.129*** 0.157 4.150*** 0.152 Level 1 – Individuele kenmerken       Geslacht (ref. = jongen)   -0.566*** 0.082 -0.571*** 0.079 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = ASO/KSO)       BSO   -0.806*** 0.104 -0.820*** 0.110 TSO   -0.429*** 0.113 -0.435*** 0.111 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)       2 ouders hoogopgeleid   0.297*** 0.080 0.292*** 0.080 1 ouder hoogopgeleid   0.243*** 0.071 0.239*** 0.069 Participatief schoolklimaat volgens de leerlingen       Level 2 – Schoolkenmerken       Werken rond burgerzin (leerkrachten)     0.387* 0.168 Visietekst over VOET (directie)     0.172 0.143 Aandacht politiek volgens leerlingen     0.247* 0.100 Variantie school 0.586  0.204  0.142  Variantie leerling 1.227  1.394  1.395  Intraschoolcorrelatie 0.186  0.128  0.092  Totaal verklaarde variantie   14%  17%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   7%  7%  Verklaarde variantie level 2 (school)   41%  59%  significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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8.5 BESLUIT In dit hoofdstuk werd onderzocht of aandacht voor de eindtermen opvoeden tot burgerzin effectief bijdraagt tot politieke kennis van de jongeren. Om dat met een degelijke mate van betrouwbaarheid te kunnen doen, werd gecontroleerd voor de invloed van een hele reeks variabele eigenschappen die de politieke kennis eveneens kunnen beïnvloeden. Daaruit bleek dat jongens meer weten over politiek dan meisjes en dat jongeren met laag opgeleide ouders minder politieke kennis hebben dan jongeren met hoogopgeleide ouders. De onderwijsvorm van de leerlingen beïnvloedt eveneens de politieke kennis van de leerlingen van de drie verschillende graden. In de eerste graad zijn het de leerlingen uit de A-stroom die hoger scoren op politieke kennis dan de leerlingen uit de B-stroom. In de tweede en de derde graad halen de jongeren die les volgen in het ASO/KSO hogere scores op de politieke kennisschaal dan jongeren uit het TSO. De TSO leerlingen scoren op hun beurt beter dan de leerlingen uit het BSO. De impact van al die kenmerken is vrij sterk. Wat betreft de invloed van de mate waarin de school aandacht besteed aan de eindtermen voor burgerschap is het beeld niet eenduidig. Uit de analyses bleek geen significant effect van de inspanningen van de school op de politieke kennis van de leerlingen uit de eerste en de tweede graad. Wel is er een significant effect op de politieke kennis van de leerlingen uit de derde graad. Hun politieke kennis wordt op een positieve manier beïnvloed door hoe vaak de leerkrachten werken rond het thema opvoeden tot burgerzin en door de gerapporteerde aandacht van de leerlingen. Hoe vaker leerkrachten aangeven te werken rond het vakoverschrijdend thema opvoeden tot burgerzin, hoe groter de politieke kennis van de leerlingen uit de derde graad. Hoe meer aandacht de leerlingen van de derde graad ervaren voor het thema politiek, hoe meer ze over politiek weten. We kunnen dus besluiten dat de inspanningen die de school levert wel degelijk een effect hebben. Het werken rond thema’s als politiek en mensenrechten beïnvloedt de politieke kennis van leerlingen op een positieve manier.  Waarom die invloed pas merkbaar is in de derde graad is niet meteen duidelijk. Het is best mogelijk dat het significante effect dat we zien in de derde graad het resultaat is van een langzaam, doorheen de twee vorige graden opgebouwd cumulatief effect. Onze bevindingen vertonen gelijkenissen met die van Niemi & Junn (1998). Ook zij stellen vast dat de effecten van burgerschapseducatie op politieke kennis veel groter is bij de laatstejaars dan bij de jongere leerlingen.    
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9 De school en democratische burgerschaps-
waarden 

9.1 INLEIDING De vakoverschrijdende eindtermen omvatten niet enkel kennisdoelen, maar ook houdingen. Binnen de waarnemingscultuur die rond de scholen en het onderwijs is gegroeid, worden houdingen beschouwd als veel moeilijker meetbaar dan kennis. Dat verklaart ten dele de terughoudendheid van onderwijsactoren met betrekking tot houdingen. Een terughoudendheid die nog verder in de hand wordt gewerkt door het besef dat houdingen sterk beïnvloed worden door het gezin, de media en de leeftijdsgenoten van de leerlingen. De mogelijke impact van de scholen wordt gering geacht.  Toch lijkt het ons belangrijk te weten welke (school)factoren de houdingen beïnvloeden. We kunnen natuurlijk onmogelijk alle houdingen die tot de vakoverschrijdende eindtermen behoren onderzoeken. Daarom beperken we ons ook hier, net als in het vorige hoofdstuk, tot een casestudy van een aantal houdingen die behoren tot het thema opvoeden tot burgerzin. We kiezen opnieuw voor het thema burgerzin, omdat we willen weten of burgerschapskennis een invloed heeft op de houdingen van de leerlingen. We weten inmiddels dat zo’n invloed zou wijzen op een onrechtstreekse, via kennis verlopende, invloed van de aandacht voor vakoverschrijdende eindtermen op houdingen.  Recent onderzoek toonde nogmaals aan dat het onderwijs, naast het gezin en de media, beschouwd kan worden als een belangrijke socialisatieagent in de ontwikkeling van burgerzin bij jongeren (Siongers, 2007). Het vormen van leerlingen tot actieve, kritische en democratische burgers werd ook opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. Er wordt van scholen verwacht dat ze bij hun leerlingen een aantal burgerschapswaarden stimuleren die beschouwd kunnen worden als voorwaarde voor het goed en stabiel functioneren van een democratie, onder meer verdraagzaamheid ten aanzien van mensen van een andere etnische origine, de ondersteuning van democratische instellingen en principes en het onderschrijven van een eerlijke en menswaardige rechtspraak en berechting. We gaan, aan de hand van multilevelanalyses, op zoek naar (school)factoren die een invloed kunnen hebben op etnocentrisme, harde repressie en een antidemocratische houding. We gebruiken hiervoor gegevens van leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs met een gemiddelde leeftijd van 16,4 jaar39. We brengen in eerste instantie een aantal                                                 39 De analyses werden eveneens uitgevoerd bij leerlingen uit het tweede en zesde jaar secundair onderwijs. Op basis van deze analyses konden dezelfde conclusies getrokken worden als degene die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd. Omwille van tijdsgebrek werd bij de leerlingen uit de eerste graad enkel hun houding ten opzichte van harde repressie en etnocentrisme bevraagd en 
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achtergrondkenmerken van de leerlingen in rekening waarvan reeds herhaaldelijk werd aangetoond dat ze een invloed hebben op de bestudeerde houdingen: het geslacht van de jongeren, het onderwijsniveau van de ouders en de onderwijsvorm waarin de leerling les volgt (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998; Pelleriaux, 2000; Elchardus & Siongers, 2003; Spruyt, 2008). Vervolgens wordt nagegaan of het kennisniveau van leerlingen een invloed heeft op hun houding. We maken hierbij gebruik van de kennismaat die in hoofdstuk 8 werd besproken. De meerkeuzevragen die de leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs dienden te beantwoorden gingen over de mensenrechten, een subthema van de eindtermen burgerzin uit de tweede graad. Zoals al gemeld in het vorige hoofdstuk bleken de vragen echter vrij gemakkelijk te zijn, getuige hiervan het hoge percentage leerlingen dat de vier vragen correct beantwoordde (44,8%). We maken daarom een onderscheid tussen leerlingen die alle vragen correct beantwoordden en zij die minstens één fout maakten. De kernvraag is ook hier of de inspanningen die de scholen leveren op het vlak van de vakoverschrijdende eindtermen burgerschapsvorming en sociale vaardigheden, een invloed hebben op de democratische basiswaarden van hun leerlingen. De inspanningen worden gemeten aan de hand van drie indicatoren: de frequentie van werken rond de thema’s burgerzin en sociale vaardigheden zoals gerapporteerd door de leraars; de frequentie van werken rond de thema’s politiek, mensenrechten en sociale vaardigheden zoals gerapporteerd door de leerlingen; het al dan niet hebben van een visietekst over de vakoverschrijdende eindtermen. Er werd besloten om ook een maat voor democratisch schoolklimaat in de analyses op te nemen. Verschillende studies toonden immers aan dat de beste resultaten met betrekking tot burgerschapsvorming behaald worden in een schoolomgeving waar participatie wordt aangemoedigd en waar opinies openlijk kunnen geuit en bediscussieerd worden. (De Groof & Siongers, 2001: 13; Elchardus & Siongers, 2003; Hahn, 1998: 233; Print, Ornstrom & Nielsen, 2002; Torney-Purta, e.a., 2001). Bij de ontwikkeling van de eindtermen werd eveneens uitgegaan van het belang van de school als oefenterrein voor democratisch burgerschap: “Indien burgerzin waarden wil bijbrengen zoals respect en tolerantie, zullen de leerlingen sterk beïnvloed worden door de wijze waarop de school deze begrippen invult. Anders gezegd, het schoolklimaat (de wijze waarop de school wordt geleid, de relaties en omgangsvormen in de school, de wijze waarop leerlingen leren, de manier waarop ze worden geëvalueerd, ...) zal mede bepalend zijn voor de wijze waarop leerlingen burgerzin zullen percipiëren” (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs, 1997: 56). Een democratisch schoolklimaat kan worden beschouwd als een belangrijke manier om de                                                                                                                                           bij de leerlingen uit de derde graad hun houding ten opzichte van etnocentrisme en het innemen van een antidemocratische houding. Bij de leerlingen uit de tweede graad werden zowel harde repressie, etnocentrisme als het innemen van een antidemocratische houding bevraagd. Daarom worden de resultaten van de leerlingen uit de tweede graad hier besproken. De resultaten van de leerlingen uit de eerste en de derde graad werden opgenomen in bijlage 1.4. 
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vakoverschrijdende eindtermen burgerschapsvorming in de praktijk te brengen. Het democratisch schoolklimaat van de scholen werd in kaart gebracht door de leerlingen een aantal stellingen te laten beoordelen, zoals ‘Als de leerlingen zich bij ons ergens echt voor inzetten, dan kunnen ze zelf in de school veel veranderen’ en ‘Wanneer onze leraars iets beslissen, zeggen ze ons altijd waarom ze die beslissing hebben genomen’. Deze stellingen vormen samen een schaal met een Cronbach’s alpha van 0.78. We kunnen dus spreken over een vrij betrouwbare schaal40. De schaal geeft weer hoe de individuele leerling het democratisch karakter van zijn school beleeft en zal daarom niet geaggregeerd worden op schoolniveau, maar beschouwd worden als een individueel kenmerk van elke leerling. 
9.2 ETNOCENTRISME Er werd, op basis van tien stellingen die worden weergegeven in tabel 9.1, gepeild naar de mate van verdraagzaamheid (of omgekeerd etnocentrisme) bij jongeren uit het vierde jaar secundair onderwijs en de houding die deze jongeren innemen ten opzichte van allochtonen en de multiculturele samenleving. Allochtone leerlingen, omschreven als leerlingen waarvan de eigen nationaliteit of die van de ouders niet-Belgisch is of waarvan de thuistaal niet het Nederlands of Frans is, worden bij de analyse van het etnocentrisme uiteraard buiten beschouwing gelaten. De gebruikte maat voor etnocentrisme is immers enkel geschikt om de mate van etnocentrisme bij autochtone Belgen te meten, niet bij allochtonen41. De jongeren vinden het globaal beschouwd geen probleem om vrienden met een andere huidskleur te hebben. De meeste leerlingen vinden niet dat onze cultuur bedreigd wordt door mensen met een andere godsdienst. Integendeel, ruim zes op de tien leerlingen vindt het belangrijk dat jongeren in contact komen met verschillende culturen en ongeveer de helft van de leerlingen beschouwt de aanwezigheid van verschillende culturen zelfs als een verrijking van onze samenleving en denkt dat we veel kunnen bijleren van mensen uit andere culturen. Indien we ons baseren op het culturele aspect van etnocentrisme, stellen we dus vast dat de meeste jongeren zich positief uitlaten over migranten. Indien we het economische aspect van etnocentrisme bekijken, komt een enigszins ander beeld naar voren. Een kwart van de jongeren vindt dat migranten hier komen profiteren van de sociale zekerheid en dat ze niet bijdragen aan de welvaart van ons land. Opvallend is ook dat drie op de tien leerlingen vinden dat illegale vluchtelingen uit het land gezet moeten worden.                                                  40 R² = 0.48; Cronbach’s alpha = 0.78, de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen. Opvattingen van de leerlingen’, p. 124. 41 We gaan in dit hoofdstuk ook na wat de invloed is van de school op de houding van de leerlingen ten opzichte van harde repressie en de werking van de democratie. Hiervoor werden wel alle leerlingen in rekening gebracht. 
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TABEL 9.1 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN LEERLINGEN UIT DE TWEEDE GRAAD OVER ETNOCENTRISME (N=1604)42  - +/- + Vrienden met een andere huidskleur hebben, is geen probleem voor mij 3.3 10.6 86.1 Het is belangrijk dat jongeren in contact komen met verschillende culturen 11.1 22.2 66.7 Ik vind dat we veel kunnen bijleren van mensen uit andere culturen 13.3 26.8 59.9 De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking voor onze samenleving 15.9 32.5 51.6 Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig mogelijk contact met elkaar 78.0 16.8 5.2 Mensen met een andere godsdienst zijn een bedreiging voor onze cultuur 74.3 17.8 7.9 Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen 55.6 31.4 12.9 De migranten komen hier profiteren van onze sociale zekerheid 35.4 37.8 26.8 Ik vind dat alle illegale vluchtelingen uit het land gezet moeten worden 36.5 30.9 32.6 De migranten dragen bij tot de welvaart van ons land 27.8 49.5 22.7 - (helemaal) niet akkoord, +/- tussen beide, + (helemaal) akkoord Er wordt van het onderwijs verwacht dat het inspanningen levert om leerlingen op een verdraagzame manier te leren omgaan met verschillen in sekse, huidskleur en etniciteit (eindtermen opvoeden tot burgerzin) en dat leerlingen uit aangeboden informatie, leef- en omgangsgewoonten binnen gezinnen of culturen kunnen weergeven en hun eigen gedrag daartegenover kunnen verwoorden en bespreekbaar stellen (eindtermen sociale vaardigheden). We gaan, aan de hand van de etnocentrismeschaal na in welke mate de scholen die doelstellingen verwezenlijken.  Het nulmodel A in tabel 9.2, een basismodel zonder verklarende variabelen, heeft een intraschoolcorrelatie van 0.11. Dat betekent dat 11% van de verschillen in de houdingen van leerlingen ten opzichte van etnocentrisme kan worden toegeschreven aan verschillen in de scholen waar ze les volgen.  In model B werden een aantal achtergrondkenmerken van de leerlingen opgenomen waarvan al eerder werd vastgesteld dat ze een invloed hebben op de houding ten opzichte van etnocentrisme: geslacht, het onderwijsniveau van de ouders en de onderwijsvorm waarin de leerlingen les volgen. Onze analyses bevestigen eerdere bevindingen. Meisjes zijn doorgaans minder etnocentrisch dan jongens. Ook de onderwijsvorm waarin de leerlingen les volgen hangt nauw samen met een houding als etnocentrisme. Leerlingen die les volgen in het ASO                                                 42 R² = 0.53, Cronbach’s alpha = 0.90, de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerlingen’, p. 120.  
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of KSO zijn doorgaans verdraagzamer dan leerlingen uit het TSO of BSO. Ten slotte blijkt ook het opleidingsniveau van de ouders een belangrijke voorspeller te zijn van de mate van etnocentrisme van hun kinderen. Leerlingen waarvan minstens één van de ouders hoog opgeleid is, zijn minder etnocentrisch dan leerlingen waarvan beide ouders laag opgeleid zijn. Dit model verklaart al 64% van de variantie op schoolniveau, zodat de intraschoolcorrelatie daalt van 11% naar 5%. Dit betekent dat een grote proportie van de verschillen tussen scholen kan worden verklaard door verschillen in de instroom en de vorm. Uit tabel 9.2 (model C) blijkt dat leerlingen die alle vragen over mensenrechten correct beantwoordden een meer afwijzende houding innemen ten opzichte van etnocentrisme dan leerlingen die een fout maakten. Kennis (in dit geval over mensenrechten) blijkt dus verdraagzaamheid op een positieve manier te beïnvloeden. Model D toont aan dat etnocentrisme niet wordt gedrukt door de aandacht die er volgens de leerlingen is voor burgerschapsvorming en sociale vaardigheden. Het al dan niet hebben van een visietekst over de vakoverschrijdende eindtermen heeft evenmin een effect. We merken wel dat hoe vaak leerkrachten aangeven te werken rond sociale vaardigheden een effect heeft op de mate van etnocentrisme bij de leerlingen. Dit blijkt echter omgekeerd te zijn van wat men zou verwachten. Hoe vaker leerkrachten rond sociale vaardigheden werken, hoe meer etnocentrisch hun leerlingen zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat indien een leerkracht merkt dat er in zijn klas sprake is van een etnocentrische houding, hij meer aandacht gaat besteden aan sociale vaardigheden.  De aanwezigheid van een democratisch klasklimaat heeft daarentegen wel een positieve invloed op de mate van verdraagzaamheid van de leerlingen (model E). Hoe meer de leerlingen van een school het schoolklimaat als democratisch ervaren, hoe minder etnocentrisch zij zijn. Dit bevestigt eerder onderzoek (Elchardus & Siongers, 2003; Quintelier, 2007). We merken dat de onderwijsvorm in het uiteindelijke model geen invloed meer uitoefent. Dit betekent dat er geen significant verschil meer bestaat tussen leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen met betrekking tot hun houding ten opzichte van etnocentrisme, indien de door ons gekozen schoolkenmerken en het oordeel van de leerlingen over het participatief schoolklimaat in rekening worden gebracht. In het laatste model E zijn we erin geslaagd om 61% van de variantie op schoolniveau te verklaren en 8% van de variantie op individueel (leerlingen)niveau. Samenvattend kunnen we stellen dat aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen op twee manieren het etnocentrisme drukt. Enerzijds onrechtstreeks omdat het bijdraagt tot kennis over mensenrechten, anderzijds via een democratisch schoolklimaat. De mate waarin dat laatste door aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen in de hand wordt gewerkt, weten we niet. Wel kan worden gesteld dat het verwezenlijken van een democratisch school- en klasklimaat waarschijnlijk een van de meest effectieve manieren is om de houdingencomponent van de eindtermen rond burgerschap te verwezenlijken. Aandacht voor 
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burgerschapsvorming zoals gemeten op basis van de verklaringen van leerlingen en leraars, alsook de aanwezigheid van een visietekst over de vakoverschrijdende eindtermen hebben geen rechtstreeks effect op de mate van verdraagzaamheid van de leerlingen. 
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TABEL 9.2  RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN ETNOCENTRISME (N LEVEL 1 = 1410, N LEVEL 2 = 38)  Nulmodel A Model B Model C Model D Model E  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept 0.054 0.061 0.731*** 0.115 0.819*** 0.111 0.884*** 0.125 0.863*** 0.118 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = jongen)   -0.453*** 0.052 -0.449*** 0.052 -0.442*** 0.055 -0.413*** 0.052 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = ASO/KSO)           TSO   0.257** 0.087 0.229** 0.087 0.205* 0.101 0.184 0.101 BSO   0.315* 0.141 0.262 0.145 0.233 0.157 0.220 0.151 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)           2 ouders hoogopgeleid   -0.301*** 0.055 -0.302*** 0.055 -0.297*** 0.054 -0.312*** 0.053 1 ouder hoogopgeleid   -0.166** 0.055 -0.164** 0.054 -0.166** 0.053 -0.171** 0.053 Kennis over mensenrechten     -0.155** 0.054 -0.150** 0.054 -0.144** 0.051 Democratisch schoolklimaat volgens leerlingen         -0.113** 0.031 Level 2 – Schoolkenmerken           Werken rond burgerzin (leerkrachten)       0.044 0.119 0.024 0.117 Werken rond sociale vaardigheden (leerkrachten)       0.330 0.164 0.330* 0.153 Visietekst over VOET (directie)       -0.112 0.084 -0.128 0.083 Aandacht politiek volgens leerlingen       -0.012 0.077 -0.008 0.078 Aandacht mensenrechten volgens leerlingen       -0.079 0.076 -0.069 0.081 Aandacht sociale vaardigheden volgens leerlingen       -0.193 0.132 -0.155 0.141 Variantie school 0.113  0.041  0.039  0.043  0.044  Variantie leerling 0.917  0.864  0.860  0.858  0.847  Intraschoolcorrelatie 0.110  0.045  0.043  0.048  0.049  Totaal verklaarde variantie   12%  13%  13%  14%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   6%  6%  6%  8%  Verklaarde variantie level 2 (school)   64%  66%  62%  61%  * significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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9.3 HARDE REPRESSIE De zeven stellingen in tabel 9.3 peilen naar de houding ten opzichte van enerzijds de bestraffing van (zware) criminelen en anderzijds het hard optreden tegen normovertredend gedrag gesteld door jongeren (Elchardus, e.a., 1998; Siongers, 2007). Uit de antwoorden van de leerlingen, die in tabel 9.3 worden weergegeven, blijkt dat de meerderheid van de leerlingen niet vindt dat alle misdrijven even hard moeten worden aangepakt. Ook zware misdadigers verdienen volgens twee derde van de jongeren een proces. De meerderheid toont zich verdediger van de rechtstaat, maar een grote proportie is wel voorstander van een zeer harde repressie. Zo zijn drie op de tien jongeren van oordeel dat de doodstraf terug moet worden ingevoerd. Ongeveer een zelfde proportie is van oordeel dat men zich niet schuldig moet voelen als men een inbreker zou doden. De helft van de jongeren vindt bovendien dat verkrachters gecastreerd moeten worden. Ook ten opzichte van jongeren nemen nagenoeg drie op de tien leerlingen een zeer repressieve houding aan: volgens hen moeten minderjarigen voor zware misdaden opgesloten worden in gevangenissen, net zoals volwassenen en moet in probleemwijken een avondklok voor jongeren worden ingevoerd. De stellingen vormen samen een schaal die meet in welke mate jongeren voorstander zijn van harde repressie. De schaal heeft een Cronbach’s alpha van 0.66 en kan dus als betrouwbaar worden beschouwd.  TABEL 9.3 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN LEERLINGEN UIT DE TWEEDE GRAAD OVER HARDE REPRESSIE43 (N=2042)  - +/- + Alle misdrijven, hoe klein ook, zouden even hard aangepakt moeten worden 75.4 16.1 8.5 Zware misdadigers verdienen geen proces 66.7 18.2 15.1 De doodstraf zou terug ingevoerd moeten worden voor zware misdaden 54.2 16.2 29.6 Men moet zich niet schuldig voelen als men een inbreker zou doden 39.1 32.1 28.8 Verkrachters moeten gecastreerd worden 28.6 21.8 49.6 Minderjarigen moeten voor zware misdaden opgesloten worden in gevangenissen, net zoals volwassenen 44.8 26.9 28.2 In probleemwijken moet een avondklok voor jongeren ingesteld worden 41.5 31.5 27.0 - (helemaal) niet akkoord, +/- tussen beide, + (helemaal) akkoord Vanaf de tweede graad secundair onderwijs dienen scholen concreet aandacht te besteden aan mensenrechteneducatie. De internationaal aanvaarde mensenrechten staan lijnrecht tegenover harde repressie, zo blijkt uit het ‘Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten’ uit 1966 (United Nations, 1966). Daarin staat vermeld dat er geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het                                                 43 R² = 0.33, Cronbach’s alpha = 0.66, de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerlingen’ p. 122. 



 160 

strafbare feit van toepassing was (art. 15 §1). Wanneer het jeugdige personen betreft, dient rekening te worden gehouden met hun leeftijd en de wenselijkheid hun reclassering te bevorderen (art. 14 §4). Verder werd in het verdrag opgenomen dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig wordt gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen (art. 14 §2). Ten slotte mag niemand worden onderworpen aan folteringen, of aan een wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (art. 7). Wij gaan na welke leerling- en schoolkenmerken een houding zoals harde repressie kunnen beïnvloeden. De intraschoolcorrelatie in het nulmodel A (tabel 9.4) bedraagt 0.040, wat inhoudt dat slechts 4% van de verschillen in de houding van leerlingen ten opzichte van harde repressie te wijten is aan verschillen tussen de scholen. Deze eerder lage ICC toont aan dat de verschillen tussen scholen met betrekking tot harde repressie bijzonder klein zijn. Indien we vervolgens een aantal achtergrondkenmerken bekijken die mogelijk een invloed kunnen hebben op de houding van leerlingen ten opzichte van harde repressie, blijkt er geen significant verschil te bestaan tussen meisjes en jongens wat betreft hun houding ten opzichte van harde repressie. Leerlingen waarvan minstens één van de ouders hoogopgeleid is, zijn minder vaak voorstander van harde repressie en leerlingen uit het ASO of KSO laten zich eveneens negatiever uit over harde repressie dan leerlingen uit het TSO. De houding ten opzichte van harde repressie van BSO-leerlingen verschilt niet significant van de houding die ASO/KSO-leerlingen innemen. Bovendien verdwijnt het verschil tussen de onderwijsvormen in het uiteindelijke model volledig. De intraschoolcorrelatie daalt in dit model, waarin enkel een aantal achtergrondkenmerken werd opgenomen, naar 0.027 en wordt daarmee eigenlijk verwaarloosbaar.  Model C toont aan dat leerlingen die alle vragen over mensenrechten correct  beantwoordden zich negatiever uitlaten over harde repressie dan leerlingen die een fout maakten. Kennis (over mensenrechten) blijkt dus ook hier een positieve invloed te hebben op de houding van de leerlingen. Model D toont aan dat noch het werken rond burgerzin en sociale vaardigheden door de leerkrachten, noch de aandacht die de school volgens de leerlingen aan deze thema’s besteedt, noch het hebben van een visietekst over de vakoverschrijdende eindtermen een significante invloed uitoefent op de houding van de leerlingen ten opzichte van harde repressie. De expliciete inspanningen van de school op het vlak van burgerzin en sociale vaardigheden blijken in dit geval dus geen invloed uit te oefenen op de houding van de leerlingen. De mate van beleving van een democratisch schoolklimaat door de leerlingen blijkt evenmin een invloed uit te oefenen op hun houding ten opzichte van harde repressie (tabel 9.4 model E). In dit laatste model bedraagt de verklaarde variantie op schoolniveau 45% en de verklaarde variantie op individueel (leerlingen)niveau slechts 1% (het model is ook geenszins ontworpen om individuele variatie te verklaren). 
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TABEL 9.4 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN HARDE REPRESSIE (N LEVEL 1 = 1712, N LEVEL 2 = 38)  Nulmodel A Model B Model C Model D Model E  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept -0.014 0.041 0.105 0.094 0.196 0.100 0.215 0.110 0.214 0.109 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = jongen)   -0.068 0.048 -0.063 0.048 -0.068 0.050 -0.067 0.050 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = ASO/KSO)           TSO   0.212** 0.073 0.177* 0.076 0.151 0.083 0.151 0.083 BSO   0.116 0.097 0.051 0.101 0.031 0.109 0.030 0.109 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)           2 ouders hoogopgeleid   -0.228*** 0.060 -0.225*** 0.060 -0.228*** 0.061 -0.229*** 0.061 1 ouder hoogopgeleid   -0.164** 0.062 -0.162* 0.063 -0.165** 0.063 -0.165** 0.063 Kennis over mensenrechten     -0.165*** 0.037 -0.165*** 0.038 -0.165*** 0.037 Democratisch schoolklimaat volgens leerlingen         -0.003 0.027 Level 2 – Schoolkenmerken           Werken rond burgerzin (leerkrachten)       0.117 0.101 0.117 0.102 Werken rond sociale vaardigheden (leerkrachten)       0.282 0.146 0.282 0.146 Visietekst over VOET (directie)       0.004 0.064 0.003 0.065 Aandacht politiek volgens leerlingen       -0.035 0.078 -0.035 0.078 Aandacht mensenrechten volgens leerlingen       -0.112 0.066 -0.112 0.066 Aandacht sociale vaardigheden volgens leerlingen       -0.055 0.084 -0.054 0.087 Variantie school 0.040  0.026  0.025  0.021  0.022  Variantie leerling 0.964  0.955  0.949  0.950  0.951  Intraschoolcorrelatie 0.040  0.027  0.026  0.022  0.023  Totaal verklaarde variantie   2%  3%  3%  3%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   1%  2%  2%  1%  Verklaarde variantie level 2 (school)   35%  38%  48%  45%  * significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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9.4 ANTIDEMOCRATISCHE HOUDING De items over antidemocratische houdingen vormen samen een schaal die de steun meet voor het vertegenwoordigingsprincipe in de politiek. Die schaal omvat uitspraken zoals ‘Het parlement is een machteloze praatbarak, je kunt het beter afschaffen’ en ‘Zonder politieke partijen zou het in ons land veel beter gaan’ (Siongers, 2007). Tabel 9.5 geeft weer hoe leerlingen denken over democratische bestuursvormen.  De leerlingen zijn globaal beschouwd geen voorstander van het afschaffen van de vertegenwoordigingsdemocratie. Een aantal onder hen denkt wel dat ons land beter bestuurd zou worden door experts en specialisten dan door politici. Opmerkelijk is het antwoord van de leerlingen op hoe ze politiek persoonlijk beleven: drie op de tien leerlingen zijn ervan overtuigd dat zij de politiek niet nodig hebben. Hetgeen verder opvalt is dat veel leerlingen de antwoordcategorie ‘tussen beide’ hebben aangeduid en dus blijkbaar geen uitgesproken mening hebben over de rol van politici en democratische instellingen. De zes items vormen samen een schaal die peilt naar de mate waarin democratische procedures worden gesteund en politiek een zinvol proces wordt geacht. De schaal heeft een Cronbach’s alpha van 0.89 en kan dus als zeer betrouwbaar worden beschouwd. TABEL 9.5 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN LEERLINGEN UIT DE TWEEDE GRAAD OVER ANTIDEMOCRATISCHE HOUDING44 (N=2044)  - +/- + Het parlement is een machteloze praatbarak, je kunt het beter afschaffen 57.1 32.7 10.1 Men moet de politiek gewoon afschaffen en het land laten besturen door verstandige mensen 61.3 21.5 17.2 Zonder politieke partijen zou het in ons land veel beter gaan 57.5 30.7 11.8 Politici zouden geen minister mogen worden 44.9 43.9 11.1 Laat het land besturen door experts en specialisten, niet door politici 37.9 38.3 23.9 Ik heb politiek niet nodig 44.1 28.2 27.7 - (helemaal) niet akkoord, +/- tussen beide, + (helemaal) akkoord Een subthema van het vakoverschrijdend thema opvoeden tot burgerzin in de tweede graad secundair onderwijs is ‘actief burgerschap en besluitvorming’. Ook ‘communicatieve vlotheid verwerven’, een subthema uit de eindtermen sociale vaardigheden van de tweede graad, is belangrijk om op competente wijze deel te kunnen nemen aan het politieke proces. Wij                                                 44 R² = 0.64, Cronbach’s alpha = 0.89, de schaaleigenschappen kunnen geraadpleegd worden in het ‘Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerlingen’, p. 122.  
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trachten hier na te gaan welke factoren een invloed hebben op de (anti)democratische houding van leerlingen.  Uit tabel 9.6 blijkt dat in het nulmodel 11% van de variantie van een antidemocratische houding bij de leerlingen te wijten is aan verschillen tussen de scholen. Als de invloed van achtergrondkenmerken wordt nagegaan, blijkt dat meisjes vaker een antidemocratische houding innemen dan jongens (model B). Verder is er bij leerlingen uit zowel het TSO als BSO vaker sprake van een antidemocratische houding dan bij leerlingen uit het ASO en KSO. Het verschil blijft ook significant in het uiteindelijke model. Het opleidingsniveau van de ouders heeft eveneens een invloed. De jongeren waarvan beide ouders een diploma hoger onderwijs behaalden, nemen vaker een democratische houding aan dan leerlingen waarvan geen van de ouders hoger onderwijs heeft gevolgd. Dit model met enkel achtergrondkenmerken veroorzaakt een daling van de intraschoolcorrelatie van 11% naar 5%.  Kennis heeft ook hier een effect. Net als bij harde repressie en etnocentrisme, hebben leerlingen die alle vragen over mensenrechten correct beantwoordden een minder antidemocratische houding dan de leerlingen die één of meerdere vragen fout beantwoordden (tabel 9.6 model C). Kennis lijkt dus samen te gaan met een grotere steun voor democratische procedures. Indien er volgens de leerlingen veel aandacht is voor politiek op hun school, hebben ze meer democratische attitudes. Hoe vaak de leerkrachten werken rond burgerzin en sociale vaardigheden en of de school een visietekst heeft over de vakoverschrijdende eindtermen, blijkt geen significante invloed uit te oefenen.  Het democratisch schoolklimaat ten slotte, zorgt er wel voor dat leerlingen een meer democratische houding aannemen. Indien leerlingen het gevoel hebben dat de directie en leerkrachten rekening houden met hun mening, heeft dit een positieve invloed op hun houding. De intraschoolcorrelatie daalt in dit uiteindelijke model tot 4%. De verklaarde variantie op schoolniveau bedraagt 66% en op individueel (leerlingen)niveau is 5% van de variantie verklaard. Voor de houding ten opzichte van de vertegenwoordigingsdemocratie blijkt de aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen wel degelijk effect te hebben, rechtstreeks via de aandacht die leraars besteden aan politiek, onrechtstreeks via kennis van de mensenrechten en ook via de democratische school of het participatieve school- en klasklimaat. 
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TABEL 9.6 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN ANTIDEMOCRATISCHE HOUDING (N LEVEL 1 = 1712, N LEVEL 2 = 38)  Nulmodel A Model B Model C Model D Model E  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept -0.022 0.059 -0.411** 0.113 -0.344** 0.111 -0.326* 0.119 -0.336* 0.121 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = jongen)   0.167** 0.048 0.170** 0.048 0.172** 0.048 0.195*** 0.046 Onderwijsvorm leerlingen (ref. = ASO/KSO)           TSO   0.286** 0.081 0.262** 0.082 0.242** 0.086 0.209* 0.093 BSO   0.603*** 0.095 0.557*** 0.092 0.543*** 0.096 0.525*** 0.099 Opleidingsniveau ouders (ref. = 2 ouders laagopgeleid)           2 ouders hoogopgeleid   -0.245*** 0.067 -0.243** 0.067 -0.251** 0.070 -0.268*** 0.070 1 ouder hoogopgeleid   -0.026 0.054 -0.025 0.054 -0.029 0.055 -0.032 0.054 Kennis over mensenrechten     -0.120** 0.045 -0.118* 0.046 -0.113* 0.045 Democratisch schoolklimaat volgens leerlingen         -0.111*** 0.030 Level 2 – Schoolkenmerken           Werken rond burgerzin (leerkrachten)       -0.009 0.113 -0.021 0.118 Werken rond sociale vaardigheden (leerkrachten)       0.205 0.137 0.200 0.141 Visietekst over VOET (directie)       -0.027 0.077 -0.039 0.080 Aandacht politiek volgens leerlingen       -0.157* 0.068 -0.157* 0.073 Aandacht mensenrechten volgens leerlingen       -0.079 0.083 -0.067 0.081 Aandacht sociale vaardigheden volgens leerlingen       -0.120 0.114 -0.084 0.121 Variantie school 0.110  0.043  0.042  0.033  0.038  Variantie leerling 0.894  0.866  0.863  0.864  0.852  Intraschoolcorrelatie 0.110  0.047  0.046  0.037  0.043  Totaal verklaarde variantie   10%  10%  11%  11%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   3%  4%  3%  5%  Verklaarde variantie level 2 (school)   61%  62%  70%  66%  * significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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9.5 BESLUIT Van een ‘goede’ burger worden in de eindtermen ook een aantal houdingen verwacht, zoals het onderschrijven van de mensenrechten en het afwijzen van etnocentrisme en racisme. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is of de inspanningen die de scholen leveren rond de vakoverschrijdende eindtermen ook een impact hebben op die houdingen. We stellen vast dat het kennisniveau van jongeren samenhangt met hun houdingen. Leerlingen die erin slaagden geen enkele fout te maken bij het beantwoorden van de kennisvragen over mensenrechten, bleken namelijk minder etnocentrisch te zijn, meer respect te hebben voor mensenrechten en minder voorstander te zijn van harde repressie en gaven minder blijk van een antidemocratische houding. Het kennisniveau van de leerlingen wordt uiteraard niet uitsluitend ontwikkeld in het onderwijs. Media en gezin spelen daarin ook een rol. In het vorige hoofdstuk is echter gebleken dat de aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen, de mate waarin de school zich voor het verwezenlijken van die eindtermen inzet, wel degelijk een invloed heeft op de kennis van de leerlingen over de mensenrechten. Dat betekent dat het engagement van de school voor de vakoverschrijdende eindtermen toch al minstens onrechtstreeks de gewenste invloed op etnocentrisme, respect voor de rechtstaat en de vertegenwoordigende democratie verwezenlijken.  De vaststellingen in dit hoofdstuk bevestigen ook de, reeds meermaals bevestigde, stelling dat de school kan gelden als oefenterrein voor burgerschapswaarden. De beleving van een democratisch schoolklimaat door de leerlingen leidt tot minder etnocentrisme en meer steun voor de vertegenwoordigingsdemocratie. Het verwezenlijken van zo’n schoolklimaat kan dus zeker gelden als een belangrijke manier om de vakoverschrijdende eindtermen burgerschapsvorming te realiseren.  De rechtstreekse effecten van de expliciete aandacht voor burgerzin en sociale vaardigheden op de houdingen is vrij beperkt. De aandacht op school voor politiek die door de leerlingen gerapporteerd wordt, draagt bij tot een meer positieve houding ten opzichte van de vertegenwoordigingsdemocratie. Of de school een visietekst heeft over de vakoverschrijdende eindtermen heeft geen rechtstreekse invloed op de houdingen van de leerlingen. We kunnen dus samen met Naval (2003) besluiten dat zowel kennis over als praktische ervaring met democratische burgerschapswaarden belangrijk zijn om jongeren te vormen tot actieve, kritische en democratische burgers. Naval maakt een onderscheid tussen educatie over burgerzin, opvoeden door burgerzin en opvoeden tot burgerzin. Educatie over burgerzin houdt in dat leerlingen kennis verwerven over en inzichten krijgen in de overheidsstructuren en processen van het politieke leven. Opvoeden door burgerzin veronderstelt een actief leerproces waarbij participatie zowel binnen als buiten de school wordt aangemoedigd. 
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Opvoeden tot burgerzin is een combinatie van de twee vorige modellen en voorziet jongeren van de nodige kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes die hen in de mogelijkheid stellen om op actieve wijze de rol en verantwoordelijkheden van burgers in een democratisch bestel op te nemen. Dit veronderstelt dat door de hele school wordt gewerkt aan burgerzin. Het is breder dan het formele curriculum en omvat ook aspecten van het informele en ‘hidden’ curriculum. We denken daarbij aan de aanwezigheid van een democratisch schoolklimaat, de mate waarin de directie en leerkrachten luisteren naar de mening van de leerlingen, enz. (Naval, 2003). Terugblikkend op de hoofdstukken uit deel 3 kunnen we besluiten dat de vakoverschrijdende eindtermen zowel output als outcome-effectiviteit hebben. In scholen waar aandacht wordt besteed aan de vakoverschrijdende eindtermen ervaren de leerlingen meer aandacht voor een groot deel van de thema’s van die eindtermen, hebben ze meer van de door de eindtermen nagestreefde kennis en zelfs, hoewel in bescheiden mate, meer van de nagestreefde houdingen.   
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Deel 4 Toekomst van de vakoverschrijdende  
eindtermen 

10 Het draagvlak voor nieuwe vakoverschrijdende 
thema’s 

10.1 NIEUWE THEMA’S De laatste jaren zijn er in sneltempo drie nieuwe thema’s toegevoegd aan de vakoverschrijdende eindtermen, namelijk technisch-technologische vorming, muzisch-creatieve vorming en ICT. Uit de bevraging van de leraars en schoolhoofden blijkt dat deze thema’s in de scholen een veel kleiner draagvlak hebben dan de oorspronkelijke. Het is mogelijk dat dit een gevolg is van hun meer recente introductie. Het is ook mogelijk dat zij het aantal vakoverschrijdende eindtermen te groot maken en daardoor weerstand of onverschilligheid oproepen. Vastgesteld werd ook dat thema’s die geen draagvlak vinden in het onderwijs, die niet voldoende onderwijskundig relevant worden geacht, toch niet of slechts in geringe mate worden geïmplementeerd. Het is dus nodig het aantal vakoverschrijdende eindtermen en de introductie van nieuwe vakoverschrijdende eindtermen met grote zorg en terughoudendheid te bekijken. Men stuit hier trouwens op een probleem dat zich frequent voordoet bij beleidsimplementatie. Niet zelden hebben beleidsvernieuwingen onbedoelde gevolgen. De vakoverschrijdende eindtermen hebben een oplossing geboden voor de problemen van de taakverruiming van het onderwijs en de uitbreiding van de onderwijsinhouden, maar hebben daardoor bij een aantal personen en organisaties blijkbaar de indruk gewekt dat de leerruimte – de tijd die aan onderwijs kan worden besteed – niet meer beperkt is of alleszins niet dermate beperkt dat het door die personen en organisaties gekoesterde thema er niet meer zou bij kunnen. Voor organisaties wordt het vertalen van de eigen zorg in een vakoverschrijdende eindterm nu een kwestie van goed functioneren. Het erkend krijgen van de eigen zorg als vakoverschrijdende eindterm is een verwezenlijking waarmee algemeen secretarissen en voorzitters fier op hun raden van bestuur en algemene vergaderingen kunnen uitpakken, alsof op die manier een grote stap werd gezet richting transformatie van de samenleving. Die houding was ons al opgevallen tijdens een aantal exploratieve gesprekken. Daarom legden we alle stakeholders de volgende stelling voor: ‘het onderwijs is een cruciale en bepalende sector om de doelstellingen van mijn organisatie te verwezenlijken’. Met die stelling is 66% van de geënquêteerde stakeholders het eens. Dat wijst natuurlijk op een levendig, sterk op het maatschappelijk leven betrokken middenveld. Voor de onderwijssector betekent dit dat er zich een reuzegroot probleem stelt. Over dat probleem handelt dit hoofdstuk.  
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Die houding van de stakeholders veroorzaakt een escalatie van vragen om nieuwe vakoverschrijdende thema’s op te nemen. Verschillende drukkingsgroepen hebben inmiddels reeds nieuwe thema’s naar voor geschoven die zij graag opgenomen zien in de eindtermen. We overlopen de lijst. 
10.1.1 Verkeersopvoeding Momenteel bestaan er reeds vakoverschrijdende eindtermen voor verkeersopvoeding binnen het thema milieueducatie. Toch zijn er een aantal organisaties die pleiten voor meer aandacht voor verkeer op school. Zo heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd voor een sterke verkeerseducatie in het onderwijs. De VSV werd in 1990 bij decreet opgericht door het Vlaams parlement en is bedoeld als centrum waar kennis over verkeerskunde wordt ontwikkeld en verspreid. In het advies van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, waarvan de VSV het secretariaat en de coördinatie op zich neemt, staat te lezen dat bijna de helft van alle verkeersdoden uit de leeftijdsgroep tussen 16 en 34 jaar komt (VSV, 2008). De VSV verklaart op haar website45 dan ook dat ze verkeers- en mobiliteitsopvoeding als een belangrijke taak ziet: “wie vandaag de jongeren sensibiliseert voor een verantwoorde vervoerskeuze en een correct verkeersgedrag, legt de basis voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling”. De VSV verspreidt daartoe onder andere educatieve projecten en lespakketten rond verkeers- en mobiliteitseducatie die afgestemd zijn op de vakoverschrijdende eindtermen. De VSV pleit vooral voor meer aandacht voor verkeerseducatie binnen het systeem van de vakoverschrijdende eindtermen. Een apart vak verkeers- en mobiliteitseducatie in het secundair onderwijs is volgens hen noch vanzelfsprekend noch haalbaar (VSV, 2008). De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) is ook een pleitbezorger voor meer aandacht voor verkeersregels op school. Vooral de verkeersopvoeding in het secundair onderwijs moet volgens de VAB beter. De VAB wijst daarbij op een enquête die in samenwerking met de VSV in het voorjaar van 2007 werd gehouden. Hieruit bleek dat leerlingen uit het secundair onderwijs de verkeersregels onvoldoende kennen en dat bijna de helft van de secundaire scholen helemaal geen aandacht besteedt aan verkeerseducatie (VSV, 2008). De VAB en de VSV hebben een aantal aanbevelingen geformuleerd om de huidige situatie in het secundair onderwijs te verbeteren. Ten eerste dient verkeers- en mobiliteitseducatie volgens de VAB en de VSV resultaatsgebonden te worden. Momenteel geldt er slechts een inspanningsverbintenis waardoor verkeer en mobiliteit volgens deze organisaties geen continue aandachtspunten zijn in het secundair onderwijs. Het trainen van verkeersvaardigheden, verkeersinzichten en gepaste attitudes, moet volgens de VAB en de VSV continu gebeuren. Daarnaast willen de VAB en VSV dat de verkeersopleiding gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de overheid en dat er professionele ondersteuning                                                 45 http://www.verkeerskunde.be 
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komt bij het begin van elk leerproces (VSV, 2008). De VAB pleit er ook voor dat secundaire scholen meer inspanningen doen om jongeren voor te bereiden op het theoretisch rijexamen, want het secundair onderwijs speelt volgens hen “een cruciale rol in het al dan niet slagen van de hervormde rijopleiding” (VAB, 2006). Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) deelt de bezorgdheid van de VAB en de VSV over het onvoldoende aanleren van verkeersregels in de scholen. Het BIVV is daarom in 2006 gestart met de verdeling van educatieve kaartspelen over de verkeersregels, bedoeld voor alle laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs. Hun doel is op die manier de scholen bij te staan in het verbeteren van de kennis van de wegcode bij jongeren (BIVV, 2006).  Ook de Fietsersbond vraagt meer aandacht voor verkeerseducatie op school met de nadruk op veilig verkeer en het gebruik van de fiets. In hun memorandum naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in 2004 vroeg de Fietsersbond met aandrang dat de volgende Vlaamse regering de fiets zou beschouwen als een prioriteit binnen het mobiliteitsbeleid. De Fietsersbond stelde daartoe 13 prioriteiten op waar men de aandacht op wenste te vestigen. Eén van deze prioriteiten was ‘praktijkgerichte verkeerseducatie’ op school om assertief en veilig fietsgebruik aan te leren. De Fietsersbond benadrukte dat het hierbij niet de bedoeling was om het verkeersreglement vanbuiten te leren, maar om kinderen assertief en veilig fietsgedrag aan te leren door daadwerkelijk op straat te gaan met hen (Fietsersbond, 2004). Naar aanleiding van de resultaten van de studie van de VAB en de VSV waaruit blijkt dat leerlingen uit het secundair onderwijs de verkeersregels onvoldoende kennen, stelden minister van Mobiliteit Van Brempt en minister van Onderwijs en Vorming Vandenbroucke dat “het heel belangrijk is dat scholen voldoende aandacht geven aan verkeersopvoeding”. Minister Van Brempt besliste meer aandacht te besteden aan verkeerseducatie. Hiertoe werd extra geld vrijgemaakt ter ondersteuning van verkeerseducatie op de scholen. Vooral in het secundair onderwijs wil men de aandacht voor verkeerseducatie versterken. Ook minister Vandenbroucke verklaarde verkeerseducatie op school te willen versterken en wil daarvoor samenwerken met de pedagogische begeleidingsdiensten (Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, 2006b).  
10.1.2 Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling is een ander thema dat tegenwoordig vaak ter sprake komt. Sinds de lancering van de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore is het thema alom aanwezig in de media. Niet enkel in Vlaanderen is duurzame ontwikkeling tegenwoordig een ‘hot topic’. De Verenigde Naties riepen de periode 2005-2014 uit tot het ‘Decennium van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’. De algemene doelstelling van het decennium is de principes, waarden en de toepassing van duurzame ontwikkeling te integreren in alle aspecten van educatie en leren (Minaraad & VLOR, 2007). De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) riep alle lidstaten op om een strategie ter bevordering van educatie voor 
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duurzame ontwikkeling uit te werken, aangepast aan de lokale context (Vandenbroucke, 2006a: 50). De Minaraad en de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) (2007) stelden vast dat in de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling een belangrijke klemtoon ligt op educatie voor duurzame ontwikkeling. De doelstelling van de strategie voor educatie voor duurzame ontwikkeling bestaat er volgens de UNECE in om een educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) op te stellen en op te nemen in de formele onderwijssystemen, in alle relevante vakken en in niet-formeel en informeel onderwijs. De Minaraad en de VLOR sluiten zich aan bij de zienswijze dat educatie voor duurzame ontwikkeling geen afzonderlijk vak in het leerplichtonderwijs moet worden, maar dat het meegenomen moet worden in bestaande vakken en leergebieden. Meer bepaald kan het een plaats krijgen binnen natuur- en milieueducatie. Volgens de Minaraad en de VLOR hoort educatie voor duurzame ontwikkeling thuis in het onderwijs, maar mag het niet beschouwd worden als een opdracht van het onderwijs alleen. 
10.1.3  Ondernemerschap Een ander thema waar volgens een aantal drukkingsgroepen te weinig aandacht naar gaat, is het aanscherpen van ondernemingszin bij jongeren. Volgens organisaties, zoals het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), is het niet zo goed gesteld met het ondernemerschap in Vlaanderen. Ze verwijzen hiervoor onder meer naar de Total Entrepreneurship Activity rate, een indicator voor de ondernemingsgraad uit het Global Entrepreneurship Monitor-onderzoek. Deze ondernemingsgraad meet het aandeel van de beroepsbevolking dat actief betrokken is bij het opzetten van een onderneming of recent een eigen onderneming heeft opgericht. Het Vlaamse Gewest scoorde in 2007 met 3,7 per 100 minder goed dan het Europese gemiddelde van 5,3 per 100. In vergelijking met het jaar voordien is de ondernemingsgraad wel lichtjes toegenomen in Vlaanderen  (van 3,1 in 2006 naar 3,7 in 2007) (Meuleman & Crijns, 2008; Vandenbroucke, 2006b). Er is veel discussie geweest rond het opnemen van een vakoverschrijdend thema ‘ondernemerszin’ in het curriculum. Uiteindelijk zijn er voor dit thema geen afzonderlijke vakoverschrijdende eindtermen ontwikkeld. Volgens een aantal bevoorrechte getuigen uit de onderwijswereld die geïnterviewd werden in het kader van ons onderzoek, was het draagvlak daarvoor te klein. Volgens minister Vandenbroucke (2006b) zitten de onderwijsdoelen die te maken hebben met ondernemingszin, zoals zelfsturing en creatief denken, reeds vervat in de bestaande vakoverschrijdende eindtermen. Zelfsturing en metacognitieve vaardigheden vinden we voornamelijk terug binnen de vakoverschrijdende eindtermen leren leren. Binnen technisch-technologische vorming vinden we eveneens eindtermen terug waarin de rol van ondernemingen en ondernemingszin aan bod komen46.                                                  46 Voorbeelden uit de vakoverschrijdende eindtermen ‘technisch-technologische vorming’: 
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Toch is er nog steeds veel druk vanuit bepaalde groepen in de samenleving om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het stimuleren van ondernemerschap. Als het van het Voka afhangt, zullen kinderen binnenkort, naar analogie met de bos- en zeeklassen, op ‘ondernemersklassen’ kunnen gaan. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’, sloegen Voka en verschillende partners de handen in elkaar om ondernemersklassen voor kinderen uit de grond te stampen, waarbij twaalfjarigen twee dagen worden ondergedompeld in het bedrijfsleven en de wereld van de technologie, met als doel de ondernemerszin bij kinderen aan te scherpen (De Standaard, 17-11-2007). Ook de Koning Boudewijnstichting pleit voor het aanscherpen van ondernemerszin bij jongeren, zoals blijkt uit de titel van een publicatie in het kader van Accent op talent: ‘Ondernemend leren en leren ondernemen. Pleidooi voor meer ondernemerschap in het onderwijs’ (Van den Berghe, 2007). Hoewel er momenteel geen vakoverschrijdende eindtermen ‘ondernemerszin’ zijn, stelt minister van Onderwijs en Vorming Vandenbroucke (2006a) dat de Vlaamse regering wel aan een beleid werkt om ondernemerschap in onderwijs, vorming en opleiding te stimuleren. Uit onderzoek uitgevoerd door het steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie blijkt bovendien dat kennis over ondernemerschap belangrijk is in de keuze voor een carrière als ondernemer. Minister Vandenbroucke ziet voor het onderwijs dan ook een dubbele opdracht. Onderwijs moet volgens hem elk kind ondernemingszin bijbrengen en tegelijk moet onderwijs geïnteresseerde leerlingen echt op weg zetten naar het starten van een eigen zaak (Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, 2006a).  
10.1.4 Techniek en technologie Naast de opname van een thema ‘ondernemerszin’ zijn er ook organisaties die meer aandacht willen voor techniek en technologie in het onderwijs. Zo is UNIZO pleitbezorger voor aparte eindtermen voor techniek en technologie in het lager onderwijs. Voor het secundair onderwijs wenst UNIZO een eerste graad die werkelijk oriënterend is met in het eerste jaar praktische en technische vakken voor alle leerlingen, en in het tweede jaar nog minstens één technisch of praktisch keuzevak voor alle leerlingen. UNIZO hoopt hierdoor vooral dat jongeren bewust en gemotiveerd kiezen voor opleidingen in het BSO en TSO                                                                                                                                           ‘De leerlingen ontwikkelen een constructief kritische houding ten aanzien van techniek, technische beroepen en ondernemingen/organisaties’ (2de graad).  ‘De leerlingen kunnen gefundeerd oordelen over de rol van ondernemingen/organisaties in en voor de samenleving bijvoorbeeld met betrekking tot welvaart, ontwikkeling, welzijn’ (3de graad). ‘De leerlingen kunnen ondernemingen/organisaties karakteriseren als uitvoerders van technische processen en de rol van verschillende technische beroepen en vaardigheden hierbij toelichten (3de graad).   
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(UNIZO, 2007). Ook Voka wil graag meer aandacht voor techniek en technologie op school en pleit hiertoe voor een volwaardige leerlijn technologie binnen het ASO, idealiter met technologische keuzerichtingen. Daarnaast dient er volgens Voka eveneens een herwaardering van het TSO te komen, “zodat die richtingen niet alleen technische mensen vormen maar ook de poort openhouden voor een verdere studiecarrière in het hoger onderwijs”. Volgens Voka is meer aandacht voor techniek en technologie vooral nodig omdat er vanuit het bedrijfsleven al jaren nood is aan meer technisch geschoold personeel (Vandeborne, 2007). De Koning Boudewijnstichting maakt in één van haar rapporten eveneens melding van de nood aan meer aandacht voor technologie in het onderwijs en dan voornamelijk in de algemene vorming. Het rapport ‘Meer techniek in algemene vorming!’ onderstreept het belang van techniek en technologie voor onze samenleving, een belang dat volgens de auteur van het rapport echter niet weerspiegeld wordt door de studie- en loopbaankeuzen van jongeren (Van den Berghe, 2006). Het rapport formuleert voorstellen voor oplossingen en pleit onder meer, net als Voka en UNIZO, voor een veel prominentere plaats van techniek in de algemene vorming. De vakoverschrijdende eindtermen technisch-technologische opvoeding die voor de tweede en derde graad zijn ontwikkeld, worden onvoldoende geacht. Volgens Van den Berghe (2006) dient de technologische opvoeding op school grondig aangepast te worden. Zo zou technologische opvoeding ondermeer aan bod moeten komen in het basisonderwijs, het vak technologische opvoeding zou levensechter moeten worden en technologie zou ook geïntegreerd moeten worden in andere vakken. Ook Agoria, de federatie van de technologische industrie, pleit voor meer aandacht voor technologie en industrie in het onderwijs. Agoria wil dat technologie op school meer vanuit de praktijk wordt behandeld en wil ook zelf werk maken van een intenser contact tussen bedrijven en scholen. Hun voornaamste doel is ervoor te zorgen dat industrie bij jongeren een positieve connotatie krijgt. Uit hun eigen onderzoek bleek immers dat de sector met een negatief imago te kampen heeft en dat technologische bedrijven weinig bekend zijn onder jongeren. Onbekend maakt echter onbemind volgens Agoria. Het voornaamste doel van deze organisatie is dan ook jongeren via het onderwijs warm te maken voor technologie (Agoria, 2007; Hauttekeet, 2007). 
10.1.5 Nieuwe thema’s voorgesteld door onderwijsactoren en 

stakeholders van het onderwijs Het opduiken van nieuwe thema’s doet de vraag stellen of er wel een draagvlak is voor het invoeren van deze thema’s in het onderwijs. We vroegen aan leerkrachten en stakeholders van het onderwijs of ze tevreden zijn met het huidige aanbod vakoverschrijdende eindtermen en welke nieuwe thema’s ze graag nog aan bod zien komen in het onderwijs. Zoals kan worden verwacht verschillen de leraars op dit punt nogal sterk van mening met de stakeholders. Nagenoeg 9 op de 10 leraars (89% om precies te zijn) vindt het welletjes met de huidige thema’s en is van oordeel dat er geen nieuwe thema’s moeten bijkomen. Bij de 
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stakeholders van het onderwijs zegt slechts 59% dat de huidige thema’s volstaan, vier organisaties op de tien pleiten voor de opname van nieuwe vakoverschrijdende eindtermen.  De stakeholders van het onderwijs hebben via de enquête ook een reeks nieuwe thema’s naar voren geschoven, die zij graag in het onderwijs behandeld zien. De lijst met nieuwe thema’s die door de organisaties werden voorgesteld en het aantal keer dat ze vernoemd werden door de stakeholders, wordt weergegeven in tabel 10.1. Sociale ongelijkheid en ondernemerschap werden door de organisaties het vaakst vernoemd als nieuw thema. Andere thema’s die door de stakeholders van het onderwijs meermaals werden aangehaald zijn verdraagzaamheid, zelfontwikkeling (zich goed voelen in het eigen lichaam, een zelfkritische houding hebben, het leren verwoorden van de eigen mening, enz.), duurzame ontwikkeling en burgerschap. Een aantal thema’s die door de organisaties werden vernoemd zoals verdraagzaamheid en burgerschap zitten reeds vervat in de bestaande vakoverschrijdende eindtermen. De stakeholders die ze vermeldden wilden daarmee ongetwijfeld aangeven dat de aandacht voor die thema’s dient te worden uitgebreid. TABEL 10.1 NIEUWE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S VERMELD DOOR DE STAKEHOLDERS VAN HET ONDERWIJS (N=140) Thema aantal keer vernoemd Sociale ongelijkheid (ook internationaal) 9 Ondernemerschap 8 Verdraagzaamheid en discriminatie (gender, handicap, andere culturen,...) 7 Zelfontwikkeling 7 Duurzame ontwikkeling 5 Burgerschap 5 Werkattitude 4 Kennis sociale zekerheid 4 Mensen- en kinderrechten 3 Ethiek 3 (Internationale) politiek 3 Sociale geschiedenis 2 Landbouw en platteland 2 Andere (thema’s die 1 maal werden vernoemd) 14 Totaal 76 Van de leerkrachten maakte slechts 11% melding van de nood aan een nieuw thema, heel wat minder dan bij de stakeholders van het onderwijs dus. We overlopen enkele van de thema’s die het vaakst door de leerkrachten werden vernoemd: beleefdheid en etiquette, respect voor anderen, meer aandacht voor cultuur, omgaan met een multiculturele samenleving, zelfredzaamheid en basiskennis om te functioneren in de maatschappij, verdraagzaamheid, kritisch omgaan met de media, aandacht voor waarden en normen en taalvaardigheden en spelling. Een meer uitgebreide lijst met thema’s is af te lezen in tabel 
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10.2. Net als bij de stakeholders van het onderwijs stellen we bij de leerkrachten vast dat de ‘nieuwe thema’s’ die worden voorgesteld vaak al vervat zitten in de huidige vakoverschrijdende eindtermen. Het gaat hierbij om thema’s zoals verdraagzaamheid, respect voor anderen, kritisch omgaan met de media, enz. We gaan er dan ook vanuit dat de leerkrachten die deze thema’s noteerden, van oordeel zijn dat zij relatief meer aandacht zouden moeten krijgen dan nu het geval is.  TABEL 10.2 NIEUWE VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S VERMELD DOOR DE LEERKRACHTEN (N=807) Thema aantal keer vernoemd Beleefdheid en etiquette 11 Cultuur 7 Respect 7 Basiskennis en zelfredzaamheid 6 Multiculturalisme 6 Kritisch omgaan met de media 5 Spelling en taalvaardigheden 5 Verdraagzaamheid 5 Waarden en normen 5 Communicatieve vaardigheden 4 Politiek 4 Sport 4 Vrijwilligerswerk en dienstbaarheid 4 Zelfrespect en weerbaarheid 4 Armoede 2 Omgaan met stress 2 Veiligheid 2 Verkeer 2 Andere (thema’s die 1 maal werden vernoemd) 34 Totaal 119 Leraars en stakeholders verschillen niet alleen in de mate waarin ze nieuwe thema’s in het onderwijs willen opnemen. Zij verschillen ook grondig in de soort nieuwe thema’s die ze wensen. Stakeholders willen dat de leerlingen meer weten over sociale ongelijkheid, over ondernemerschap en over zelfontwikkeling. Voor de leraars zijn beleefdheid en etiquette de grote prioriteit. De eersten denken duidelijk aan de leefbaarheid van de samenleving, aan de mate van gelijkheid van ondernemerschap en zelfcontrole die daarvoor nodig zijn. De leraars denken aan de leefbaarheid van hun klas en de omgangsregels die daar nodig zijn om wat dan ook te kunnen leren. Sommige van de prioriteiten van de stakeholders krijgen van de leraars bijzonder weinig aandacht. Zo werd ondernemerschap door slechts één leerkracht vernoemd. Meer aandacht voor sociale ongelijkheid of voor duurzame ontwikkeling werd geen enkele keer vermeld. Ook andere actuele thema’s zoals verkeerseducatie werden nauwelijks (slechts  twee maal) door de leerkrachten vernoemd als mogelijk nieuw thema. 
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Blijkbaar vinden de leerkrachten dat hier reeds voldoende aandacht voor is in de vakoverschrijdende eindtermen en/of voldoende rond gewerkt wordt op school. Zowel de leerkrachten als de stakeholders pleiten wel voor meer aandacht voor verdraagzaamheid binnen het onderwijs.  De verzuchting een nieuw thema in het onderwijs te introduceren is uiteraard bijzonder groot bij organisaties waarvan de doelstellingen nog niet of slechts beperkt weerspiegeld zijn in de eindtermen. Zo stellen we vast dat organisaties waarvan de doelstellingen47 aansluiten bij het thema technisch-technologische vorming het vaakst pleiten voor nieuwe thema’s. Van de tien organisaties die technisch-technologische vorming tot hun doelstellingen rekenen, zijn er acht stakeholders die nieuwe thema’s aanreiken om op te nemen in de vakoverschrijdende eindtermen. Ook organisaties waarvan de doelstellingen niet tot de huidige vakoverschrijdende thema’s behoren en andere thema’s zoals arbeidsrelaties, landbouweducatie of jeugdinformatie tot hun doelstellingen rekenen, pleiten vaak voor nieuwe thema’s. Bij deze stakeholders die andere thema’s dan degene die al tot de eindtermen behoren, tot hun doelstellingen rekenen, pleit zes op de tien organisaties voor het opnemen van een nieuw thema binnen de vakoverschrijdende eindtermen. 
10.2  DE ROL VAN DE STAKEHOLDERS VAN HET ONDERWIJS MET 

BETREKKING TOT DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN De verwachting dat de vakoverschrijdende thema’s het gemakkelijker maken een nieuwe leerinhoud te introduceren, ja zelfs het gevoel van middenveldorganisaties en werkgevers dat het hun plicht is nieuwe leerinhouden te introduceren, leidt tot hoge verwachtingen en, onvermijdelijk, frustratie en ontevredenheid. We stellen vast dat heel wat stakeholders van het onderwijs niet tevreden zijn met het huidige aanbod aan vakoverschrijdende eindtermen. In de vorige paragraaf konden we reeds vaststellen dat er een zeker ongenoegen heerst bij bepaalde organisaties over het te weinig aan bod komen van ‘hun’ thema’s in het onderwijs. Dit blijkt eveneens uit de antwoorden op een aantal stellingen die we hen hebben voorgelegd. 
                                                47 De stakeholders van het onderwijs dienden in hun enquête aan te duiden welke thema’s het beste aansluiten bij de doelstellingen van hun organisatie. Ze hadden hierbij de keuze uit de negen vakoverschrijdende thema’s (met name sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, leren leren, milieueducatie, verkeerseducatie, muzisch-creatieve vorming, technisch-technologische vorming en ICT) en konden daarnaast ook andere thema’s opgeven. De organisaties konden maximaal drie thema’s aanduiden.  



 176 

TABEL 10.3 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE STAKEHOLDERS OVER DE ROL VAN DE EIGEN ORGANISATIE MET BETREKKING TOT DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (N=146)  - +/- + Mijn organisatie is tevreden met het huidige aanbod van maatschappelijke thema's in het onderwijs 43.8 47.8 8.4 De thema's die mijn organisatie belangrijk vindt, komen op dit moment voldoende aan bod in het onderwijs 60.9 25.9 13.2 Mijn organisatie is te weinig betrokken bij de didactische uitwerking van de vakoverschrijdende eindtermen op scholen 30.4 37.9 31.8 Het onderwijs is een cruciale en bepalende sector om de doelstellingen van mijn organisatie te verwezenlijken 13.3 21.2 65.5 - (helemaal) niet akkoord, +/- tussen beide, + (helemaal) akkoord Slechts 8% van de organisaties zegt tevreden te zijn met het huidige aanbod van maatschappelijke thema’s in het onderwijs. 44% van de bevraagde organisaties is ronduit ontevreden over de huidige thema’s. Daarnaast vinden zes op de tien bevraagde organisaties dat de thema’s die hun organisatie belangrijk vindt, onvoldoende aan bod komen in het secundair onderwijs. We vroegen de stakeholders ook in welke mate ze het gevoel hebben voldoende betrokken te zijn geweest bij de opname van vakoverschrijdende thema’s in het onderwijs. De meningen over de stelling ‘mijn organisatie is te weinig betrokken bij de didactische uitwerking van de vakoverschrijdende eindtermen op scholen’ zijn verdeeld. Iets minder dan een derde van de organisaties vindt dat ze te weinig betrokken is en ongeveer evenveel organisaties zijn van mening voldoende betrokken te worden bij de didactische uitwerking van de vakoverschrijdende eindtermen. De stakeholders van het onderwijs blijken bijzonder hoge verwachtingen te hebben ten opzichte van het onderwijs. Zoals reeds gemeld zijn de vertegenwoordigers van 66% van de bevraagde organisaties van oordeel dat het onderwijs een cruciale en bepalende sector om hun doelstellingen te verwezenlijken. Een maatregel via dewelke nieuwe leerinhouden en maatschappelijke thema’s in het secundair onderwijs konden worden opgenomen, leidt op deze manier, paradoxaal genoeg, tot grote ontevredenheid bij de maatschappelijke organisaties. Het ongenoegen is weliswaar niet bij alle organisaties even groot. Sommige organisaties zijn duidelijk minder tevreden dan andere. De organisaties waarvan de doelstellingen niet aansluiten bij de huidige vakoverschrijdende thema’s, maar bij een ander thema, zijn het minst tevreden. Deze organisaties zijn ook, meer dan de andere stakeholders, van oordeel dat ze te weinig betrokken zijn geweest bij de didactische uitwerking van de vakoverschrijdende eindtermen. In de vorige paragraaf stelden we reeds vast dat het ook net deze organisaties zijn die het vaakst een nieuw thema naar voor schuiven. Aangezien er voor ‘hun’ thema momenteel nog geen vakoverschrijdende eindtermen zijn opgenomen, is het in zekere zin logisch dat zij het minst tevreden zijn over de huidige vakoverschrijdende eindtermen. We stellen ook een hoge graad van ontevredenheid vast bij organisaties waarvan de doelstellingen aansluiten bij de thema’s muzisch-creatieve vorming en technisch-
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technologische vorming. Zij zijn weinig tevreden over de mate waarin ‘hun’ thema’s aan bod komen in het onderwijs. De thema’s muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming zijn wel degelijk opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen, maar niet in alle graden en onderwijsvormen. Muzisch-creatieve vorming komt enkel in de tweede en derde graad aan bod en technisch-technologische vorming wordt enkel in de tweede en derde graad van het algemeen secundair onderwijs behandeld. Voor de organisaties die muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming tot hun doelstellingen rekenen, is deze eerder beperkte aandacht voor hun thema’s blijkbaar onvoldoende. Zij zouden graag meer aandacht willen voor muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming in het onderwijs. Ook organisaties die ICT of leren leren tot hun doelstellingen rekenen, zijn erg ontevreden met het huidige aanbod van maatschappelijke thema’s in het onderwijs. Organisaties waarvan de doelstellingen aansluiten bij leren leren zeggen bovendien vaker dan andere organisaties dat ze te weinig betrokken zijn geweest bij de didactische uitwerking van de vakoverschrijdende eindtermen. Organisaties waarvan de doelstellingen aansluiten bij het thema verkeerseducatie zeggen net iets vaker dat de thema’s die zij belangrijk vinden, op dit moment wel voldoende aan bod komen in het onderwijs. Toch zijn ook bij de verkeersorganisaties de tevredenheidpercentages erg laag. 
10.3 DRUK VANUIT DE SAMENLEVING VOOR DE OPNAME VAN 

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Het is duidelijk dat de houding van de stakeholders een zeer hoge druk zet op het onderwijs en op de leerkrachten. We gingen daarom na hoe leraars en schoolhoofden daarop reageren. (tabel 10.4).  Volgens de leerkrachten wordt momenteel duidelijk te veel verwacht van de school. Ongeveer acht op de tien leerkrachten vindt dat men te veel verwacht dat de school alle problemen van de samenleving oplost. De helft van de leerkrachten is er bovendien van overtuigd dat de maatschappij steeds vaker naar het onderwijs kijkt om nieuwe kennisinhouden op te nemen. Slechts een minderheid van de leerkrachten, namelijk één op de vijf leerkrachten, is het niet eens met de stelling dat er tegenwoordig te veel nieuwe thema’s op school aan bod dienen te komen. Dubbel zoveel leerkrachten vinden wel dat er te veel nieuwe thema’s zijn op school. Een derde van de leerkrachten vindt bovendien dat organisaties steeds vaker hun thema aan bod willen laten komen in het onderwijs. De helft van de leerkrachten duidde echter de antwoordcategorie ‘tussen beide’ aan bij de stelling ‘organisaties willen steeds vaker dat hun thema aan bod komt in het onderwijs’. Dit kan er mogelijk op wijzen dat de druk op het onderwijs die leerkrachten voelen, volgens hen niet enkel te wijten is aan de eisen vanuit organisaties. We stellen ten slotte vast dat het vooral de jongere leerkrachten zijn die druk ervaren vanuit de samenleving.  
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Ook schooldirecties ervaren een sterke druk op het onderwijs. De antwoorden van de directieleden op de stellingen aangaande de druk van de samenleving op het onderwijs zijn terug te vinden in tabel 10.5. We zagen eerder al dat de schoolhoofden, nog meer dan de leraars, voorstander zijn van een mate van onafhankelijkheid van de scholen en het onderwijs ten opzichte van de samenleving. Het hoeft daarom geenszins te verbazen dat de directieleden nog frequenter dan de leerkrachten aangeven dat van de school te veel wordt verwacht. Met uitzondering van één directielid, zijn alle schoolhoofden van mening dat er van de school te vaak wordt verwacht dat ze alle problemen van onze maatschappij oplost. En maar liefst negen op de tien schoolhoofden zijn het eens met de stelling dat er steeds meer maatschappelijke vraag is om nieuwe kennisinhouden op te nemen in het onderwijs. Een meerderheid van de directeurs geeft eveneens aan dat er tegenwoordig te veel nieuwe thema’s op school of in de lessen aan bod dienen te komen. Directieleden merken ook meer dan de leerkrachten op dat organisaties hun thema aan bod willen laten komen in het onderwijs.  TABEL 10.4  PROCENTUELE VERDELING VAN ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER HET ERVAREN VAN DRUK VANUIT DE SAMENLEVING (N=842)  - -/+ + Er is steeds meer maatschappelijke vraag om nieuwe kennisinhouden op te nemen in het onderwijs 7.0 40.5 52.5 Men verwacht te veel van de school dat ze alle problemen van onze maatschappij oplost 6.2 15.4 78.5 Er zijn tegenwoordig te veel nieuwe thema’s die op school of in de lessen aan bod dienen te komen 20.0 39.1 41.0 Organisaties willen steeds vaker dat hun thema aan bod komt in het onderwijs 15.9 50.6 33.5 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord  
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TABEL 10.5 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE DIRECTIE OVER HET ERVAREN VAN DRUK VANUIT DE SAMENLEVING (N=46)   - +/- + Er is steeds meer maatschappelijke vraag om nieuwe kennisinhouden op te nemen in het onderwijs 1 (2.2%) 3 (6.5%) 42 (91.3%) Men verwacht te veel van de school dat ze alle problemen van onze maatschappij oplost 0 (0.0%) 1 (2.2%) 45 (97.8%) Er zijn tegenwoordig te veel nieuwe thema’s die op school of in de lessen aan bod dienen te komen 4 (8.7%) 14 (30.4%) 28 (60.9%) Organisaties willen steeds vaker dat hun thema aan bod komt in het onderwijs 2 (4.3%) 17 (37.0%) 27 (58.7%) - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord 
10.4 BESLUIT Met het invoeren van de vakoverschrijdende eindtermen werd in feite een nieuwe verhouding tussen samenleving en onderwijs in het leven geroepen. Deze heeft nog zeker niet haar vaste vorm gevonden en wordt voorlopig gekenmerkt door conflictpotentieel en wederzijdse ontevredenheid. Het middenveld, de werkgevers, kortom al de organisaties die we kunnen beschouwen als stakeholders van het onderwijs, koesteren nu torenhoge verwachtingen met betrekking tot het onderwijs. Omdat nieuwe leerinhouden via de vakoverschrijdende eindtermen kunnen worden geïntroduceerd, beschouwen zij het, meer dan voorheen, als hun taak mede te bepalen wat er in het onderwijs aan bod komt. Veel meer organisaties dan vroeger beschouwen het onderwijs nu zelfs als een bepalende en cruciale sector om hun doelstellingen te verwezenlijken. Uit hoofdstuk 4 is al gebleken dat zij die overtuiging op een nogal doortastende wijze koesteren. Maatschappelijk relevante en actuele thema’s moeten volgens vele van die organisaties een plaats krijgen in het onderwijs, ongeacht de interesses van de leerkrachten.  Die hoge verwachtingen leiden ook naar ontevredenheid. Amper 8% van de stakeholders zegt tevreden te zijn met het huidige aanbod van maatschappelijke thema’s in het onderwijs. We konden eveneens vaststellen dat bij bepaalde organisaties ongenoegen heerst over het te weinig aan bod komen van ‘hun’ thema’s binnen het onderwijs. 61% van de stakeholders van het onderwijs geeft aan dat de thema’s die hun organisatie belangrijk vindt momenteel onvoldoende aan bod komen in het onderwijs. Een groot aantal organisaties wil meer en nieuwe thema’s aan bod laten komen. In totaal maakte 41% van de organisaties melding van de nood aan nieuwe thema’s. De thema’s sociale ongelijkheid, ondernemerschap, verdraagzaamheid en discriminatie en zelfontwikkeling werden daarbij het vaakst vernoemd. Het blijken bovendien vooral de organisaties te zijn die het minst tevreden zijn, die nieuwe thema’s naar voor schuiven.  
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De overgrote meerderheid van de leerkrachten is daarentegen van oordeel dat er geen nieuwe thema’s moeten worden geïntroduceerd. De nieuwe thema’s die door de stakeholders van het onderwijs vooral naar voor werden geschoven (zoals ondernemerszin, sociale ongelijkheid en duurzame ontwikkeling) worden door de leerkrachten daarenboven zelden of nooit vernoemd. Als de leraars al de behoefte aan een nieuw thema voelen, dan gaat het over de beleefdheid en de etiquette die de leerlingen moet worden bijgebracht.  Hoewel de leerkrachten en de directeurs van mening zijn dat actuele en maatschappelijk relevante thema’s een plaats verdienen in het onderwijs, beschouwen ze het niet als hun taak om alle maatschappelijk relevante  thema’s te behandelen. De leerkrachten ervaren dat er steeds meer maatschappelijke vraag is om nieuwe kennisinhouden op te nemen in het onderwijs en zijn van oordeel dat er te veel van het onderwijs wordt verwacht.  Het is duidelijk, en dit werd ook al in hoofdstuk 4 vastgesteld, dat er rond de leerinhoud en de introductie van nieuwe thema’s, een spanningsveld is gegroeid waarin de onderwijsbetrokken actoren en de stakeholders regelrecht tegenover elkaar staan. Dat het onderwijs wordt geconfronteerd met hoge eisen is onvermijdelijk en onzes inziens onomkeerbaar. In een samenleving die het gedrag via zelf-controle stuurt, dat is via de kennis, vaardigheden, houdingen, smaken en emoties die een kiezend individu zich heeft eigen gemaakt, zullen socialiserende en beïnvloedende instellingen een centrale rol spelen. Onderwijs, massamedia, reclame, therapie, enzovoort zullen in dat soort samenlevingen belangrijk blijven en nog belangrijker worden. Die verschillende instellingen beïnvloeden niet allemaal met hetzelfde doel voor ogen, integendeel. Het onderwijs is zowat de enige van die instellingen, waarop de samenleving, via middenveldorganisaties en via haar politieke vertegenwoordigers, echt impact meent te hebben. De enige instelling waarvan zij het gevoel heeft dat ze in een gewenste richting kan worden gestuurd, dat kan worden bepaald welke invloed ze op de jonge leden van de samenleving heeft. Wat betreft massamedia, reclame en therapie, gaat de poging tot maatschappelijke sturing nauwelijks verder dan een paar emotionele lezersbrieven, wat vrome verklaringen en wrange klaaggezangen. Wat het onderwijs betreft is er daarentegen een onderwijsbeleid dat zich daadwerkelijk wil richten op de competenties van de leerlingen. Daarom voelen leraars en schoolhoofden een grote druk en hebben ze het gevoel dat hun autonomie en bewegingsruimte sterk in het gedrang komen. Daarom ook willen steeds meer drukkingsgroepen hun duit in het zakje doen en zijn ze gefrustreerd omdat ze het gevoel hebben dat hun daadwerkelijke invloed achter blijft op de door hen gewenste invloed.  Die spanning zou in een beleid in het verlengde van of ter herziening van de eindtermen moeten worden opgelost. Eén, bescheiden, maar niet onbelangrijk aspect van het probleem is het gevoel van “overload”, van een te grote en een te onoverzichtelijke belasting dat we bij heel wat leraars en bij een nog grotere proportie schoolhoofden zijn tegengekomen. 41% van de leraars en 61% van de schoolhoofden is van oordeel dat het aantal 
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vakoverschrijdende eindtermen zou moeten verminderd worden. Uit verdiepende gesprekken is gebleken dat het in feite niet alleen gaat om het aantal eindtermen, maar ook over de complexiteit van het gehele aanbod van eindtermen.  Meer in het algemeen en op een wat langere termijn is er een nieuwe procedure nodig voor de introductie van nieuwe eindtermen, vakgebonden zowel als vakoverschrijdende. Een procedure die bepaalt welke competenties in de scholen moeten worden nagestreefd en verworven en die het middenveld een gevoel van verantwoorde inspraak geeft en tot minder frustratie leidt, die de onderwijsgebonden actoren het gevoel geeft dat zij een mate van autonomie hebben en hun werk op een verantwoorde wijze ook creatief naar eigen inzicht kunnen doen. In het volgende, samenvattende en besluitende, hoofdstuk komen we hierop terug.               
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11 Samenvatting en aanbevelingen 
11.1 SAMENVATTING In Vlaanderen, net als in een aantal andere westerse landen en regio’s, hebben de traditionele middelen van gedragssturing over de laatste vijftig jaar hun doeltreffendheid grotendeels verloren. Wij zijn, samen met andere posttraditionele samenlevingen overgestapt op een andere modus van sociale controle. Deze is niet langer gebonden aan schaarste, vanzelfsprekende traditie, geloof en ideologie, gestrengheid in de leer, bevel en gezag, maar steunt op zelfcontrole. Het individu wordt geleerd zelfsturend te zijn, maar de factoren die de zelfsturing beïnvloeden worden op een intense en indringende manier via socialisatie en beïnvloeding gevormd. Die taak wordt opgenomen door het onderwijs, de massamedia, de reclame en de therapie. Die ontwikkeling dwingt het onderwijs tot een taakverruiming. Het doel van het onderwijs verschuift van kennis naar competentie. Naast kennis dienen ook vaardigheden en de juiste houding te worden aangeleerd. Dat dient te gebeuren onder conditie van kennisexplosie die maakt dat er steeds meer stof is om te onderwijzen en dat derhalve dient te worden overgestapt van leren op leren leren. Het gaat ook om een samenleving waarin steeds meer groepen, dikwijls uitermate mondige groepen, van oordeel zijn dat hun bijzondere zorg, voor gezondheid, voor milieu, voor burgerschap, voor kunst, enzovoort in het onderwijs moet weerspiegeld worden.  De vakoverschrijdende eindtermen zijn een oplossing voor dat probleem: een techniek om tegemoet te komen aan de nagenoeg onmogelijke eisen. Een aantal tendensen wordt in de vakoverschrijdende eindtermen verknoopt en via die onderwijsvernieuwing in het onderwijs verwezenlijkt. Dat geldt voor de taakverruiming via nieuwe thema’s en leerinhouden, voor de verschuiving in de richting van competenties en voor het vakoverschrijdend werken en het intenser samenwerken tussen verschillende vakleraren. Het zogeheten kennis versus vaardigheden debat, dat ruime media-aandacht heeft gekregen, blijkt een achterhoedegevecht. De meeste leraars en nagenoeg alle schoolhoofden denken niet meer in termen van een tegenstelling tussen kennis en vaardigheden. Dat is volgens hen een achterhaald denkkader. Het is vervangen door een denken in termen van competenties; een denken gericht op het vinden van een optimale synergie tussen kennis, vaardigheden en houdingen.   Een grote meerderheid van de organisaties uit het middenveld en van drukkingsgroepen die kunnen worden beschouwd als de stakeholders van het onderwijs, is van oordeel dat maatschappelijke relevantie en media-aandacht een belangrijke rol moeten spelen bij het bepalen van de thema’s die in de scholen aan bod komen. Op dat vlak tonen de leraars en meer nog de schoolhoofden zich verdedigers van een mate van autonomie van de scholen en het onderwijs ten opzichte van die maatschappelijke druk. De idee dat maatschappelijke 
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relevantie en media-aandacht een rol moeten spelen bij het bepalen van de leerinhouden wordt echter ook door hen in betrekkelijk grote mate aanvaard.    Ook voor het vakoverschrijdend werken is er bij leraars en schoolhoofden veel steun. Er bestaat volgens hen nu al een betere samenwerking tussen de verschillende leerkrachten dan vroeger. De vakken zijn volgens hen minder duidelijk van elkaar gescheiden dan voorheen en er worden meer projecten en uitstappen georganiseerd. Zowel leerkrachten als directieleden onderkennen een tendens naar meer vakoverschrijdend werken. Zij achten deze van blijvende aard en beoordelen ze overwegend positief.  In het algemeen kunnen we besluiten dat de onderscheiden tendensen die samenvloeien in de vakoverschrijdende eindtermen veel steun vinden bij de leraars en meer nog bij de schoolhoofden en de stakeholders. Bij die groepen bestaat er een duidelijke, dominante visie op de toekomst van het onderwijs, die gericht is op het ontwikkelen van competenties, de taakverruiming van het onderwijs vanzelfsprekend acht, de verworven mate van vakoverschrijdend werken onomkeerbaar acht en in de toekomst nog meer vakoverschrijdend of vakintegrerend werken ziet. De leraars zijn wat koelere minnaars van deze laatste tendens, maar een meerderheid van hen aanvaardt ze ook of is er voorstander van.  De eigenlijke eindtermen worden voor het merendeel relevant geacht door de leraars, de schoolhoofden en de stakeholders. Twee soorten relevantie werden onderscheiden, de maatschappelijke (dienen de leden van de samenleving over die competentie te beschikken) en de onderwijskundige (dienen zij die op school te verwerven). Dikwijls wordt de maatschappelijke relevantie hoger ingeschat dan de onderwijskundige, vooral door de leraars en de schoolhoofden. Op die manier geven ze te kennen dat er competenties zijn die heel belangrijk zijn voor het maatschappelijke leven, maar daarom nog niet op school dienen te worden verworven. De stakeholders zijn in grote mate geneigd maatschappelijk relevant geachte competenties ook meteen onderwijskundig relevant te achten. In het algemeen kan worden gesteld dat bijna alle huidige thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen zowel maatschappelijk als op onderwijskundig relevant worden geacht. Er is dus een waarlijk breed en sterk draagvlak voor de vakoverschrijdende thema’s en eindtermen. Er zijn wel een aantal eindtermen waarvan minder dan de helft van de leerkrachten, directieleden of stakeholders aangeeft dat de school er aandacht moet aan besteden. Opvallend is ook dat het ganse thema muzisch-creatieve vorming door slechts vier op de tien schoolhoofden als een taak van de school wordt beschouwd. Bij de leerkrachten is er wat meer steun (52%), maar weinig in vergelijking met de andere vakoverschrijdende eindtermen. Met de mate waarin de leraars de eindtermen relevant achten, dient wel degelijk rekening te worden gehouden. Uit de analyse is immers gebleken dat de mate waarin zij ze relevant achten een grote invloed heeft op de mate waarin zij ze behandelen. Irrelevant geachte eindtermen kunnen dan wel worden opgelegd, maar daarom bereiken ze de klas nog niet. 



 184 

Als niet in abstracto naar de relevantie wordt gevraagd, maar naar het belang van de verschillende thema’s, tekent zich bij schoolhoofden, leraren en stakeholders eenzelfde prioriteitenorde af. Er is een kern van drie vakoverschrijdende thema’s die door alle betrokkenen als de meest relevante worden beschouwd. Deze kern omvat de thema’s opvoeden tot burgerzin, sociale vaardigheden en leren leren. De overige thema’s kregen een lagere relevantie. Binnen deze groep van minder relevante thema’s kunnen we toch nog twee thema’s onderscheiden die belangrijker worden geacht dan de anderen: gezondheidseducatie en milieueducatie. De laagste prioriteit is weggelegd voor de thema’s muzisch-creatieve vorming, technisch-technologische vorming en ICT. Leerkrachten, directieleden en stakeholders, maar ook de leerlingen (burgerzin buiten beschouwing gelaten) zijn het eens over deze rangorde.  De haalbaarheid of hanteerbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen wordt volgens een meerderheid van de leraars en de schoolhoofden niet geschaad door de prestatieverbintenis, in de plaats van de resultaatsverbintenis. Een meerderheid van de leraars en schoolhoofden toont zich voorstander van de prestatieverbintenis, slechts een kleine groep van hen is van oordeel dat een resultaatsverbintenis de haalbaarheid zou bevorderen. Opvallend is wel dat bij de stakeholders een grotere groep voorstander is van het invoeren van een resultaatsverbintenis. Voor alle thema’s behalve muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming spreekt bijna één op de twee stakeholders zich uit voor een resultaatsverbintenis. Dit bevestigt wat we ook in de vorige hoofdstukken al zagen, namelijk dat de thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen door de stakeholders als uitermate belangrijk worden beschouwd. Samenvattend kan toch worden gesteld dat een nipte meerderheid van de stakeholders en een afgetekende meerderheid van de leerkrachten en schoolhoofden, zich voorstander toont van het behoud van de inspanningsverplichting. Bij de leraars vinden we nog het meeste steun voor een resultaatsverbintenis voor de thema’s sociale vaardigheden en leren leren.   Verder blijkt dat een ruime meerderheid van het lerarenkorps positief staat tegenover het vakoverschrijdende aspect van de eindtermen. Daarop is er slechts één uitzondering, muzisch-creatieve vorming dat 62% van de leraars liever vakgebonden ziet. Volgens ons dient dit niet te worden beschouwd als een voorkeur voor een vakgebonden aanbieden van dit thema, maar als een uitdrukking van de wens bevrijd te worden van die vakoverschrijdende eindterm. De leraars verwerpen immers tegelijkertijd een resultaatsverbintenis voor muzisch-creatieve vorming – slechts 12% van de leraars wil dat - wat nochtans een gevolg zou zijn van een vakgebonden aanbod. Van de leraars die gezien de graad waarin ze lesgeven het thema zouden moeten hebben behandeld, verklaart 34% het nog nooit te hebben behandeld en verklaart slechts 7% het dikwijls of heel frequent te behandelen.   
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Het invoeren van de vakoverschijdende eindtermen lijkt het vakoverschrijdend werken te hebben bevorderd. De meeste leraars en directeurs zien inderdaad enige vooruitgang in de frequentie waarmee vakoverschrijdend wordt gewerkt. In dat verband manifesteren zich echter een aantal pijnpunten. Deze kunnen best worden samengevat met het in de focusgesprekken vaak gehoorde zinnetje “het zijn altijd dezelfden”. Een vrij aanzienlijke groep leerkrachten, zowat één op drie, heeft het gevoel dat sommige leraars de verantwoordelijkheid omtrent het werken rond vakoverschrijdende eindtermen van zich afschuiven. Zij zijn zelfs van oordeel dat degenen die voor het invoeren van de vakoverschrijdende eindtermen niet vakoverschrijdend werkten, dat nu ook nog niet doen. Over de eigen praktijk zegt 30% van de leraars dat ze ten gevolge van de vakoverschrijdende eindtermen geen nieuwe stof in hun lessen hebben geïncorporeerd, 33% zegt dat wel te hebben gedaan. Op dit vlak is er dus zeker nog een belangrijke inspanning te leveren. We komen daar aanstonds op terug.  Om het invoeren van de vakoverschrijdende eindtermen te evalueren, kijken we naar de output- en de outcome-effectiviteit. De output-effectiviteit is het minst veeleisende criteria van de twee. Het komt er op neer dat er in de scholen aandacht is voor de thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen en dat die aandacht groter is in de scholen die zich engageren voor de vakoverschrijdende eindtermen. Afgaande op de antwoorden van de leerkrachten blijkt dat ook het geval te zijn. Zij verklaren betrekkelijk veel aandacht te besteden aan de thema’s van de vakoverschrijdende eindtermen en dat blijkt vooral het geval te zijn voor de eindtermen die zij onderwijskundig relevant achten. Natuurlijk moet in dit verband vooral naar de antwoorden van de leerlingen worden gekeken. Ervaren zij aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s? Volgens de leerlingen wordt het vaakst gewerkt rond leren leren en sociale vaardigheden. Dit strookt met de opvatting van de leerkrachten. Zij gaven aan het meest frequent te werken rond deze thema’s. Gezondheidseducatie en milieueducatie worden volgens de leerlingen ook nog vrij frequent behandeld op school, maar minder dan leren leren en sociale vaardigheden. Dat strookt ook met wat de leraars rapporteerden. De minste aandacht rapporteren de leerlingen voor de thema’s muzisch-creatieve vorming en opvoeden tot burgerzin. Het grote verschil tussen leerkrachten en leerlingen vinden we terug voor het thema opvoeden tot burgerzin. Leerkrachten zeggen hier erg veel rond te werken terwijl de leerlingen weinig aandacht ervaren voor het thema. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in het feit dat rond burgerzin vaak op een impliciete manier wordt gewerkt - bijvoorbeeld via het scheppen van een democratisch klas- en schoolklimaat - een werkmethode die de leerlingen misschien niet erkennen als een expliciete aandacht voor burgerschapsvorming en politieke vorming.  Om de output-effectiviteit van de vakoverschrijdende eindtermen waar te nemen, is het niet voldoende vast te stellen dat er aandacht is voor de vakoverschrijdende thema’s. Er moet worden vastgesteld dat die aandacht groter is in de scholen die zich sterk engageren voor de vakoverschrijdende eindtermen. Slechts op die manier kan er een rechtstreeks verband 
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worden gelegd tussen deze laatste en de aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s. Dat bleek ook het geval te zijn. In scholen die sterk geëngageerd zijn voor het vakoverschrijdend werken ervaren de leerlingen significant meer aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s. Het engagement van de scholen voor de vakoverschrijdende eindtermen meten we aan de hand van vier indicatoren, namelijk het al dan niet beschikken over een visietekst omtrent de vakoverschrijdende eindtermen, de steun van de leerkrachten voor de taakverruiming van het onderwijs en het vakoverschrijdend werken, de onderwijskundige relevantie van de verschillende thema’s volgens de leerkrachten en de frequentie waarmee de leerkrachten werken rond het vakoverschrijdende thema. We kwamen tot het besluit dat twee van deze schoolkenmerken de door de leerlingen gerapporteerde aandacht op een significante en consistente manier beïnvloeden. Het schoolkenmerk met de grootste impact is het onderwijskundig belang dat de leerkrachten toekennen aan de thema’s. In scholen waar de leerkrachten de onderwijskundige relevantie van een vakoverschrijdend thema hoger inschatten, zeggen de leerlingen vaker te werken rond dat thema. Ook het hebben van een visietekst heeft een positieve impact op de aandacht die de leerlingen ervaren voor de vakoverschrijdende thema’s. Leerlingen uit scholen die hun leerkrachten ondersteunen door een duidelijk plan van aanpak voor te leggen, ervaren meer aandacht voor de thema’s politiek en milieu. Samenvattend kan worden gesteld dat een engagement van de scholen ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen, ook effectief voor gevolg heeft dat de leerlingen meer aandacht voor de thema’s van vakoverschrijdende eindtermen onderkennen.    De invloed van de schoolkenmerken op de ervaren aandacht van de leerlingen is daarenboven niet gelijk voor alle leerlingen. Het engagement van de school heeft een groter effect op leerlingen in het BSO en TSO en op kinderen van laagopgeleide ouders, dan op de andere leerlingen. Vooral leerlingen uit een sociaal kwetsbaar milieu zijn dus gebaat bij een geëngageerde school en meer bepaald met leerkrachten die de relevantie van de vakoverschrijdende thema’s hoog inschatten. Outcome-effectiviteit is een veeleisend criterium. Waarschijnlijk wordt het daarom niet zo frequent voor beleidsevaluatie aangewend. In het geval van de vakoverschrijdende eindtermen betekent outcome-effectiviteit dat de invoering van die eindtermen en de aandacht ervoor op school effectief bijdraagt tot de beoogde competenties. Hebben leerlingen in scholen die hun prestatieverbintenis ten opzichte van de vakoverschrijdende eindtermen ernstig nemen, in grote mate de kennis, houdingen en vaardigheden die door de eindtermen worden beoogd? Dat werd onderzocht door na te gaan of aandacht voor de eindtermen opvoeden tot burgerzin effectief bijdraagt tot de burgerschapskennis van de jongeren en tot democratische burgerschapshoudingen. Uit de analyses bleek geen significant effect van de inspanningen van de school op de politieke kennis van de leerlingen uit de eerste en de tweede graad. Wel is er een significant effect op de politieke kennis van de leerlingen uit de derde graad. Hun politieke kennis wordt op een positieve manier beïnvloed door hoe vaak de leerkrachten werken rond het thema opvoeden tot burgerzin en 
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door de gerapporteerde aandacht van de leerlingen. Hoe vaker leerkrachten aangeven te werken rond het vakoverschrijdend thema opvoeden tot burgerzin, hoe groter de politieke kennis van de leerlingen uit de derde graad. Hoe meer aandacht de leerlingen van de derde graad ervaren voor het thema politiek, hoe meer ze over politiek weten. We kunnen dus besluiten dat de inspanningen die de school levert wel degelijk een effect hebben. Het werken rond thema’s als politiek en mensenrechten beïnvloedt de politieke kennis van leerlingen op een positieve manier.  Waarom die invloed pas merkbaar is in de derde graad is niet meteen duidelijk. Het is best mogelijk dat het significante effect dat we zien in de derde graad het resultaat is van een langzaam, doorheen de twee vorige graden opgebouwd cumulatief effect. Onze bevindingen  vertonen gelijkenissen met die van Niemi & Junn (1998). Ook zij stellen vast dat de effecten van burgerschapseducatie op politieke kennis veel groter is bij de laatstejaars dan bij de jongere leerlingen.  Wat de houdingen van leerlingen betreft (er werd gekeken naar etnocentrisme, respect voor de mensenrechten en steun voor de vertegenwoordigingsdemocratie) werd vastgesteld dat het kennisniveau van jongeren op het vlak van mensenrechten en politiek hun houdingen meer verdraagzaam en democratisch maakt. Aangezien de aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen, de mate waarin de school zich voor het verwezenlijken van die eindtermen inzet, een invloed heeft op de kennis van de leerlingen over de mensenrechten, is er dus al minstens onrechtstreeks een invloed van de aandacht voor de vakoverschrijdende  eindtermen op de gewenste houdingen.  De vaststellingen in dit hoofdstuk bevestigen ook de, reeds meermaals bevestigde, stelling dat de school kan gelden als oefenterrein voor burgerschapswaarden. De beleving van een democratisch schoolklimaat door de leerlingen leidt tot minder etnocentrisme en meer steun voor de vertegenwoordigingsdemocratie. Het verwezenlijken van zo’n schoolklimaat kan dus zeker gelden als een belangrijke manier om de vakoverschrijdende eindtermen burgerschapsvorming te realiseren.  De rechtstreekse effecten van de expliciete aandacht voor burgerzin en sociale vaardigheden op de houdingen is daarbuiten vrij beperkt. De aandacht op school voor politiek die door de leerlingen gerapporteerd wordt, draagt bij tot een meer positieve houding ten opzichte van de vertegenwoordigingsdemocratie. Of de school een visietekst heeft over de vakoverschrijdende eindtermen heeft geen rechtstreekse invloed op de houdingen van de leerlingen. We kunnen dus besluiten dat de vakoverschrijdende eindtermen zowel output als outcome-effectiviteit hebben. In scholen waar aandacht wordt besteed aan de vakoverschrijdende eindtermen ervaren de leerlingen meer aandacht voor een groot deel van de thema’s van die 
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eindtermen, hebben ze meer van de door de eindtermen nagestreefde kennis en zelfs, hoewel in bescheiden mate, meer van de nagestreefde houdingen. De introductie van de vakoverschrijdende eindtermen kan dus zeker worden beschouwd als een succesrijke onderwijsvernieuwing. Daarom kan de aandacht gaan naar hoe deze vernieuwing kan worden verbeterd. Daarover handelen de drie volgende paragrafen.  
11.2 AANDACHTSPUNTEN EN AANBEVELINGEN 
11.2.1 Indijken De vraag een nieuw vakoverschrijdend thema op te nemen lijkt nu haast een obligate stap voor organisaties die willen signaleren dat hun bestaansrede belangrijk is en dat zij zich consequent voor hun doelstellingen inzetten. Deze ontwikkeling maakt de zeer moeilijke vraag aanhangig hoe men al die belangrijke thema’s kan ordenen naar belang en dringendheid, naar maatschappelijke en onderwijskundige relevantie en hoe men, op basis van zo’n ordening kan beslissen welke thema’s wel en welke niet in de eindtermen van het onderwijs worden opgenomen. De samenleving is actiever, militanter geworden in het nastreven van invloed op de onderwijsprogramma’s. Dat kan worden beschouwd als een vooruitgang. De introductie van de vakoverschrijdende eindtermen heeft die ontwikkeling ongetwijfeld versneld en de relatie tussen het onderwijs en de samenleving veranderd. De onderwijswereld moet nu echter op een meer bewuste wijze en onder een grotere maatschappelijke druk de afbakening van zijn opdracht bepalen en bewaken. Over wat jonge mensen op school moeten leren groeien steeds meer spanningen. Het is duidelijk dat er niet eindeloos nieuwe leerinhouden aan de bestaande kunnen worden toegevoegd. Zowel bevoorrechte getuigen uit de onderwijswereld die we geïnterviewd hebben alsook deelnemers aan de focusgroepen stelden dat er sprake moet zijn van een stevig en duurzaam maatschappelijk draagvlak vooraleer een nieuwe vakoverschrijdende eindterm (of andere eindterm) wordt geïntroduceerd. Verschillende criteria werden naar voor geschoven: er dient een politiek debat gevoerd te worden in het parlement; men moet er zeker van zijn dat de school de uitgelezen plaats is voor het bereiken van die competentie, de (vakoverschrijdende) eindterm moet ook aansluiten bij de leefwereld van jongeren, in verband worden gebracht met zijn latere impact op het leven van de leerlingen, enzovoort. Tijdens de focusgroepgesprekken met de leerkrachten werd daarenboven gepleit voor voldoende autonomie voor de scholen. De vakoverschrijdende eindterm mag niet in het vaarwater komen van het pedagogisch project van de school en mag niet te specifiek geformuleerd worden. De bevoorrechte getuigen zijn het er over eens dat eventuele nieuwe thema’s niet te snel mogen geïntroduceerd worden in het onderwijs. Er is een tijd voor reflectie nodig. Hevige mediabelangstelling en de politieke belangstelling die daar doorgaans op volgen, zijn een slechte gids. Enkel als mogelijk nieuwe thema’s een zekere maatschappelijke discussietijd hebben doorlopen zouden ze toegevoegd mogen worden aan 
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het curriculum. Ook volgens Perquy & Van Beneden (2004) moeten de eindtermen een zekere doorlooptijd hebben vooraleer ze gewijzigd mogen worden. Decretaal voorziene evaluatietermijnen vormen volgens hen een goed moment om nieuwe noden in te passen in het geheel. De wijzigingen moeten volgens hen passen in een globaal pedagogisch concept en moeten intern consistent zijn. Diverse wijzigingen op verschillende momenten kunnen die samenhangen immers niet garanderen. De behoefte aan een procedure wordt duidelijk aangevoeld. Dat het parlement de uiteindelijke beslissing neemt biedt volgens vele bevoorrechte getuigen geen garantie. Politici laten zich immers nogal eens opjagen door media-aandacht en sommige drukkingsgroepen zijn bijzonder goed in het bespelen van de media. Er werden heel wat suggesties geformuleerd betreffende de doelstellingen waaraan de procedure moet voldoen, niet betreffende de middelen die kunnen worden aangewend om die doelstellingen te bereiken. Een peiling naar de overlappende consensus tussen stakeholders en leraars lijkt ons een onmisbaar instrument van een betere procedure.  
11.2.2 Snoeien  Om het werken met de vakoverschijdende eindtermen alle kansen te geven, moet het voor de betrokken leraars haalbaar en hanteerbaar zijn.  Een veelgehoorde verzuchting is dat er momenteel te veel eindtermen zijn. Eén op de twee leerkrachten vindt dat het leerplan overladen is en dat er te veel vakoverschrijdende eindtermen zijn om rekening mee te houden. Tijdens het focusgroepgesprek met VOET-coördinatoren werd hierover opgemerkt: “Waarom zijn al die verschillende puntjes nodig? Welke volwassene voldoet hieraan? De thema’s zijn wel zinvol, maar de verdere opdeling niet”. Een mogelijke oplossing om met deze veelheid aan eindtermen om te gaan, is zich enkel te richten op de grote lijnen van de vakoverschrijdende thema’s en niet op elke eindterm afzonderlijk. Zeven op de tien leerkrachten zeggen dat ze zich enkel op de grote lijnen van de vakoverschrijdende eindtermen richten. Slechts 8% van de leerkrachten geeft aan elke eindterm afzonderlijk te behandelen (tabel 11.4). Eén van de door ons geïnterviewde directeurs stelde voor enkel het werken rond bepaalde thema’s of subthema’s verplicht te maken, maar de leerkrachten vrij te laten in het interpreteren van de eindtermen. Op deze manier zou kunnen gewerkt worden ‘in de geest’ van de thema’s en niet tot in de letter van de eindtermen. Een andere manier om met de veelheid aan eindtermen om te gaan, is dat de school de nodige vrijheid krijgt om zelf accenten te leggen in verband met de vakoverschrijdende eindtermen. Tijdens de interviews met bevoorrechte getuigen uit de onderwijswereld werd gepleit voor meer vrijheid voor de scholen. Niet alle vakoverschrijdende eindtermen kunnen volgens hen met dezelfde aandacht behandeld worden. Er werd dan ook geopperd dat een school de keuze moet kunnen maken om aan een bepaald thema, dat zij zeer relevant acht, extra aandacht te besteden en aan andere 
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thema’s minder. Een aantal leerkrachten die deelnamen aan de focusgroepen waren ook voor dit idee te vinden. Eén van hen stelde voor dat het misschien een optie is dat de directieraad jaarlijks een aantal doelstellingen in verband met de vakoverschrijdende eindtermen kan voorop stellen die de school moet bereiken. Een andere leerkracht ging hiermee akkoord: “Er moet een grens getrokken worden, bijvoorbeeld vijf resultaten die moeten worden behaald, maar niet de hele lijst met vakoverschrijdende eindtermen. Uit die lijst kunnen een paar dingen worden uitgekozen, waarrond dan moet worden gewerkt”. Een piste die zeker dient te worden geëxploreerd is het verminderen van het aantal vakoverschrijdende eindtermen, het samenbrengen ervan in overzichtelijke gehelen en exploreren van andere implementatiemodellen.   TABEL 11.1 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE AUTONOMIE AANGAANDE DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (N=798)  - +/- + Ik richt mij enkel op de grote lijnen van de vakoverschrijdende eindtermen niet op elke eindterm afzonderlijk. 7.7 24.6 67.7 De school moet de vrijheid hebben om zelf accenten te leggen in verband met de vakoverschrijdende eindtermen. 3.2 19.6 77.2 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord Snoeien in de eindtermen kan natuurlijk ook op basis van de kwaliteit van de individuele eindtermen. Er werd nagegaan hoe de leerkrachten de formulering van de vakoverschrijdende eindtermen beoordelen. Onduidelijk geformuleerde eindtermen zullen de haalbaarheid van de eindtermen immers nadelig beïnvloeden. Tijdens de interviews met bevoorrechte getuigen hoorden we regelmatig dat de eindtermen enerzijds te vaag en anderzijds te concreet zijn geformuleerd. In ons onderzoek oordeelde bijna een kwart van de leerkrachten dat de vakoverschrijdende eindtermen inderdaad te vaag zijn om goed mee te kunnen werken. Bijna de helft van de leerkrachten neemt een tussenpositie in en 30% vindt de vakoverschrijdende eindtermen niet te vaag geformuleerd. Drie kwart van de leraren is er dus niet van overtuigd dat de vakoverschrijdende eindtermen in het algemeen te vaag zijn om mee te werken. De meeste leerkrachten vinden ook niet dat de eindtermen te concreet geformuleerd zijn en de autonomie van de leerkracht in het gedrang brengen. Slechts 12% van de leerkrachten is het eens met de stelling dat de vakoverschrijdende eindtermen te concreet zijn en te weinig vrijheid laten om ze zelf in te vullen. 
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TABEL 11.2 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE FORMULERING VAN DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (N=798)  - +/- + De vakoverschrijdende eindtermen zijn te vaag om goed mee te kunnen werken. 30.4 46.3 23.3 De vakoverschrijdende eindtermen zijn te concreet en laten ons te weinig vrijheid om ze zelf in te vullen. 44.5 43.5 11.9 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord De vakoverschrijdende eindtermen in hun geheel worden door de meeste leerkrachten dus niet als te vaag of te concreet beschouwd.  Er werd aan de leerkrachten ook gevraagd hoe vaak ze rond de vakoverschrijdende thema’s werken. De meeste thema’s worden regelmatig geïntegreerd in de lessen. Enkel het thema muzisch-creatieve vorming wordt door de meerderheid van de leerkrachten zelden of nooit behandeld. Op het niveau van de eindtermen waren er negen vakoverschrijdende eindtermen of groepen van eindtermen die door minder dan een derde van de leerkrachten werden behandeld tijdens een les, uitstap of project.  Aangezien voor de vakoverschrijdende eindtermen een prestatieverplichting geldt, heeft het geen zin eindtermen te hebben die toch niet of nauwelijks worden behandeld. Twee reeksen factoren blijken een grote invloed te hebben op de frequentie waarmee de thema’s van de eindtermen worden behandeld: de mate waarin de leraars ze onderwijskundig relevant achten en de mate waarin zij ze hanteerbaar achten (dit heeft vooral te maken met bereikbaarheid van de eindtermen en hun duidelijkheid). Er zijn een aantal eindtermen waarvan minder dan de helft van de leerkrachten, directieleden of stakeholders aangeeft dat de school er aandacht moet aan besteden. Zij worden weergegeven in tabel 5.10 van hoofdstuk 5. Dergelijke eindtermen zouden heel kritisch moeten worden bekeken. Dat geldt ook voor thema’s die minder relevant worden geacht en in het bijzonder voor muzisch-creatieve vorming.  Om de vakoverschrijdende eindtermen te kunnen beoordelen gingen we na hoe frequent de leerkrachten rond deze eindtermen werken, hoe goed ze deze eindtermen kennen, of ze vinden dat ze duidelijk geformuleerd zijn en hoe haalbaar ze het vinden om de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen te bereiken. Deze informatie gaf aan met welke eindtermen de leraren moeite hebben. Dat resulteerde in een lijst met 21 ‘kritieke eindtermen’ (tabel 6.11) die onzes inziens allemaal kandidaat zijn om te worden geschrapt of ernstig te worden bijgesteld.  
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Het is trouwens opvallend dat de eindtermen uit de derde graad sterk oververtegenwoordigd zijn in de lijst met kritieke eindtermen: 11 van de 21 kritieke eindtermen zijn afkomstig uit de derde graad tegenover slechts vijf uit de eerste graad en vijf uit de tweede graad. De vakoverschrijdende eindtermen milieu en leren leren komen het vaakst voor in de tabel met kritieke eindtermen. De eindtermen leren leren scoren vooral slecht voor wat betreft de bereikbaarheid bij de leerlingen. Zij worden met andere woorden onrealistisch ambitieus geacht, wat tot frustratie kan leiden en tot het links laten liggen van die eindtermen. 
11.2.3 Bevorderen De integratie van vakoverschrijdende eindtermen in de lessen of in de schoolcultuur verloopt niet altijd even vlot. In binnen- en buitenland wordt men geconfronteerd met een aantal problemen en factoren die een doeltreffende implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen kunnen bemoeilijken. De Europese conferentie rond vakoverschrijdende thema’s die in 2001 in Brussel werd gehouden, bracht een aantal van deze ‘pijnpunten’ naar boven. Verschillende deelnemers aan de conferentie wezen op de rigiditeit van het onderwijs. De rigide vakkenstructuur en de overladen lessentabellen vormen volgens hen belangrijke hindernissen die de implementatie van vakoverschrijdend werken in de weg kunnen staan. Een aantal belemmerende factoren zouden zich rond de leerkracht zelf situeren. Leerkrachten zouden nog te vakgebonden werken en tijdens hun opleiding te weinig vaardigheden verwerven om met vakoverschrijdende thema’s te werken. Het gebrek aan didactisch materiaal over de vakoverschrijdende thema’s en aan goede strategieën om leerlingen te evalueren, werden eveneens vermeld als belemmerende factoren (Standaert, e.a., 2002).  De bevoorrechte getuigen uit de onderwijswereld die deelnamen aan ons onderzoek stelden eveneens een aantal belemmeringen vast. Een te beperkte aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen in de opleiding en het bijscholingsaanbod, te weinig middelen in scholen met veel kansarme leerlingen, te weinig samenwerking tussen de leerkrachten en te veel eindtermen bemoeilijken volgens hen het werken rond de vakoverschrijdende eindtermen.  We stelden, op basis van de literatuur en de interviews met bevoorrechte getuigen uit de onderwijswereld, een lijst met belemmerende factoren en een lijst met bevorderende factoren samen. De leerkrachten konden daarbij de factoren aanduiden die het werken met de vakoverschrijdende eindtermen volgens hen bemoeilijken enerzijds, zouden bevorderen anderzijds. Zij hadden ook de mogelijkheid andere belemmerende en bevorderende factoren toe te voegen. De antwoorden van de leerkrachten zijn terug te vinden in bijlage 1.5. Tijdens de mondelinge bevraging van de schoolhoofden werd ook aan hen gevraagd welke factoren ze als belemmerend en bevorderend ervaren met betrekking tot de haalbaarheid van de 
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vakoverschrijdende eindtermen. We overlopen hier de factoren die het werken met de vakoverschrijdende eindtermen kunnen bemoeilijken of bevorderen. 11.2.3.1 EFFECTIVITEIT VAN HET WERKEN ROND VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Aangezien er bewust voor gekozen werd om de vakoverschrijdende eindtermen te formuleren in termen van competenties, waarbij de nadruk komt te liggen op het verwerken en toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes, zijn de effecten van het werken rond de vakoverschrijdende eindtermen moeilijker meetbaar en evalueerbaar. Er werd daarom een inspanningsverbintenis gekoppeld aan de vakoverschrijdende eindtermen, wat inhoudt dat de inspectie bij de schooldoorlichting niet de resultaten die behaald zijn bij de leerlingen controleert, maar wel nagaat of de scholen zich actief inspannen om de vakoverschrijdende eindtermen bij hun leerlingen te behalen. De meerderheid van de leerkrachten vindt deze inspanningsverbintenis een bevorderende factor die de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen ten goede komt. Het feit dat de effectiviteit van het werken rond vakoverschrijdende eindtermen moeilijk kan worden nagegaan, wordt door veel leerkrachten wel als een belemmering ervaren. De belemmerende factor ‘ze zijn moeilijk te evalueren’ werd door twee derde van de leerkrachten aangeduid. Uit de literatuur bleek ook al dat de moeilijkheid om vakoverschrijdende eindtermen te evalueren een rol kan spelen in het implementatieproces (Standaert, e.a., 2002). Toch zien we een verschil tussen de factor ‘ze zijn moeilijk te evalueren’ en ‘je kan er geen punten op zetten of toetsen over afleggen’ (door 23% van de leerkrachten aangeduid als een belemmerende factor). Blijkbaar gaat de evaluatiebehoefte vooral over de perceptie van de effectiviteit van het werken rond vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen en in mindere mate over het feit dat je er geen punten op kan zetten. We vermoeden wel dat het percentage mogelijk wat in de hoogte werd geduwd doordat deze belemmerende factor als eerste in de lijst stond. Het is mogelijk dat een andere volgorde een minder hoge score zou hebben opgeleverd. Dit neemt echter niet weg dat deze factor door een aanzienlijk deel van de leerkrachten als belemmerend wordt beschouwd.  We konden bij de beoordeling van de afzonderlijke vakoverschrijdende eindtermen vaststellen dat sommige eindtermen door meer dan de helft van de leerkrachten worden beschouwd als moeilijk tot heel moeilijk te bereiken bij de leerlingen (tabel 6.11). De leraars voelen dus wel duidelijk een behoefte aan een procedure om de effectiviteit van hun eigen inspanningen na te gaan.   11.2.3.2 AANDACHT VOOR VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN IN DE OPLEIDING Tijdens de Europese expertenconferentie rond de vakoverschrijdende eindtermen van 2001, beklemtoonden verschillende deelnemers de belangrijke rol die de lerarenopleiding speelt op 
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het vlak van een doeltreffende implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen. Leerkrachten zouden tijdens hun initiële opleiding veel te weinig of geen vaardigheden met betrekking tot de vakoverschrijdende thema’s hebben verworven (Standaert, e.a., 2002). In het kader van ons onderzoek dringen zich dan ook twee vragen op. We vragen ons ten eerste af of de leerkrachten in Vlaanderen het gevoel hebben tijdens hun opleiding te weinig vaardigheden te hebben verworven met betrekking tot de vakoverschrijdende eindtermen. Ten tweede willen we weten of er sinds de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen meer aandacht is gekomen voor vakoverschrijdende thema’s in de initiële opleiding van de leerkrachten. We vergelijken daarom de antwoorden van leerkrachten die meer dan tien jaar geleden hun intrede in het onderwijs maakten met leraren die tien jaar of minder in het onderwijs staan. Het was ten tijde van de bevraging immers bijna tien jaar geleden dat de vakoverschrijdende eindtermen werden ingevoerd (in de eerste graad van het secundair onderwijs). We beschikken over gegevens van 502 leerkrachten die meer dan tien jaar anciënniteit hebben opgebouwd en van 304 leerkrachten met een anciënniteit van tien jaar of minder.  Een gebrek aan aandacht voor de vakoverschrijdende thema’s tijdens de opleiding van de leerkrachten kan de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen in de weg staan. Het feit dat ze zichzelf onvoldoende opgeleid achten om rond de vakoverschrijdende eindtermen te werken, wordt door ongeveer één leerkracht op de twee genoemd als een belemmerende factor (tabel 12.5 in bijlage 1.5). De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat de opleiding van de leerkrachten hen vaak onvoldoende heeft voorbereid op het werken met vakoverschrijdende eindtermen. Minder dan de helft van de leerkrachten vindt zichzelf voldoende opgeleid om vakoverschrijdend te werken (tabel 11.1). We merken wel verschillen in de antwoorden van de leerkrachten naargelang hun anciënniteit. Meer dan een kwart van de leerkrachten met meer dan tien jaar anciënniteit geeft aan onvoldoende opgeleid te zijn om vakoverschrijdend te werken tegenover een vijfde van de leerkrachten met een anciënniteit van tien jaar of minder. Drie kwart van de leerkrachten die al langer dan tien jaar in het onderwijs staan, heeft tijdens zijn opleiding niet geleerd op welke manier de vakoverschrijdende thema’s in de lessen kunnen worden geïntegreerd. In de opleiding van de jongere leerkrachten ontbrak dit eveneens vaak. Zes op de tien leerkrachten met een anciënniteit van tien jaar of minder is van oordeel dat er tijdens de opleiding geen aandacht was voor vakoverschrijdende thema’s.  Het samenwerken met andere leerkrachten is een ander aspect waarvan leerkrachten met een anciënniteit van meer dan tien jaar frequenter aangeven dat er weinig aandacht voor was tijdens hun opleiding dan de jongere generatie. 12% van de leerkrachten die langer dan tien jaar werkzaam zijn in het onderwijs, leerde samenwerken met andere leerkrachten tijdens de opleiding tegenover 27% van de leerkrachten met een anciënniteit van tien jaar of minder. We zien geen grote verschillen tussen de generaties met betrekking tot de aandacht tijdens de opleiding voor de waarden en normen van de leerlingen. Volgens een derde van 
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de leerkrachten kwam dit aan bod tijdens de opleiding, ongeacht de anciënniteit die men heeft opgebouwd.  TABEL 11.3 PROCENTUELE VERDELING VAN AANDACHT VOOR VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN IN DE OPLEIDING, WAARBIJ LEERKRACHTEN MET EEN ANCIËNNITEIT VAN 10 JAAR OF MINDER (N=304) WORDEN VERGELEKEN MET LEERKRACHTEN MET EEN ANCIËNNITEIT VAN MEER DAN 10 JAAR (N=502)   - +/- + 20.7 34.2 45.1 Ik ben voldoende opgeleid om vakoverschrijdend te werken. 28.1 39.8 32.1 61.2 16.3 22.5 Ik heb in mijn opleiding geleerd hoe ik thema’s die in de vakoverschrijdende eindtermen staan kan behandelen. 77.0 12.5 10.5 50.3 22.1 27.6 In mijn opleiding was er voldoende aandacht voor het samenwerken met andere leerkrachten. 70.8 18.9 10.2 38.9 24.9 36.2 In mijn opleiding was er aandacht voor het werken aan waarden en normen van de leerlingen. 46.2 23.4 30.3 - (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord                                                     1e lijn: leerkrachten met een anciënniteit  ≤ 10 jaar                                                                    2e lijn: leerkrachten met een anciënniteit > 10 jaar Het werken aan waarden en normen buiten beschouwing gelaten, is er een evolutie merkbaar in de opleiding van leerkrachten. Leerkrachten die tien jaar geleden of later hun intrede in het onderwijs hebben gemaakt, geven vaker dan leerkrachten die al langer in het onderwijs staan aan dat ze voldoende opgeleid zijn om vakoverschrijdend te werken, om samen te werken met andere leerkrachten en om de vakoverschrijdende thema’s in hun lessen te integreren. Toch heeft de meerderheid van beide groepen van leerkrachten het gevoel dat er in hun opleiding onvoldoende aandacht was voor maatschappelijke thema’s en voor het samenwerken met collega’s. De aard van de opleiding die de leerkrachten gevolgd hebben, speelt in deze materie ook een rol. Leerkrachten met een universitaire opleiding werden tijdens hun opleiding minder geconfronteerd met de vakoverschrijdende eindtermen dan leerkrachten die een regentaatopleiding hebben gevolgd. De stakeholders van het onderwijs zijn ook niet overtuigd of leerkrachten wel voldoende opgeleid zijn om vakoverschrijdende thema’s te behandelen (tabel 11.2). 38% van de organisaties denkt dat leerkrachten hiervoor onvoldoende zijn opgeleid. Slechts een kwart van de organisaties is het hier niet mee eens. Daarnaast denken drie op de tien organisaties dat de leraren te weinig vertrouwd zijn met maatschappelijke problematieken om ze op adequate wijze te behandelen. Iets minder organisaties stelt dat leerkrachten wel voldoende 
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achtergrondkennis hebben om deze maatschappelijke problematieken te behandelen op school.  TABEL 11.4 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE STAKEHOLDERS OVER DE OPLEIDING VAN DE LEERKRACHTEN ALS BELEMMERENDE FACTOR (N=151)  - +/- + Leerkrachten zijn onvoldoende opgeleid om deze thema's te behandelen 24.7 37.3 38.1 Het onderwijzend personeel is te weinig vertrouwd met maatschappelijke problematieken om deze goed te kunnen behandelen op school 26.8 41.6 31.5 - (helemaal) niet akkoord, +/- tussen beide, + (helemaal) akkoord Voldoende bijscholing rond de vakoverschrijdende eindtermen behoort volgens de leerkrachten tot de top vijf van bevorderende factoren (tabel 12.6 in bijlage 1.5). De leerkrachten die deelnamen aan de focusgroepgesprekken zijn voorstander van bijscholingen rond de vakoverschrijdende eindtermen, op voorwaarde dat het gaat om bijscholingen die specifiek gericht zijn op de vakken. Algemene bijscholingen rond de vakoverschrijdende eindtermen zijn volgens hen niet zo nuttig. De leerkrachten willen het gebrek aan opleiding opvangen door middel van een gericht bijscholingsaanbod.  11.2.3.3 HET VAKDENKEN VAN LEERKRACHTEN Onder invloed van een aantal voordelen die het vakoverschrijdend werken met zich meebrengt, met name dat het geen grootschalige reorganisatie van het curriculum vereist, dat de thema’s vanuit diverse invalshoeken belicht kunnen worden en dat het de samenwerking tussen de leerkrachten en de samenhang binnen de leerstof bevordert, werd besloten te werken met vakoverschrijdende eindtermen. Hoewel de voordelen van vakoverschrijdend werken door de meerderheid van de leerkrachten worden erkend, blijkt het vakoverschrijdend werken in de praktijk niet altijd even vlot te verlopen. Een aanzienlijke groep leerkrachten heeft het gevoel dat sommige leraars de verantwoordelijkheid van het werken rond vakoverschrijdende eindtermen van zich afschuiven. Eén op de drie leerkrachten is van mening dat de collega’s te veel aan het vakdenken vasthouden om goed vakoverschrijdend te kunnen werken. Ook in de scholen blijkt het vakoverschrijdend werken niet altijd even vlot te verlopen. Het vakoverschrijdend werken verloopt vlotter bij leerkrachten die lesgeven in het beroepssecundair onderwijs en in de B-stroom. Zij hebben mogelijk meer ruimte om vakoverschrijdend te werken. Het vakoverschrijdend werken wordt ook beïnvloed door het schoolklimaat. Het welbevinden van de leerkracht op school, de relaties tussen de leerkrachten onderling en de relatie tussen de leerkracht en de directie kunnen het vakoverschrijdend werken bevorderen. In het vierde hoofdstuk kwamen we tot het besluit dat vooral schoolhoofden de tendens naar vakoverschrijdend werken als positief beoordelen. Ze bekleden als het ware een voortrekkersrol. Omwille van hun instelling zijn ze dan ook het best geplaatst om een enthousiasmerende rol te spelen binnen hun school, om 
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de leerkrachten te motiveren door de voordelen van de vakoverschrijdende aanpak te beklemtonen en hen te helpen bij het wegwerken van praktische of organisatorische problemen. 11.2.3.4 BESCHIKBAARHEID DIDACTISCH MATERIAAL De beschikbaarheid van didactisch materiaal kan de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen ten goede komen. De helft van de leerkrachten vindt dat het voorhanden zijn van didactisch materiaal het werken rond de vakoverschrijdende eindtermen vlotter doet verlopen. Tijdens de focusgroepgesprekken werden ook meer concrete voorbeelden gegeven (die meer op de vakken worden toegespitst) en de uitwisseling van ‘good practices’ tussen de scholen aangehaald, als factoren die de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen kunnen bevorderen. Er werd daarbij het idee geopperd van een internetforum waarop scholen ideeën en voorbeelden zouden kunnen uitwisselen. 11.2.3.5 DE WERKDRUK Een groot probleem volgens veel leerkrachten zijn de administratieve beslommeringen die gepaard gaan met de vakoverschrijdende eindtermen. 42% van de leerkrachten vindt dat de vakoverschrijdende eindtermen te veel administratie en papierwerk met zich meebrengen.  Uit onze analyses blijkt dat vooral mannelijke leerkrachten het moeilijk hebben met de planlast, de extra administratie en papierwerk en met een overladen leerplan. Zij zagen dit significant vaker dan hun vrouwelijke collega’s als een belemmering van de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen. Ook de oudere leerkrachten klagen vaker over administratieve beslommeringen dan jongere leerkrachten. De schoolhoofden beamen dat de vakoverschrijdende eindtermen mede verantwoordelijk zijn voor de hoge werkdruk in het onderwijs. Zij vinden dat er te veel administratief werk aan de vakoverschrijdende eindtermen gekoppeld is. Dit wordt door 35 van de 57 bevraagde directeurs, ofwel 61%, vermeld als een belemmerende factor. De vakoverschrijdende eindtermen brengen ook te veel extra werk met zich mee (door 31 schoolhoofden, ofwel 54%, vermeld als belemmerende factor), terwijl er al weinig plaats is in het curriculum (door 25 schoolhoofden, ofwel 44%, vermeld als belemmerende factor). Ook de stakeholders van het onderwijs vinden de werkdruk in het onderwijs een belemmerende factor, zoals we kunnen aflezen uit tabel 11.5. Vier op de tien organisaties verklaren zich akkoord met de stelling dat de werkdruk in het onderwijs te hoog is om de vakoverschrijdende thema’s op een doeltreffende manier te behandelen. Hoewel een behoorlijk aantal organisaties vindt dat de werkdruk momenteel te hoog is, wil toch een grote meerderheid van de bevraagde organisaties (73%) dat er meer lesuren aan maatschappelijk relevante thema’s worden besteed.  
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TABEL 11.5 PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN VAN DE STAKEHOLDERS OVER DE WERKDRUK ALS BELEMMERENDE FACTOR (N=151)  - +/- + Er moeten meer lesuren aan maatschappelijk relevante thema's worden besteed 0.7 26.7 72.6 De werkdruk in het onderwijs is te hoog om de thema's uit de vakoverschrijdende eindtermen op een doeltreffende manier aan bod te laten komen 25.9 33.4 40.7 - (helemaal) niet akkoord, +/- tussen beide, + (helemaal) akkoord Leerkrachten en directieleden hebben het gevoel dat er momenteel te veel eindtermen zijn om rekening mee te houden terwijl het leerplan al overladen is. De administratieve beslommeringen die gepaard gaan met de vakoverschrijdende eindtermen is een andere veelgehoorde klacht. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat vanuit de onderwijswereld vooral gepleit wordt voor meer beschikbare tijd voor leerkrachten om op een vlotte manier te kunnen werken met de vakoverschrijdende eindtermen. Meer beschikbare tijd, bijvoorbeeld door middel van de vrijstelling van een aantal uren om aan de vakoverschrijdende eindtermen te werken, wordt door 58% van de leerkrachten als een bevorderende factor beschouwd die wellicht tegemoet komt aan het overladen leerplan. De directieleden zijn er eveneens van overtuigd dat door meer beschikbare tijd het werken met vakoverschrijdende eindtermen vlotter kan verlopen (als bevorderende factor vermeld door 18 van de 57 schoolhoofden, ofwel 32%).  Een andere mogelijke oplossing die tegemoet kan komen aan de hoge werkdruk, is de opname van de vakoverschrijdende eindtermen in de leerplannen. Bijna de helft van de leerkrachten vindt dit een goede zaak. Door het opnemen van de vakoverschrijdende eindtermen in de leerplannen weten leerkrachten beter wat van hen verwacht wordt en hoeven ze minder tijd te besteden aan het opzoeken van informatie en het inpassen van de vakoverschrijdende eindtermen in hun lessen. In het inleidend hoofdstuk van dit boek werd reeds vermeld dat de meeste leerkrachten werken met leerplannen waarin de vakoverschrijdende eindtermen zijn verwerkt (tabel 1.1). De directieleden zien de opname van de vakoverschrijdende eindtermen in de leerplannen eveneens als een bevorderende factor (vermeld door 17 van de 57 schoolhoofden, ofwel 30%). 11.2.3.6 COMMUNICATIE ROND DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Eén op de twee leerkrachten vindt een goede communicatie rond de vakoverschrijdende eindtermen noodzakelijk en ook tijdens de focusgroepgesprekken werd het belang van een goede communicatie onderstreept. Er bestaat momenteel heel wat verwarring en wrevel bij de leerkrachten met betrekking tot de vakoverschrijdende eindtermen. Leerkrachten weten vaak niet goed wat nu precies van hen wordt verwacht en op welke manier ze het best omgaan met de vakoverschrijdende eindtermen. Ze verwachten vooral meer duidelijkheid en 
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een betere communicatie vanuit het Departement Onderwijs. Er heerst ook grote onduidelijkheid over de manier waarop de scholen en de leerkrachten geëvalueerd zullen worden door de inspectie, zo blijkt uit de focusgroepgesprekken. Dit verhoogt de werkdruk en planlast, zoals blijkt uit de overtuiging van sommige leerkrachten dat de onderwijsinspectie van hen verwacht dat ze de nummers van de vakoverschrijdende eindtermen die ze behandelen, noteren. De inspectie benadrukt echter dat dit in geen geval van de leerkrachten wordt verwacht en dat er bij een schooldoorlichting gekeken wordt of er een mentaliteit in de school leeft, waarbij de leraren samen de vakoverschrijdende eindtermen nastreven.  11.2.3.7 GEBREK AAN COÖRDINATIE  Een andere tijdens de focusgroepgesprekken vaak gehoorde klacht betreft het gebrek aan coördinatie op schoolniveau. Nu weten leerkrachten vaak niet van mekaar rond welke eindtermen er wordt gewerkt. Meer coördinatie, bijvoorbeeld door het aanstellen van een coördinator binnen de school die opvolgt welke vakoverschrijdende eindtermen er binnen de lessen en projecten aan bod komen, welke initiatieven door de (vak)werkgroepen worden genomen, enzovoort, wordt door de meeste leerkrachten dan ook toegejuicht. Een aantal directeurs is eveneens vragende partij voor een coördinator die de implementatie in goede banen leidt (als bevorderende factor vermeld door 22 van de 57 schoolhoofden, ofwel 39%). 
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Lijst van afkortingen ARGO = Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs ASO = Algemeen Secundair Onderwijs BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BSO = Beroeps Secundair Onderwijs BUSO = Buitengewoon secundair onderwijs DVO = Dienst voor Onderwijsontwikkeling EDO = educatie voor duurzame ontwikkeling EHBO = Eerste Hulp Bij Ongevallen GO = Gemeenschapsonderwijs GPB = Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs Hobu = hoger onderwijs buiten universiteit ICC = intraschoolcorrelatie ICT = informatie- en communicatietechnologie IPOC = Interprovinciaal Oudercomité KSO = Kunst Secundair Onderwijs lbo = lager beroeps onderwijs (Nederland) MAVO = Maatschappelijke vorming MOS = Milieuzorg op school NEA = American National Education Association NGO = niet-gouvernementele organisatie 
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OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OGO = Officieel Gesubsidieerd Onderwijs PAV = Project Algemene Vakken PSHE = Personal, Social and Health Education ref. = referentiecategorie s.e. = standard error sig. = significantie SPI = Sterk Presterend Individu TSO = Technisch Secundair Onderwijs UNECE = United Nations Economic Commission for Europe UNIZO = Unie van Zelfstandige Ondernemers VAB = Vlaamse Automobilistenbond VGO = Vrij Gesubsidieerd Onderwijs VLKO = Vlaamse Leerkrachten voor Kwaliteitsonderwijs VLOR = Vlaamse Onderwijsraad VOET = vakoverschrijdende eindtermen Voka = Vlaams netwerk van ondernemingen VON = Vereniging voor het onderwijs in het Nederlands vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs VSV = Vlaamse Stichting Verkeerskunde   
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Bijlagen 
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Bijlage 1.2 De vakoverschrijdende eindtermen (verschil met bijlage 
1.1) 

Burgerzin Burgerzin 1e graad 1 De klas en de school  De leerlingen  1 kunnen aan de hand van het schoolreglement hun rechten en plichten concreet illustreren. 2 kennen de functies en verantwoordelijkheden van al wie bij de school betrokken is en kunnen gebruik maken van de middelen die er bestaan om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken. 3 kunnen op een verdraagzame manier omgaan met verschillen in sekse, huidskleur en etniciteit. 4 kunnen voor conflicten in de omgang met leeftijdgenoten oplossingen bedenken en zijn bereid om ze uit te voeren. 5 zijn bereid zich in te zetten voor solidariteits- en andere acties in de klas of op school.  2 Gezinsvormen en eigen leefkring De leerlingen  6 kunnen verschillende gezinsvormen en gezinsculturen beschrijven en er begrip voor opbrengen. 7 kunnen zich een beeld vormen van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij in het algemeen en het gezin in het bijzonder en dit toetsen in de eigen leefkring. 8 weten waar ze terecht kunnen bij problemen in hun eigen leefkring.  3 Media De leerlingen  9 kunnen de invloed van de media op hun eigen denken en handelen illustreren en kennen de mogelijkheden van het gebruik ervan ten voordele van de eigen vorming. 10 kunnen een kritische houding aannemen ten aanzien van allerlei vormen van berichtgeving.   4 Democratische vormen van bestuur De leerlingen kunnen  11 de basiselementen (verkiezingen, groeperingen, overleg en compromissen, meerderheid en oppositie) van het functioneren van ons democratisch bestel op een eenvoudige wijze uitleggen:  op schoolniveau op het politieke niveau 12 met voorbeelden uitleggen hoe een overheid haar inkomsten verwerft en hoe zij die inkomsten aanwendt. 13 illustreren dat elk beleid rekening moet houden met ideeën, standpunten en belangen van diverse betrokkenen.  
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 Burgerzin 2e graad  1 Mensenrechten De leerlingen  1 kunnen de inhoud van de mensenrechten toelichten aan de hand van voorbeelden uit de mensenrechtencharters, inzonderheid aan de hand van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  2 kunnen in eigen woorden uitleggen dat mensenrechten onderling afhankelijk zijn.  3 kunnen het universeel karakter van mensenrechten aantonen.  4 kunnen voorbeelden geven dat mensenrechten van iedereen voortdurende aandacht en inspanningen vergen en een dynamisch gegeven zijn.  5 herkennen schendingen van mensenrechten.  6 herkennen vooroordelen en discriminerend optreden bij zichzelf, bij anderen en in de media.  7 hebben belangstelling en respect voor mensenrechten en zijn bereid zich actief en opbouwend in te zetten voor hun eigen rechten en die van anderen.  8 hebben kritische belangstelling voor de behandeling van de mensenrechten-thematiek in de media.   2 Actief burgerschap en besluitvorming De leerlingen  9 kunnen besluitvorming op reële schoolse situaties toepassen.  10 oefenen inspraak en participatie in de school en beargumenteren het belang ervan ook in andere organisatievormen.  11 kunnen meerderheids- en minderheidsstandpunten onderscheiden en be-noemen.  12 kunnen rechten en plichten binnen een concrete situatie uitleggen.  13 kunnen verschillende belangen op korte en langere termijn afwegen.  14 spannen zich in om de belangstelling, de standpunten en de argumenten van anderen te respecteren.  15 spannen zich in om voorstellen of argumenten genuanceerd te benaderen.  16 voelen zich aangesproken om binnen en buiten de school verantwoordelijkheid op te nemen en deel te nemen aan allerlei initiatieven.   Burgerzin 3e graad  1 Democratische raden en parlementen De leerlingen  1 kunnen de feitelijke werking van de parlementaire besluitvorming beschrijven.  2 kunnen de rol aangeven van fracties en commissies in de werking van raden (zoals gemeente- en provincieraden) en parlementen.  3 kunnen parlementen en raden (zoals gemeente- en provincieraden) situeren als belangrijke actoren in het vormgeven van de samenleving.  4 kunnen verschillende standpunten in parlementaire debatten van elkaar onderscheiden en met elkaar vergelijken.  5 kunnen voorbeelden geven van politieke beslissingen (b.v. onderwijs, jeugdbeleid) die hun leven rechtstreeks beïnvloeden.  6 kunnen beslissingen van een raad (zoals een gemeente- en een provincieraad) of parlement kritisch evalueren door ze te toetsen aan relevante informatie, de eigen opvatting en andere opvattingen.  7 aanvaarden beslissingen die volgens parlementaire procedures zijn genomen.  8 brengen waardering op voor de functie en de taken van leden van raden (zoals gemeente- en provincieraden) en parlementen.  
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 2 Maatschappelijke dienstverlening De leerlingen  9 kunnen informatie verzamelen over de maatschappelijke opdracht, het aanbod en de werking van maatschappelijke diensten en instellingen en van specifieke hulp- en informatiediensten voor jongeren.  10 kunnen hun eigen wensen of behoeften omzetten in hulp- en informatievragen.  11 kunnen aangeven hoe zij op deze diensten of instellingen een beroep kunnen doen en waar ze met eventuele klachten, meldingen of aanbevelingen terecht kunnen (o.m. ombudsdienst).  12 durven een beroep te doen op maatschappelijke diensten of instellingen.   3 Wereldburgerschap De leerlingen  13 kunnen de rol van internationale instellingen illustreren.  14 kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat de mondiale dimensie in onze samenleving steeds explicieter wordt op o.m. politiek, economisch en cultureel vlak en dat deze evolutie voordelen biedt maar ook problemen en conflicten oplevert.  15 kunnen de complexiteit van internationale samenwerking toelichten aan de hand van de concepten onderlinge afhankelijkheid, beelden en beeldvorming, sociale rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering, verandering en toekomst.  16 kunnen aangeven dat er verschillende opvattingen zijn over welvaart en over de herverdeling van deze welvaart.  17 zijn gevoelig voor het belang van persoonlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld.     
Milieueducatie  Milieueducatie 1e graad  1 Lucht, water en bodem De leerlingen  1 kunnen voorbeelden geven van oorzaken van lucht-, water of bodemverontreiniging en de gevolgen aangeven voor mens, plant en dier in de eigen leefomgeving. (A-stroom) kunnen voorbeelden van lucht- of waterverontreiniging in de eigen leefomgeving aanwijzen. (B-stroom) 2 kunnen voorstellen formuleren om in de eigen leefomgeving de kwaliteit van lucht, water of bodem te behouden of te verbeteren.  3 gaan zorgzaam om met lucht, water en bodem in de eigen leefomgeving.   2 Levende wezens en milieu De leerlingen  4 kunnen illustreren dat de verscheidenheid aan levende wezens samenhangt met en beïnvloed wordt door de landschapsstructuur en de menselijke benutting van het milieu. (A-stroom) kunnen meewerken aan activiteiten die bijdragen tot het behoud of de verbetering van de natuurlijke verscheidenheid aan levende wezens in de eigen leefomgeving. (B-stroom) 5 illustreren hoe mensen uit verschillende culturen op verschillende wijzen met planten en dieren omgaan.  6 gaan respectvol en zorgzaam om met planten en dieren. 
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 3 Samenleving en ruimtegebruik De leerlingen  7 kunnen enkele kenmerken van de relatie mens-milieu beschrijven in samenlevingsvormen in tijd en/of ruimte. (A-stroom) kunnen in de eigen leefomgeving aanwijzen op welke manier ruimtegebruik een invloed heeft op het milieu. (B-stroom) 8 kunnen milieuproblemen en landschapsveranderingen in verband met het lokale ruimtegebruik kritisch onderzoeken. (A-stroom) 9 zijn bereid om mee te ijveren voor natuurbescherming en het behoud van waardevolle landschappen.  4 Afval De leerlingen kunnen  10 door een eenvoudig kwalitatief en kwantitatief onderzoek aantonen welke afvalstoffen in de eigen leefomgeving voortgebracht worden. (A-stroom) aard en hoeveelheid van afvalstoffen in de eigen leefomgeving beschrijven. (B-stroom) 11 illustreren dat zij door het voorkomen van afval en door hergebruik kunnen bijdragen tot de beperking van de afvalproduktie en passen dit toe. 12 uitleggen wat er met niet-gerecycleerd afval uit hun eigen leefomgeving gebeurt. (A-stroom) uitleggen op welke manier het afval in de eigen gemeente wordt verwerkt. (B-stroom)   Milieueducatie 2e graad  1 Milieuzorg De leerlingen  1 kunnen milieu-aspecten op school identificeren en gericht zoeken naar informatie m.b.t. tot omgaan met middelen, grondstoffen en verbruiksgoederen.  2 zijn bereid tot een duurzaam gebruik van grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen.  3 kunnen aan een milieuzorgsysteem op school meewerken en zoeken hierbij naar acties die bijdragen tot een duurzame oplossing voor een bepaald milieuprobleem.  4 kunnen contacten leggen met buitenschoolse milieu-instanties bij het werken aan het milieuzorgsysteem en sensibiliseren de school voor milieusparend gedrag.  5 kunnen omgaan met het gegeven dat een duurzame oplossing voor een milieuprobleem afhangt van rationele en niet-rationele factoren en niet altijd beantwoordt aan hun verwachtingen.   2 Natuurzorg De leerlingen  6 kunnen de specificiteit van en de verscheidenheid binnen een landschappelijk waardevol gebied met een hoge natuurwaarde beschrijven en bespreken.  7 kunnen elementen verzamelen die de kwetsbaarheid van een landschappelijk waardevol gebied met een hoge natuurwaarde aantonen en anderen sensibiliseren voor natuurbehoud of natuurwaardering.  8 voelen de waarde aan van persoonlijke natuurbeleving en het genieten van de natuur en de landschappen.  9 beseffen dat mensen met andere historische, socio-economische of culturele achtergrond de natuur en een landschap anders kunnen ervaren.  10 zijn bereid zich in te zetten om de biodiversiteit en de waarde van een natuurgebied en van een landschap te behouden.  
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 3 Verkeer en mobiliteit De leerlingen  11 maken veilig gebruik van eigen en openbaar vervoer.  12 kunnen de voor- en nadelen van verschillende vervoerswijzen afwegen.   Milieueducatie 3e graad  1 Natuur- en milieubeleid De leerlingen  1 kunnen beschikbare communicatiekanalen en milieueducatieve netwerken aanwenden bij milieu-initiatieven en -projecten.  2 kunnen het normverleggend en grensoverschrijdend karakter van milieuvervuiling bij productie en verbruik illustreren.  3 zijn bereid de milieureglementering toe te passen.  4 hebben bij het kopen van goederen en verbruiken van diensten oog voor nieuwe milieuvriendelijke alternatieven of kleinschalige initiatieven in het kader van een duurzame ontwikkeling.  5 zijn bereid actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat over natuur- en milieubeleid.  6 zijn bereid ethische normen te hanteren ten opzichte van scenario's van bijvoorbeeld economische groei, welvaartsontwikkeling, demografische evolutie en biotechnologische ontwikkeling op mondiaal vlak.   2 Verkeer en mobiliteit in ruimtelijk beleid De leerlingen  7 kunnen de voor- en nadelen van verschillende vervoerswijzen voor transport van personen, goederen en diensten afwegen op basis van verschillende criteria en een bepaalde keuze motiveren.  8 kunnen meewerken aan het opstellen en uitvoeren van een schoolvervoersplan en verdedigen hun eigen standpunt hierin.  9 kunnen een gedragspatroon ontwikkelen waarbij individuele gemotoriseerde verplaatsingen beperkt worden en milieubewust gekozen wordt voor een passende vervoerswijze.  10 kunnen individueel of in groep standpunten innemen t.a.v. een probleem van ruimtelijke inrichting of landschapsbeheer en nemen kennis van het overheidsbeleid ter zake.  11 zijn bereid om via een constructieve inbreng invloed uit te oefenen op beslissingen, maatregelen of voorstellen die een weerslag kunnen hebben op mobiliteit, verkeer en ruimtegebruik.  12 verwerven de kennis die moet volstaan als voorbereiding op het theoretisch rijexamen categorie B.   
Gezondheidseducatie  Gezondheidseducatie 1e graad  1 Hygiëne De leerlingen  1 kunnen het belang aantonen van lichaamshygiëne voor zichzelf en voor hun omgeving.  
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2 Voeding De leerlingen  2 kunnen aan de hand van een model een evenwichtige maaltijd samenstellen. 3 zien in hoe het voedingsgedrag beïnvloed wordt door reclame en sociale omgeving. weten dat goede voedingsgewoonten de gezondheid bevorderen. (B-stroom)  3 Genotsmiddelen (tabak, alcohol, drugs) en geneesmiddelen De leerlingen  4 weten dat het gebruik en misbruik van genots- en geneesmiddelen gevolgen heeft op de eigen gezondheid, de gezondheid van anderen, de sport- en leerprestaties en de sociale relaties. 5 kunnen eigen standpunten tegenover roken, alcohol- en druggebruik verantwoorden. (A-stroom) kunnen eigen standpunten tegenover roken, alcohol- en druggebruik formuleren. (B-stroom) 6 kunnen geneesmiddelen op de juiste wijze gebruiken en hoeden zich voor zelfmedicatie.  4 Veiligheid en E.H.B.O. De leerlingen  7 zien in dat hun gedrag invloed heeft op de eigen veiligheid en die van anderen. 8 kunnen enkele veilige en onveilige situaties in hun eigen leefomgeving identificeren en kunnen voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 9 kennen het verkeersreglement en de veiligheidsvoorschriften voor voetgangers, (brom)fietsers, passagiers en kunnen ze toepassen. 10 kunnen op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden bij kleine wonden.  5 Stress en emoties De leerlingen  11 kunnen onder begeleiding een negatieve stress-situatie bij zichzelf herkennen en hulp vragen. (A-stroom) weten dat gevoelens in bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen geven tot het gebruiken van genots- en/of geneesmiddelen. (B-stroom) 12 leren omgaan met sociaal-emotionele en lichamelijke veranderingen in de puberteit.  6 Rust, beweging, houding De leerlingen  13 kunnen een goede sta-, zit-, en tilhouding demonstreren en voorbeelden geven van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde houdingen en bewegingen. 14 zien het belang in van een evenwichtige tijdsbesteding van (school-)werk, rust, ontspanning, beweging en de invloed ervan op de lichaamsconditie.  Gezondheidseducatie 2e graad  1 Gezonde en actieve leefstijl De leerlingen  1verzorgen en gedragen zich hygiënisch. 2hanteren de richtlijnen voor een gezonde voeding, voor de aankoop en bewaring van voedingsmiddelen en de hygiënische bereiding van maaltijden. 3passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen veiligheidsvoorzorgen in werkplaatsen, labo's en in andere situaties. 4herkennen een noodsituatie en treden daarbij efficiënt op. 
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5schatten de risico's bij gebruik van genotsmiddelen en medicijnen in en reageren assertief in verschillende aanbodsituaties. 6kunnen omgaan met taakbelasting, examenstress en teleurstellingen. 7tonen het belang aan van ergonomie en nemen een gevarieerde zithouding aan in leef- en werkomgeving.  2 Relaties en seksualiteit De leerlingen  8kunnen omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit, seksuele gevoelens. 9vormen een opinie over relaties en seksualiteit, en reflecteren over eigen gedrag. 10bespreken de regelgeving over seksuele meerderjarigheid en ongewenst intiem gedrag. 11bespreken vormen van machtsmisbruik binnen relaties en oefenen zich in fysieke en mentale weerbaarheid. 12uiten hun wensen en gevoelens binnen een intieme relatie op een constructieve en onbevangen manier, stellen en aanvaarden grenzen. 13staan kritisch tegenover seks en erotiek in de media.   Gezondheidseducatie 3e graad  1 Leefstijl en levenskwaliteit De leerlingen  1 nemen een kritische houding aan tegenover hun voedingspatroon en zijn bereid het aan te passen, rekening houdend met criteria voor een evenwichtige voeding binnen diverse voedingssystemen.  2 benoemen risicofactoren voor eetstoornissen en de gevolgen daarvan.  3 kunnen anderen in nood helpen door het toepassen van eerste hulp en cardio- pulmonaire resuscitatie (CPR).  4 bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsonderbreking.  5 besteden aandacht aan maatschappelijke fenomenen zoals echtscheiding, éénoudergezinnen, zelfmoord, prostitutie, misbruik van genot- en geneesmiddelen, delinquent gedrag en verspreiding van aids.  6 gaan gepast om met vreugde, verlies en rouw, en leren uit hun ervaringen.  7 verwerven inzicht in de structuren en het beleid die de gezondheids- en welzijnszorg ondersteunen.  8 participeren aan het gezondheids- en veiligheidsbeleid op school en in hun omgeving.   2 Zorgethiek De leerlingen  9 dragen zorg voor zichzelf en voor anderen rekening houdende met thematieken zoals jeugdbeleid, ouderdom, sociale achterstelling en handicaps.  10 tonen respect voor zichzelf en anderen zoals personen met andere geaardheid, uit andere etnische groepen, uit andere culturen en met andere denkwijzen en overtuigingen.  11 herkennen bij zichzelf en anderen signalen van diverse vormen van partner- en sociale druk, fanatisme, discriminatie en onverdraagzaamheid en reageren daar passend en tijdig op.   
Leren leren 
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 Leren leren 1e graad  1 Het domein van de uitvoering De leerlingen kunnen  1 losse gegevens ordenen en inprenten door gepast gebruik te maken van mnemotechnische middeltjes. 2 zich in samenhangende informatie oriënteren door het aanwenden van vormkenmerken: titels, subtitels, afbeeldingen en tekstmarkeringen. 3 samenhangende informatie inhoudelijk begrijpen en analyseren door de betekenis van woorden, begrippen en zinnen, waar mogelijk, uit de context af te leiden. 4 bij het instuderen van een behandelde leerinhoud de noodzakelijke voorkennis opnieuw opzoeken in leerboek, werkboek of notities. 5 bij het leren van samenhangende informatie verdiepend werken:  vragen stellen bij de leerstof en deze vragen beantwoorden; in korte, goed gestructureerde teksten tekstmarkeringen aanbrengen; een schema vervolledigen aan de hand van geboden informatie; verbanden leggen tussen elementen van de leerstof (A-stroom) 6 bij het oplossen van een probleem (B-stroom: onder begeleiding):  het probleem herformuleren; onder begeleiding een oplossingsweg bedenken en verwoorden; de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 7 informatiebronnen adequaat raadplegen (B-stroom: onder begeleiding):  inhoudstafel en register gebruiken; elementen uit audiovisuele en geschreven media gebruiken; een documentatiecentrum of een bibliotheek raadplegen.  2 Het domein van de regulering De leerlingen kunnen  8 hun werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen. 9 zichzelf sturen met behulp van een antwoordblad, een correctiesleutel, de aanwijzingen van de leraar of de lesdoelstellingen. 10 de eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven waarom iets fout gegaan is en hoe fouten vermeden kunnen worden (B-stroom: onder begeleiding)   3 Het domein van de attitudes, leerhoudingen, opvattingen en overtuigingen De leerlingen  11 zijn bereid zelf naar oplossingen te zoeken en durven leer- en studieproblemen signaleren en uitleg of hulp vragen. 12 zijn bereid ordelijk, systematisch en regelmatig te werken. 13 beseffen dat leren reeds in de klas begint en niet alleen thuis gebeurt.  4 Het domein van de studiekeuze De leerlingen  14 hebben inzicht in de algemene structuur van het secundair onderwijs. 15 zijn bereid een onbevooroordeelde houding aan te nemen tegenover studierichtingen en beroepen. 16 kunnen eenvoudige strategieën aanwenden voor het maken van een studiekeuze. 17 tonen zich bereid om bij het kiezen van een studierichting rekening te houden met hun eigen (leer)mogelijkheden.   Leren leren 2e graad 



 225 

 1 Opvattingen over leren 1 De leerlingen kunnen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl in vraag stellen en zonodig veranderen.   2 Informatie verwerven en verwerken Informatieverwerving 2 De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen.   Informatieverwerking De leerlingen kunnen  3 informatie kritisch analyseren en samenvatten.  4 zinvol inoefenen, memoriseren, herhalen en toepassen.   Problemen oplossen 5 De leerlingen kunnen probleemoplossingsstrategieën toepassen en de resultaten evalueren.   3 Regulering van het leerproces Cognitieve reguleringsvaardigheden De leerlingen kunnen  6 een realistische werk- en tijdsplanning op korter termijn maken.  7 hun leerproces beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen.  8 uit leerervaringen conclusies trekken voor een nieuwe leertaak.   Affectieve reguleringsvaardigheden De leerlingen  9 beseffen dat ze de oorzaak van slagen en mislukken vaak subjectief toeschrijven.  10 beseffen dat het affectieve het leerproces beïnvloedt.    4 Keuzebekwaamheid Zelfconceptverheldering De leerlingen kunnen  11 hun eigen interesses, capaciteiten en waarden verwoorden.  12 een positief zelfbeeld ontwikkelen op basis van betrouwbare gegevens.   Horizonverruiming De leerlingen  13 kunnen, rekening houdend met de eigen interesses, capaciteiten en waarden, een zinvol overzicht verwerven over studie- en beroepsmogelijkheden.  14 zijn bereid een onbevooroordeelde houding aan te nemen ten aanzien van studieloopbanen en beroepen.   Keuzestrategieën 15 De leerlingen kennen de verschillende fasen van een keuzeproces en kunnen ze doorlopen.  Leren leren 3e graad  1 Opvattingen over leren De leerlingen  1 kunnen communiceren over de samenhang tussen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl.  
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2 kennen verschillende leerstijlen en zijn bereid hun leerstijl zonodig aan te passen met het oog op te bereiken doelen.   2 Informatie verwerven en verwerken Informatieverwerving 3 De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch selecteren en raadplegen met het oog op te bereiken doelen.   Informatieverwerking De leerlingen kunnen  4 zelfstandig informatie kritisch analyseren en synthetiseren.  5 zinvol inoefenen, memoriseren en herhalen.  6 verwerkte informatie functioneel toepassen in verschillende situaties.   Problemen oplossen De leerlingen kunnen  7 op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren.  8 de gekozen oplossingswijze en de oplossing evalueren.   Onderzoek 9 De leerlingen kunnen een onderzoek of een practicum voorbereiden, uitvoeren en de resultaten verantwoorden.   3 Regulering van het leerproces Cognitieve reguleringsvaardigheden De leerlingen kunnen  10 een realistische werk- en tijdsplanning op langere termijn maken.  11 hun leerproces sturen, beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen.  12 toekomstgerichte conclusies trekken uit leerervaringen.   Affectieve reguleringsvaardigheden De leerlingen kunnen  13 de oorzaak van slagen en mislukken objectief toeschrijven.  14 in hun leerproces rekening houden met het affectieve.   4 Keuzebekwaamheid Zelfconceptverheldering De leerlingen kunnen  15 communiceren over hun eigen interesses, capaciteiten en waarden.  16 een positief zelfbeeld ontwikkelen op basis van betrouwbare gegevens en daarover communiceren.   Horizonverruiming De leerlingen  17 kunnen, rekening houdend met de eigen interesses, capaciteiten en waarden, een zinvol overzicht verwerven over studie- en beroepsmogelijkheden, dienstverlenende instanties met betrekking tot de arbeidsmarkt en/of de verdere studieloopbaan.  18 zijn bereid een onbevooroordeelde, roldoorbrekende en respectvolle houding aan te nemen ten aanzien van studieloopbanen en beroepen.   Keuzestrategieën 
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19 De leerlingen kunnen de verschillende fasen van een keuzeproces doorlopen en rekening houden met de consequenties.   Omgevingsinvloeden 20 De leerlingen kunnen omgevingsinvloeden op het keuzegedrag onderkennen en er zich tegenover positioneren.    
Sociale vaardigheden  Sociale vaardigheden 1e graad  1 De ontwikkeling van een voldoende ruim gamma van relatiewijzen De leerlingen kunnen  1 zich als persoon present stellen: uitkomen voor een eigen mening en respect opeisen voor de eigen lichamelijke en seksuele ontwikkeling. 2 respect en waardering voor anderen opbrengen: de eigenheid van medeleerlingen accepteren en waarderen. 3 zich dienstvaardig tegenover anderen opstellen: het bijstaan van medeleerlingen bij schooltaken en schoolactiviteiten. 4 om hulp vragen en dankbaarheid tonen in probleemsituaties. 5 in groepsverband meewerken en een toegewezen opdracht uitvoeren. 6 bij een opgegeven groepstaak of bij een groepsdiscussie leiding geven (A-stroom) bij een opgegeven groepstaak verantwoordelijkheid dragen (B-stroom) 7 op gepaste wijze kritiek uiten tegenover een ander tijdens een groepswerk. 8 opkomen voor de eigen rechten en voor de rechten van anderen uit de groep. 9 zich discreet opstellen in een gezelschap en ten aanzien van vertrouwelijke informatie. 10 ongelijk of onmacht toegeven in een discussie of in een spelsituatie. 11 het verschil herkennen tussen verbaal en niet-verbaal gedrag bij zichzelf en bij anderen in concrete groepssituaties.  2 De beheersing van het communicatieve handelen of het omgaan met elkaar De leerlingen  12 beheersen elementen van het communicatieve handelen:  actief luisteren en weergeven wat een andere inbrengt toegankelijk zijn en feed-back geven over eigen gevoel verduidelijken waarom zij voor een bepaald gedrag gekozen hebben assertief zijn en opkomen voor de rol die zij op zich nemen in een groepsopdracht effectbesef hebben en over hun eigen gedrag reflecteren anderen de kans geven om te reageren  3 De deelname aan vormen van samenwerking en sociale organisatie 3.1 De dialoog 13De leerlingen leggen contact met anderen binnen de groep en staan open voor contact met anderen buiten de groep.  3.2 De groepsdiscussie 14De leerlingen kunnen in een groepsdiscussie hun mening weergeven, handhaven en bijsturen.  3.3 De taakgroep 
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15De leerlingen kunnen onder begeleiding een taakgroep organiseren en bevorderen de onderlinge verstandhouding.  3.4 Maatschappelijke en culturele patronen 16 De leerlingen kunnen uit aangeboden informatie, leef- en omgangsgewoonten binnen gezinnen of culturen weergeven en hun eigen gedrag daartegenover verwoorden en bespreekbaar stellen.   Sociale vaardigheden 2e graad  1 Interactief competenter worden De leerlingen  1 zoeken uit welke relatievormen ze vaak gebruiken en in welke contexten.  2 oefenen zich in relatievormen die ze minder goed beheersen, bijvoorbeeld:  zich als persoon present stellen en respect en waardering uitdrukken voor anderen; zich dienstvaardig opstellen, om hulp vragen en dankbaarheid tonen; leiding geven, verantwoordelijkheid nemen en meewerken; kritiek uiten en zich verdedigen, neen zeggen; discreet en terughoudend zijn; ongelijk of onmacht toegeven. 3 uiten hun zelfwaardegevoel en opvattingen.  4 worden zich bewust van en houden rekening met (on)gewenste effecten in een interactie.   2 Communicatieve vlotheid verwerven De leerlingen  5 herkennen functie en belang van een aantal elementen van goede communicatie en geven aan welke van deze elementen zij al beheersen.  6 oefenen zich in elementen van het communicatieve proces die ze minder goed beheersen, bijvoorbeeld:  actief luisteren; beslissen over een mogelijke eigen reactie; zich helder uitdrukken in ik-termen. 7 zijn bereid om de inbreng van de gesprekspartner ernstig te nemen.   3 Zorg dragen voor relaties De leerlingen  8 kunnen het belang aangeven van volgende kenmerken van relaties: afspraken, regels, rolpatronen, machtsverhoudingen en gelijkwaardigheid.  9 kunnen aangeven dat men binnen een relatie keuzes maakt en dat men een relatie vorm geeft op basis van inzicht in haar kenmerken.  10 oefenen zich in het opbouwen en onderhouden van een relatie door:  in overleg afspraken te maken en taken te verdelen; bewust/bedachtzaam om te gaan met gevoelens; verschillen en conflicten binnen een relatie te herkennen en er mee om te gaan; zich weerbaar op te stellen en persoonlijke autonomie te behouden; het afwegen van het belang van een relatie t.o.v. hun andere relaties; om te gaan met vormen van afscheid nemen. 11 accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.   4 In groep probleemoplossend samenwerken De leerlingen  
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12 passen belangrijke elementen van overleg en gezamenlijke probleemoplossing toe bijvoorbeeld:  zoeken en aanbrengen van argumenten voor en tegen; voortbouwen op andermans inbreng; gezamenlijk zoeken naar een probleemoplossingswijze en ze toepassen; meewerken aan het proces van besluitvorming; de wijze van samenwerking evalueren. 13 zijn bereid om samen te denken, te argumenteren en te discussiëren om met anderen een situatie te verbeteren of een probleem op te lossen.   Sociale vaardigheden 3e graad  1 Streven naar het ontwikkelen van relationele veelzijdigheid De leerlingen  1 ontdekken de voor- en nadelen van verschillende relatievormen in verschillende contexten en maken op basis daarvan keuzes.  2 benoemen en duiden hun emoties, uiten deze gepast en herkennen en duiden andermans emoties.  3 kiezen bewust relatievormen, rekening houdende met contextelementen zoals de situaties en de partners.   2 Streven naar duidelijke communicatie De leerlingen  4 communiceren doelgericht, bijvoorbeeld;  toetsen elkaars interpretatie en stemmen die zo nodig op elkaar af; brengen de eigen gevoelens en gedachten tot uiting; herkennen en gaan om met vooroordelen en uitingen van ongepaste beïnvloeding (intimidatie, manipulatie, ). 5 hebben er oog voor dat ze wensen en situaties benaderen vanuit eigen en andermans authenticiteit en expressie.   3 Constructief participeren aan de werking van sociale groepen De leerlingen  6 helpen mee aan het formuleren en realiseren van groepsdoelstellingen door bijvoorbeeld:  contacten te maken; te overleggen en afspraken te maken; taken en functies te verdelen; belangen af te wegen en te bemiddelen; bij te dragen aan een goed functioneren van de groep als groep. 7 kunnen het belang en de mogelijke risico's aangeven van het behoren tot formele en informele maatschappelijke netwerken en kunnen de voordelen ervan gebruiken.  8 streven naar een evenwicht tussen eigen wensen, verlangens en belevingen, en het groepsbelang.  9 kunnen omgaan met hiërarchie, macht en regelgevingen.  10 engageren zich om een eigen verantwoordelijkheid op te nemen.   4 Conflicthantering en overleg De leerlingen..  11 hebben inzicht in de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten.  12 zien het belang in van gevoelens en lichaamstaal bij het benaderen van conflicten.  
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13 hanteren conflicten door de eigen belangen te behartigen zonder hierbij de belangen, motivaties en emoties van anderen uit het oog te verliezen.  14 zijn bij conflicten bereid naar anderen te luisteren, hen de kans te geven zich uit te drukken, hen te respecteren, hun emotionele grenzen te respecteren, te overleggen.    
Muzisch-creatieve vorming  Muzisch-creatief 2e graad  De leerlingen  1 exploreren muzisch-creatieve uitingen zoals muziek, toneel, literatuur, dans, schilder- en bouwkunst, design, interieurs, mode en kleding, gebruiksvoorwerpen enz. als elementen die het cultuurbeeld van een gemeenschap mee bepalen: als statussymbool, als uiting van een persoonlijke esthetische smaak of als functioneel element. 2 ervaren dat muzisch-creatieve uitingen een mondiaal verschijnsel zijn en voorkomen op veel verschillende plaatsen, zoals musea, galerijen, publieke plaatsen (metro, stations ), openbare gebouwen, fabrieken, kantoren, religieuze plaatsen, private huizen, tuinen en parken, 3 erkennen de mogelijkheden van het gebruik van nieuwe technologieën (zoals ICT) en nieuwe media in en de impact van nieuwe materialen op verschillende muzisch-creatieve uitingen.  4 maken kennis met muzisch-creatieve productieprocessen en de activiteiten die deze processen ondersteunen.  Muzisch-creatief 3e graad  De leerlingen  1 staan open voor diverse muzisch-creatieve uitingen, zoals dans, design, muziek, architectuur,  2 ervaren muzisch-creatieve uitingen als een verrijkende inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich te kunnen inleven in die van anderen.  3 kunnen bij eigen muzisch-creatieve uitingen waarden en gevoelens betrekken, er vorm aan geven en dit als verrijkend ervaren.  4 zien in dat ten gevolge van nieuwe technieken en materialen de kunsten, de techniek en de wetenschappen meer en meer integreren. 
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Technisch-technologische vorming   Technisch-technologische vorming tweede graad ASO  1 Techniek begrijpen 1 De leerlingen kunnen effecten van techniek op mens en samenleving illustreren en in historisch perspectief plaatsen (zoals comfort, design, milieu, consumentisme, …).  2 ‘Technisch' begrijpen De leerlingen kunnen  2 kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden herkennen in technische realisaties. 3 de eigenheid van het technisch proces (bijvoorbeeld doelbepaling, ontwerpen, uitvoeren, evalueren) herkennen en omschrijven.  3 Attitude 4 De leerlingen ontwikkelen een constructief kritische houding ten aanzien van techniek, technische beroepen en ondernemingen/organisaties.    Technisch-technologische vorming derde graad ASO  1 Techniek begrijpen De leerlingen kunnen 1 effecten van techniek op mens en samenleving illustreren en in historisch perspectief plaatsen (zoals comfort, design, milieu, consumentisme, ). 2 effecten van techniek op menselijke gedragingen, houdingen, waarden en normen illustreren. 3 kenmerken van een technische benadering onderscheiden van andere benaderingen zoals wetenschappelijk, artistiek, sociaal, 4 gefundeerd oordelen over de rol van ondernemingen/organisaties in en voor de samenleving bijvoorbeeld met betrekking tot welvaart, ontwikkeling, welzijn.  2 'Technisch' begrijpen De leerlingen kunnen 5 kennis en vaardigheden uit verschillende sectoren herkennen. 6 eenvoudige ontwerpen en realisaties evalueren. 7 ondernemingen/organisaties karakteriseren als uitvoerders van technische processen en de rol van verschillende technische beroepen en vaardigheden hierbij toelichten.  3 Attitude 8 De leerlingen ontwikkelen een constructief kritische houding ten aanzien van techniek, technische beroepen en ondernemingen/organisaties.        
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BIJLAGE 1.3 WAAROM EEN MULTILEVELMODEL?48 Er zijn twee problemen waarmee we rekening moeten houden als we schoolgegevens verzamelen. In de eerste plaats zijn de gegevens niet altijd onmiddellijk vergelijkbaar. Enquêtegegevens van leerlingen zijn gegevens verzameld op het niveau van de individuele leerling. Schoolkenmerken daarentegen zijn zogenaamde ‘geaggregeerde gegevens’. Het gaat om kenmerken die voor alle leerlingen van één school dezelfde zijn. De schoolgrootte blijft dezelfde voor elke leerling van een school. Alle leerlingen van eenzelfde school hebben immers dezelfde waarde op de relevant geachte schoolkenmerken (Goldstein, 1995: 25-26). Het tweede probleem waar we rekening mee moeten houden, heeft te maken met het intrinsiek karakter van scholen. Leerlingen binnen een school zijn homogener dan leerlingen van andere scholen. Deze homogeniteit kan te wijten zijn aan de aselecte verdeling van leerlingen over de scholen, aan de wederzijdse beïnvloeding van leerlingen of aan de impact van schoolkenmerken. Een deel van de homogeniteit van leerlingen binnen scholen is te wijten aan hetgeen men ‘zelfselectie’ zou kunnen noemen: leerlingen zijn niet toevallig over de scholen verdeeld. Ouders hebben bepaalde preferenties voor scholen. Dit heeft tot gevolg dat een individuele school geen precieze afspiegeling is van de maatschappij. Deze ongelijke verdeling van achtergrondkenmerken bepaalt voor een deel het schoolgemiddelde op een houding. Indien een houding beïnvloed zou worden door de sociaal economische status van een persoon, kan men verwachten dat een concentratie van leerlingen met dezelfde status een invloed heeft op de gemiddelde schoolscore. We moeten in staat zijn om het effect van de individuele kenmerken los te koppelen van het effect van de ‘clustering’ van respondenten en de concentratie van kenmerken. Homogeniteit van houdingen kan ook het gevolg zijn van de interactie van leerlingen op school. Men kan verwachten dat jongeren die maandenlang samenzitten voor een groot deel van de dag, elkaar beïnvloeden in hun manieren van denken en doen. Ook de school zelf kan een zekere homogeniteit bewerkstelligen door de wijze waarop de dagelijkse werkzaamheden georganiseerd zijn of doorheen de houdingen van het lerarenkorps. Het is net dit laatste effect van schoolcultuur of van schoolkenmerken dat ons interesseert. Om dit type van informatie te analyseren werden multilevel modellen ontworpen als een verfijning van het standaard lineair model, aangepast voor hiërarchisch gestructureerde gegevens (Bryk & Raudenbush, 1992; Goldstein, 1995). Dergelijke modellen zijn preciezer in het schatten van effectparameters omdat op elk niveau, bijvoorbeeld leerling en school, een apart model geformuleerd wordt.                                                  48 Deze tekst is gebaseerd op: Elchardus, M., Kavadias, D. & Siongers, J. (1998), Hebben scholen een invloed op de waarden van jongeren?, Tor-rapport 1998/15, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit van Brussel. Met dank aan de auteurs. 
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In de aanvangsfase van de multilevel analyse wordt een model opgesteld waarin de gemiddelde score van een houding per school wordt geschat. Dit model wordt omschreven als het ‘nulmodel’. Dit basismodel geeft ons een schatting van het algemeen gemiddelde en van de varianties op het niveau van de leerlingen en de scholen. Deze stap is noodzakelijk omdat hij ons toestaat de maximale varianties te bepalen zowel op het niveau van het individu als op dat van de school. Deze varianties geven ons een maatstaf om complexere modellen mee te vergelijken. Door de varianties van de complexere modellen te vergelijken met de varianties van dit model, kunnen we nagaan in welke mate we er met de complexere modellen in slagen de totale variantie te reduceren (of te ‘verklaren’). We hebben dit model dus nodig om de verklaringskracht van onze volgende modellen te kunnen evalueren. Op basis van de twee variantiecomponenten kan ook een eerste ‘schooleffectmaat’ worden berekend. Deze eerste aanduiding voor verschillen tussen scholen wordt ons gegeven door de intraschoolcorrelatie (ICC). Deze correlatie kan geïnterpreteerd worden als het effect van het samenzitten van leerlingen in een school, op de door ons bestudeerde aandacht van de leerlingen. Het wordt door sommige auteurs aangeduid als het ‘brutoschooleffect’ (Goldstein, 1995; Bryk & Raudenbush, 1992; Bosker & Scheerens, 1997). Het bruto schooleffect mag zeker niet worden geïnterpreteerd als het effect van de aanpak van de school. Om dat laatste te beoordelen zou men in een experimentele situatie scholen kunnen vergelijken die een zelfde instroom hebben, waarvan de leerlingenbevolking overeenstemt. Bij gebrek aan een dergelijke experimentele opstelling kan men proberen die vergelijkbaarheid op statistische wijze te bewerkstelligen. Dit brengt met zich mee dat men moet trachten de invloed van de relevante individuele kenmerken van de leerlingen mee op te nemen in het model. Deze kenmerken zijn onder andere variabele eigenschappen van de gezinnen van de leerlingen. Modellen waarin met die effecten wordt rekening gehouden, staan ons toe om het netto schooleffect te schatten (Bosker & Scheerens, 1997: 54). Om te achterhalen welke kenmerken van de school een invloed hebben op de aandacht van de leerlingen, nemen we deze schoolkenmerken op in het model. De invloed van deze schoolkenmerken moet hier aan het achtergrondmodel worden getoetst. We willen immers weten welke schooleigenschappen relevant zijn, nadat we rekening hebben gehouden met de kenmerken van de leerlingen. Logischerwijze wordt de intraschoolcorrelatie gereduceerd, na het invoegen van de schoolkenmerken. De overblijvende correlatie dient hier dan niet als een ‘netto-effect’ te worden geïnterpreteerd, maar wijst op een niet-geïdentificeerd resterend schooleffect. De verklaringskracht van het model kan ook hier worden weergegeven door de proportie verklaarde variantie. Deze verklaarde variantie op schoolniveau geeft een indicatie in welke mate we er in geslaagd zijn het schooleffect te verklaren. Eens we relevante schoolkenmerken op het spoor zijn gekomen rest ons de vraag naar hun betekenis en impact. 
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BIJLAGE 1.4 DEMOCRATISCHE BURGERSCHAPSWAARDEN IN DE EERSTE EN DERDE GRAAD TABEL 12.1 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN HARDE REPRESSIE BIJ LEERLINGEN UIT DE EERSTE GRAAD (N LEVEL 1 = 1732, N LEVEL 2 = 39)  Nulmodel A Model B Model C Model D Model E  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept 0.005 0.044 0.167 0.117 0.184 0.110 0.171 0.113 0.175 0.114 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = jongen)   -0.080 0.065 -0.096 0.061 -0.076 0.063 -0.078 0.064 B-stroom (ref. = A-stroom)   0.290** 0.084 0.221** 0.085 0.224** 0.085 0.222* 0.085 2 ouders hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.241*** 0.062 -0.209** 0.084 -0.195** 0.064 -0.195** 0.064 1 ouder hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.094 0.074 -0.078 0.091 -0.072 0.073 -0.072 0.073 Kennismaat     -0.074*** 0.021 -0.066*** 0.017 -0.067*** 0.017 Participatief schoolklimaat         0.015 0.023 Level 2 - Schoolkenmerken           Werken rond burgerzin       0.180 0.122 0.176 0.125 Werken rond sociale vaardigheden       -0.086 0.121 -0.081 0.123 Visietekst over VOET       -0.017 0.066 -0.017 0.066 Aandacht politiek volgens leerlingen       -0.098 0.066 -0.096 0.066 Aandacht media volgens leerlingen       0.086 0.066 0.083 0.066 Aandacht sociale vaardigheden volgens leerlingen       -0.129* 0.049 -0.134* 0.050 Variantie school 0.052  0.031  0.027  0.023  0.024  Variantie leerling 0.951  0.937  0.933  0.932  0.932  Intraschoolcorrelatie 0.052  0.032  0.028  0.024  0.025  Totaal verklaarde variantie   4%  4%  5%  5%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   2%  2%  2%  2%  Verklaarde variantie level 2 (school)   40%  48%  56%  54%  * significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 



 235 

TABEL 12.2 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN ETNOCENTRISME BIJ LEERLINGEN UIT DE EERSTE GRAAD (N LEVEL 1 = 1391, N LEVEL 2 = 38)  Nulmodel A Model B Model C Model D Model E  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept 0.021 0.067 0.811*** 0.125 0.824*** 0.124 0.825*** 0.115 0.805*** 0.109 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = jongen)   -0.473*** 0.072 -0.487*** 0.072 -0.470*** 0.072 -0.451*** 0.067 B-stroom (ref. = A-stroom)   0.332** 0.105 0.281** 0.108 0.295** 0.105 0.302** 0.100 2 ouders hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.257*** 0.068 -0.234** 0.068 -0.229** 0.067 -0.231** 0.065 1 ouder hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.189* 0.082 -0.176* 0.082 -0.169* 0.081 -0.166* 0.080 Kennismaat     -0.059** 0.019 -0.054** 0.018 -0.049** 0.018 Participatief schoolklimaat         -0.114*** 0.024 Level 2 - Schoolkenmerken           Werken rond burgerzin       0.399* 0.179 0.424* 0.165 Werken rond sociale vaardigheden       -0.346 0.235 -0.379 0.215 Visietekst over VOET       -0.045 0.096 -0.049 0.093 Aandacht politiek volgens leerlingen       -0.044 0.095 -0.048 0.093 Aandacht media volgens leerlingen       0.006 0.078 0.020 0.079 Aandacht sociale vaardigheden volgens leerlingen       -0.187 0.159 -0.151 0.151 Variantie school 0.142  0.073  0.068  0.056  0.049  Variantie leerling 0.845  0.786  0.783  0.784  0.773  Intraschoolcorrelatie 0.144  0.085  0.080  0.067  0.060  Totaal verklaarde variantie   13%  14%  15%  17%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   7%  7%  7%  9%  Verklaarde variantie level 2 (school)   49%  52%  61%  66%  * significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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TABEL 12.3 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN ANTIDEMOCRATISCHE HOUDING BIJ LEERLINGEN UIT DE DERDE GRAAD (N LEVEL 1 = 1688, N LEVEL 2 = 36)  Nulmodel A Model B Model C Model D Model E  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept -0.044 0.055 -0.306** 0.106 -0.129 0.108 -0.089 0.102 -0.092 0.104 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = jongen)   0.121* 0.056 0.027 0.058 0.047 0.059 0.053 0.059 TSO (ref. = ASO/KSO)   0.245*** 0.065 0.158* 0.065 0.123* 0.062 0.124* 0.060 BSO (ref. = ASO/KSO)   0.610*** 0.076 0.458*** 0.078 0.423*** 0.078 0.416*** 0.078 2 ouders hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.266*** 0.051 -0.222*** 0.048 -0.217*** 0.047 -0.220*** 0.046 1 ouder hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.199*** 0.048 -0.158** 0.044 -0.154** 0.060 -0.156** 0.043 Kennismaat     -0.163*** 0.024 -0.157*** 0.023 -0.155*** 0.023 Participatief schoolklimaat         -0.063** 0.023 Level 2 – Schoolkenmerken           Werken rond burgerzin       -0.005 0.108 -0.010 0.112 Werken rond sociale vaardigheden       -0.244 0.134 -0.241 0.133 Visietekst over VOET       -0.080 0.069 -0.091 0.070 Aandacht politiek volgens leerlingen       -0.100 0.055 -0.099 0.056 Aandacht mensenrechten volgens leerlingen       0.160 0.093 0.172 0.096 Aandacht sociale vaardigheden volgens leerlingen       -0.061 0.072 -0.030 0.074 Variantie school 0.088  0.031  0.019  0.015  0.017  Variantie leerling 0.847  0.808  0.774  0.774  0.770  Intraschoolcorrelatie 0.094  0.037  0.024  0.019  0.022  Totaal verklaarde variantie   10%  15%  16%  16%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   5%  9%  9%  9%  Verklaarde variantie level 2 (school)   65%  78%  83%  81%  * significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001 
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TABEL 12.4 RESULTATEN MULTILEVELANALYSES TER VERKLARING VAN ETNOCENTRISME BIJ LEERLINGEN UIT DE DERDE GRAAD (N LEVEL 1 = 1415, N LEVEL 2 = 36)  Nulmodel A Model B Model C Model D Model E  Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Schatting S.E. Intercept -0.041 0.073 0.766*** 0.138 0.839*** 0.143 0.933*** 0.134 0.901*** 0.137 Level 1 – Individuele kenmerken           Geslacht (ref. = jongen)   -0.489*** 0.064 -0.531*** 0.066 -0.505*** 0.066 -0.480*** 0.065 TSO (ref. = ASO/KSO)   0.132 0.082 0.103 0.084 0.084 0.080 0.077 0.077 BSO (ref. = ASO/KSO)   0.360*** 0.092 0.311** 0.094 0.300** 0.127 0.265* 0.108 2 ouders hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.362*** 0.063 -0.345*** 0.060 -0.342*** 0.061 -0.345*** 0.062 1 ouder hoogopgeleid (ref. = 2 ouders laagopgeleid)   -0.230** 0.060 -0.214*** 0.058 -0.214** 0.059 -0.212** 0.063 Kennismaat     -0.069** 0.023 -0.065** 0.023 -0.062** 0.023 Participatief schoolklimaat         -0.156*** 0.029 Level 2 – Schoolkenmerken           Werken rond burgerzin       -0.086 0.155 -0.101 0.165 Werken rond sociale vaardigheden       0.017 0.155 0.045 0.157 Visietekst over VOET       -0.185 0.098 -0.209 0.105 Aandacht politiek volgens leerlingen       0.083 0.078 0.087 0.087 Aandacht mensenrechten volgens leerlingen       -0.116 0.169 -0.101 0.178 Aandacht sociale vaardigheden volgens leerlingen       -0.067 0.102 -0.001 0.116 Variantie school 0.167  0.059  0.051  0.051  0.062  Variantie leerling 0.849  0.791  0.787  0.787  0.765  Intraschoolcorrelatie 0.164  0.069  0.061  0.061  0.075  Totaal verklaarde variantie   16%  18%  18%  19%  Verklaarde variantie level 1 (leerlingen)   7%  7%  7%  10%  Verklaarde variantie level 2 (school)   65%  70%  70%  63%  * significant tot op p<0.05; ** significant tot op p<0.01; *** significant tot op p<0.001   
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BIJLAGE 1.5 BELEMMERENDE EN BEVORDERENDE FACTOREN TABEL 12.5 PROCENTUELE VERDELING VAN DE BELEMMERENDE FACTOREN ZOALS VOORGELEGD AAN DE LEERKRACHTEN (N=806) Belemmerende factor percentage leerkrachten die vinden dat deze factor het werken met de vakoverschrijdende eindtermen bemoeilijkt Ze zijn moeilijk te evalueren 67% Het leerplan is al overladen  53% Er zijn teveel vakoverschrijdende eindtermen om mee rekening te houden 50% We zijn er onvoldoende voor opgeleid 47% Het zorgt voor te veel administratie en papierwerk 42% Je moet veel extra plannen 38% De handboeken bieden te weinig ondersteuning 32% Er is te weinig geld en middelen om er mee te werken 25% Je kan er geen punten op zetten of toetsen over afleggen 23% Ik vind te weinig concreet materiaal 22% Er is onvoldoende begeleidingsaanbod 20% Het is moeilijk om samen te werken met andere leerkrachten 17% Er is een gebrek aan aangepaste onderwijsmethoden 17% De vakoverschrijdende eindtermen vragen teveel voorbereidingswerk  17% Er is te weinig ondersteuning vanuit de directie 10%  
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TABEL 12.6 PROCENTUELE VERDELING VAN DE BEVORDERENDE FACTOREN ZOALS VOORGELEGD AAN DE LEERKRACHTEN (N=806) Bevorderende factor percentage leerkrachten die dit als een bevorderende factor beschouwt Meer beschikbare tijd voor de leerkrachten (vrijstelling van uren om aan de vakoverschrijdende eindtermen te werken) 58% Beschikbaarheid didactisch materiaal 49% Een goede communicatie rond de vakoverschrijdende eindtermen  49% De opname van de vakoverschrijdende eindtermen in de leerplannen 47% Voldoende bijscholing rond de vakoverschrijdende eindtermen  43% Het bestaan van goede handboeken 39% Een vakoverschrijdende eindtermen-coördinator als aanspreekpunt en doorgeefluik 37% Voorbeelden uit andere scholen 34% Het bestaan van werkgroepen rond de vakoverschrijdende eindtermen  31% Voldoende begeleidingsaanbod 28% Inschakelen van externe experts 21% Voldoende ondersteuning vanuit de directie 19% Een verandering in het schoolklimaat 18% Samenwerking met scholen 15%   


