FEEDBACK BELEIDSMAKERS
TERUG NAAR DE KLAS - VRIJDAG 15 APRIL 2016

TERUG NAAR DE KLAS
Vrijdag 15 april 2016 bracht de Vlaamse Scholierenkoepel 36 politici en beleidsmakers voor één dag Terug
naar de Klas. Ze werden telkens uitgenodigd door een leerling die hen ook de hele schooldag bij de hand nam
en toonde hoe ons onderwijs er vandaag echt uitziet, weg van de paperassen en grijze bureaus waarin ze
normaal vertoeven.
De nieuwe klasgenoten ontdekten een diverse werkelijkheid, al kwamen sommige zaken wel regelmatig terug.
Dat de gebouwen vaak verouderd waren, bijvoorbeeld, en niet al te gezellig; maar ook dat de band die de
leerlingen onder elkaar hebben desondanks meestal toch een warme omgeving creëerde. Dat 50 minuten toch
wel erg weinig is om diep in te gaan op een onderwerp, en dat de verschillende lesuren te veel "vakken" waren
in de letterlijke zin van het woord: afgesloten van de rest en niet op elkaar afgestemd; maar ook dat Vlaanderen
ontelbaar veel gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten kent die elke dag het beste van zichzelf geven voor
de leerlingen.
Ze konden vaststellen dat er veel veranderd is sinds hun eigen schooldagen (de voorzichtige introductie van
moderne technologie, de meer gelijkwaardige relatie tussen leerling en leerkracht); maar dat ook heel wat
elementen constant gebleven zijn (de bok in de turnles, de leraar voor het bord, de vermaledijde schoolbel).
Hoe dan ook stond één bevinding buiten kijf: vanachter de lessenaar zie je het onderwijs helemaal anders - een
scholierenbril stelt heel wat zaken scherper.
De ervaringen van alle deelnemers hebben we voor u gebundeld. Hopelijk zijn ze ook voor u inspirerend en
oogopenend.

De deelnemende beleidsmakers dienden na hun ‘stage’ een feedbackrapport in. De Vlaamse Scholierenkoepel
heeft geen aanpassingen, noch correcties gemaakt. De tekst in dit document is een letterlijke en integrale
weergave van deze feedback.

OP ZOEK NAAR EEN SPECIFIEKE BELEIDSMAKER? KLIK OP DE NAAM!

Elisabeth Meuleman

Bruno Tobback

Walther Roggeman

Ingeborg De Meulemeester

Johan Boucneau

Patriek Delbaere

Patrick Weyn

Koen Daniëls

Pieter Timmermans

Tine Soens

Kris Van Dijck

Francesco Vanderjeugd

Kathleen Helsen

Kathleen Krekels

Raymonda Verdyck

Lieven Boeve

Elien Werbrouck

Elke Decruynaere

Jo De Ro

Ann Brusseel

Tom Germonpré

Nieke Nouwen

Heidi Knipprath

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Elisabeth Meuleman
Mijn naam is Elisabeth Meuleman. Ik volgde een dag les in het OLVC Campus Centrum Zottegem tijdens de
Terug naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
- Het fragmentarische van de lessen. Van bio naar godsdienst naar fysica... Van de hak op de tak. Allemaal erg
interessant maar geen tijd om te verwerken, te reflecteren...Ik zou de eindtermen echt veel meer op elkaar
afstemmen zodat er veel meer geïntegreerd en projectmatig kan gewerkt worden..alles was zo kort, zo los van
elkaar..
- niks om handen tijdens de middagpauze. Middagpauze was echt geen gezellig moment. Snel eten (20 min) in
zeer onaangename refter in de kelder. Geen activiteiten. Terwijl op school twee keukens en richtingen koken
zijn, maar voedsel daar mag niet naar andere leerlingen gaan door de regelgeving...hoe jammer
- goede sfeer op school. Warm onthaal, brave, geïnteresseerde en geangegeerde leerlingen
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De organisatie (de vakken en hun inhoud ook weinig), de gebouwen. Manier van lesgeven ook nog niet zoveel
geëvolueerd denk ik...
Hier werd ik écht blij van:
De leerlingen en hun warm onthaal.. De gesprekken... Het GIP waar ze aan werkten...
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Dat over een bok springen eigenlijk minder erg is dan ik vroeger dacht..
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Maken dat de eindtermen er voor zorgen dat vakken veel meer aan elkaar gelinked worden, dat er geïntegreerd
gewerkt wordt. Geloof met overtuiging, enthousiasme en respect in leerlingen BSO en TSO - ze zijn schitterend
- INFRASTRUCTUUR

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Walther Roggeman
Mijn naam is Walther Roggeman. Ik volgde een dag les in het OLVI PIUS X in Zele tijdens de Terug naar de
klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Aangename sfeer onder de leerlingen. Vriendelijke omgang tussen leerlingen en leerkrachten. Duidelijke
omgangsregels. Over het algemeen mooie klaslokalen, met een moderne uitrusting.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Voor mij was het nog maar twee jaar geleden dat ik op school zat, maar dan wel als directeur...
Hier werd ik écht blij van:
De open, aangename sfeer in een mooi verzorgde school
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Vermits het al van 1969 geleden was dat ik als leerling in de secundaire school zat, waren sommige lessen een
goede opfrissing van dingen die ik wellicht ooit geleerd heb. B.v. Fotosynthese.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
De overheid mag nooit vergeten dat het echte leren en leven op school van het allergrootste belang is. Al die
leerkrachten doen dagelijks hun best (en de leerlingen ook). Niet te veel overheidsbemoeienis!
wordt niet

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Johan Boucneau
Mijn naam is Johan Boucneau. Ik volgde een dag les in het VIOO Borgloon tijdens de Terug naar de klas
actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
* Onderhandelingsrelatie tussen leerkrachten en jongeren (maar toch leerkrachten met autoriteit), grotere
gelijkwaardigheid
* Kennis-en waarden overdracht is niet vanzelfsprekend . Het is balanceren...bij godsdienst, bij geschiedenis, bij
Latijn
* Grote vanzelfsprekendheid waarmee jongeren (meisjes-jongens, diversiteit,..) in deze Asoschool met elkaar
omgingen
* Relatief grote betrokkenheid van leerlingen op lesgebeuren , maar ook op getuigenis van overlevende van
Buchenwald
Weinig uitdagen van het 'systeem'
* Zelfs hier hebben leerkrachten niet echt veel voeling met leefwereld kinderen
* Groene, rustige onderwijsomgeving
* Dat er nog leerlingen zijn met unieke studiekeuze...(en de soepelheid waarmee groepen functioneerden)
* Vrij onderwijs, maar sikh jongeren met Patka
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Lessen Latijn en geschiedenis : nadruk op tekst, op feiten (weinig op verbanden), gemiste kansen, met realiteit
en leefwereld (bv. ivm legitimiteit vakbonden) zelfde bordschema's, zelfde nadruk op kennis
Latijn als les waarin je de 'elite' ontmoet
Veel van de infrastructuur: de gangen, de eetzaal (ruimtelijk, organisatorisch) (maar wel niet bv de uitrusting
inzake IT en projectie)
Hier werd ik écht blij van:
* Vieren van verjaardagen
* Open gesprek over jongeren en relaties
* Wijze waarop meisjes en jongens met elkaar omgaan
* Positieve omgang met diversiteit bij leerlingen

* Wijsheid bij jongeren
* Duidelijke verwachtingen naar jongeren
* Actuele onderwijsopdrachten (bv werk ivm binge drinking in Engels, gekoppeld aan presentatie in rollen)
* Betrokkenheid bij getuigenis van Buchenwald (ondanks lange duur, luisteren..)
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
* Initiatieven van het leerlingparlement
* De thesaurus-websites voor Engels :-)
* De verantwoordelijkheid die deze 17 jarige jongeren kunnen opnemen
* Ik denk dat het secundair onderwijs te weinig uit deze jongeren haalt (Plus êtes en eux)
* De kloof tussen de onderwijsrealiteit in Genk en Borgloon
* Van sommige leerkrachten 'Nieuwe autoriteit' in actie
* Dat classici, zij het gepassioneerd, classici blijven; dat het geschiedenisonderwijs zoals ik’t meemaakte een
update kan gebruiken
* dat er in Limburg frisse verbindingen moeten gemaakt worden
* dat ik het jongerenperspectief in mijn eigen realiteit moet binnen laten komen, vatten...
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
* meer zicht krijgen op perspectief en beleving van jongeren
* Nadenken over hogere verwachtingen (onderwijs voor de 21e eeuw)
* Nadenken over verbindingen op Limburgs niveau
* Nadenken over aantrekkelijker onderwijsomgeving

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Patrick Weyn
Mijn naam is Patrick Weyn. Ik volgde een dag les in het Xaveriuscollege Borgerhout tijdens de Terug naar de
klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Deze school neemt heel wat initiatieven buiten de lesuren.
Toch beklagen de leerlingen er zich over dat er nog geen echte participatie is. Zij voelen zich onvoldoende
gehoord.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Ik vrees dat de manier van lesgeven in heel wat scholen secundair onderwijs nog niet veel veranderd is.
Misschien zit hier wel de 'echte' modernisering van het secundair onderwijs.
Hier werd ik écht blij van:
Over de middag organiseerde men een debat over de eindtermen. Ik volgde het gesprek in een groepje
leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar, gemodereerd door een leerling van het 5de jaar.
Ik was bijzonder aangenaam verrast over het niveau van het debat, de interessante ideeën en de puike manier
van modereren.
Ook de manier waarop 2 leerlingen (Timpa en Ward) mij de hele dag hebben begeleid was uitstekend! Heel
veel dank!
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Tijdens een schitterende les Frans heb ik nieuwe inzichten gekregen over Albert Camus en tijdens de les
Nederlands was ik getuige van een heel mooie analyse van een gedicht van Guido Gezelle.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Het feit dat leerlingen echt wel goede ideeën hebben over vele thema's sterkt mij in de overtuiging dat we hen
nog meer moeten betrekken. Op POV hadden we enkele jaren geleden ook reeds zo'n ervaring door een
focusgroep leerlingen te bevragen in het kader van het visieproces van het provinciaal onderwijs. Dit vraagt
naar meer.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Pieter Timmermans
Mijn naam is Pieter Timmermans. Ik volgde een dag les in het Sint-Maarteninstituut Aalst tijdens de Terug
naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
1. gebouwen hebben nood aan opfrissing (investeringen); 2. vroeger meer discipline (bv. in rij staan na
belsignaal); 3. nu veel meer debatcultuur dan het vroegere 'ex cathedra' lesgeven; 4. de massale
volksverhuizingen van het ene leslokaal naar het andere na elk lesuur;
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
1. de gezellige drukte op de speelplaats; 2. het spieken
Hier werd ik écht blij van:
1. het enthousiasme van (sommige) leerkrachten; 2. meerdere culturen samen, in open debat met elkaar; 3. een
leerkracht die via boeiende verhalen de leerstof illustreert en alzo het vak toch aantrekkelijk maakt;
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
1. een les met 1 leerling is in ons onderwijssysteem blijkbaar mogelijk; 2. wat ik vermoedde, werd bevestigd :
discipline en respect tav medeleerlingen en leerkrachten is niet meer wat het geweest is;
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
1. leerkrachten moeten bezig zijn met lesgeven en minder met administratieve paperasserij; 2. investeringen in
nieuwe schoolinfrastructuur (of renovatie ervan) is key voor de komende jaren; het initiatief "scholen van
morgen" is ok maar zal allicht nog een tandje moeten bijsteken; 3. meer ervaren leerkrachten die als mentor
dienen voor jongere collega's, zijn uiterst waardevol voor het opkrikken van het onderwijsniveau;

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Kris Van Dijck
Mijn naam is Kris Van Dijck. Ik volgde een dag les in het SBSO De Mast tijdens de Terug naar de klas actie
van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Ik volgde les in een BUSO school, opleidingsvorm 1 en 4, gespecialiseerd in autiwerking.
Wat me opviel waren zowel de grote betrokkenheid en enthousiasme van scholieren, leerkrachten en directie,
als de discipline en orde die door iedereen nageleefd wordt. Structuur is voor deze jongeren belangrijk, evenals
een zeer individuele aanpak, georganiseerd in kleine klasgroepen en ondersteund door een uitgebouwde
paramedische cel.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De bel...
Hier werd ik écht blij van:
Van het enthousiasme van de jongeren. De leuke gesprekken die ik met hen voerde. De fierheid waarmee ze
over henzelf, klasgenoten en school spreken.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Wat ik vooral bijgeleerd heb, is dat jongeren, ongeacht hun autibeperking tot zeer veel in staat zijn. Dit varieert
van gewone dagelijkse klusjes in OV1 tot TSO en BSO richtingen in OV4, waar dezelfde eindtermen behaald
worden als in andere scholen.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Een plek voor elke jongere die nood heeft aan deze of gelijkaardige opleiding.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Kathleen Helsen
Mijn naam is Kathleen Helsen. Ik volgde een dag les in het Sint-Claracollege Arendonk tijdens de Terug naar
de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Er is een groot verschil tussen leerkrachten. Het is zeer moeilijk om gedurende 50 minuten op een diepgaande
wijze rond een thema te werken. Voor sommige vakken is 50 minuten voldoende, voor andere is het
aangewezen om de tijd uit te breiden. Leerkrachten gebruiken verschillende werkvormen waardoor de
schooldag sterk afwisselend is. Tijdens de twee eerste lesuren waren de leerlingen beduidend minder betrokken
bij de les. Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds aangetoond dat pubers 's morgens minder presteren. De
leerkrachten hebben te weinig ruimte om op basis van eigen expertise de eindtermen te bereiken. De
leerplannen en de inspectie leggen een te zware druk op de schouders.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De opstelling van de banken en stoelen in de klas.
Hier werd ik écht blij van:
Dat er een goede relatie is tussen de leerkrachten en de leerlingen.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Ik heb geleerd in welke situatie je het werkwoord noemen moet gebruiken en in welke situatie je heten mag
gebruiken.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Ik wil meer ruimte geven aan leerkrachten om hun expertise aan te wenden. Momenteel zijn de leerplannen te
zwaar, te beperkend. De inspectie geeft te weinig ruimte voor verschillende methodieken. Leerkrachten zitten
echt wel in een keurslijf.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Raymonda Verdyck
Mijn naam is Raymonda Verdyck. Ik volgde een dag les in het Campus Russelberg Tessenderlo tijdens de
Terug naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
De wijze waarop de lessen en de praktijk een mooi geheel vormden. De leerlingen verkoop baten een eigen
winkel uit die tijdens de speeltijd en de middag open is. Ze zijn zelf volledig verantwoordelijk voor aankopen,
budgettering, dit onder de professionele begeleiding van hun leerkrachten. De theoretische lessen schakelden
hier mooi mee, en voegden telkens een extra dimensie toe.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Het schoolgebouw.
Hier werd ik écht blij van:
De open, ondersteunende houding van de leerkrachten ten aanzien van alle leerlingen. De fijne manier waarop
de leerlingen met elkaar omgingen, respectvol en met een helpende hand waar nodig.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Ik heb kunnen ervaren hoe intens zo'n schooldag wel is. Heel veel indrukken en inhoud op een dag.
Het was leerrijk om van de concrete toepassing naar de theorie te gaan (de leerlingen pasten de PDCA-cirkel
toe op hun winkel, kregen les over marketing) en opnieuw naar de concrete toepassing (we bezochten een
aantal winkels in de buurt waar de praktijk aan de gegeven theorie getoetst werd). De aanpak zorgde er voor
dat leerlingen geboeid bleven en zin hadden om op ontdekking te gaan.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
In de aanpak van onderwijs ervoor zorgen dat leerlingen leren hun kennis en vaardigheden zelf te construeren,
dit onder professionele begeleiding van de leerkrachten. Zo leren de leerlingen oplossingsgericht werken en
denken, zien ze verbanden en de zinvolheid van wat ze leren. Het bevordert het leren leren en de leergoesting.
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Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Elien Werbrouck
Mijn naam is Elien Werbrouck. Ik volgde een dag les in het KAKoekelberg tijdens de Terug naar de klas actie
van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Met digitale borden kan je veel doen.
Lessen van verschillende vakken niet op elkaar afgestemd, dit betekende dat we heel veel gedichten gelezen
hebben.
Wiskunde (in een niet-wiskundige richting) blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn.
Veel stilzitten, maar anderzijds gaat er ook veel tijd verloren aan klasmanagement en verplaatsingen.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De manier van lesgeven, leerkracht vooraan, leerlingen zitten in de klas.
De klasinrichting muv digitale borden.
Hier werd ik écht blij van:
Hoe ik door de leerlingen ontvangen werd.
Onderwerpen waar de leerlingen mij over vertelden.
Enthousiasme en geduld van de leerkrachten.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
de binominale deling uit de wiskundeles
Het gedicht the raven van E. Allan Poe, waar ik nog nooit over hoorde, maar blijkbaar heel gekend zou zijn.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
De link met de klaspraktijk mogen we bij de behandeling van de dossiers niet verliezen.
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Terug naar de klas
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< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Jo De Ro
Mijn naam is Jo De Ro. Ik volgde een dag les in het Virgo Vilvoorde tijdens de Terug naar de klas actie van de
Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Ondanks het feit dat ik alle dagen werk en woon in mijn stad Vilvoorde in al haar superdiversiteit, trof de
mengelmoes van talen, culturen en gewoonten mij ten zeerste. Da's het grootste verschil met mijn
herinneringen aan mijn school (KA Dendeleeuw, klas van 1990). Daarnaast viel het mij op dat er véél meer
openlijke 'koppeltjes' zijn. Dat was echt niet cool in mijn tijd. Nu is het omgekeerde precies waar.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
In de rij staan, dat een 'stille' studie zelden stil is, dat punten terugkrijgen nog altijd spannend is (vooral als je
niet optimaal kon leren of niet geleerd had :-) en dat het laatste lesuur van de week eeeeeeeeindeloos duurt.
Hier werd ik écht blij van:
De groepssfeer tijdens de les én pauze, Vele leerlingen hebben plannen voor nà het SeO, niemand stoort zich
aan de verschillen tussen de leerlingen, goede punten terugkrijgen, buiten mogen om een broodje te halen
(mocht ik niet destijds ;-)
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Impact van zieke of afwezige leerkrachten is echt wel een groot probleem met enorme impact op leerlingen.
Weinig of geen differentiatie --> gaat te snel voor trage leerlingen, gaat te traag voor snelle leerlingen. Geen
stagemogelijkheden voor mijn klasgenoten in derde jaar BSO terwijl dat duidelijk gewenst is.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Vroeger en meer stages (zeker in BSO). Vervanging van leerkrachten moet sneller kunnen. Leerlingen
betrekken bij doorlichting van scholen. Leerkrachten beter voorbereiden voor een superdiverse school/klas.
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Tom Germonpré
Mijn naam is Tom Germonpré. Ik volgde een dag les in het Pegasus Atheneum Oostende tijdens de Terug
naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Ik heb het gevoel dat de manier van lesgeven verbeterd is. De leerkrachten zijn heel communicatief, goed
voorbereid en maken van hun les een boeiend verhaal. Ik ben ervan overtuigd de leerlingen de essentie van de
les blijven onthouden.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De regels om te gaan plassen, het woord te nemen. Ook de schoolagenda blijft in dit digitale tijdperk nog
bijzonder belangrijk in het dagelijkse klasgebeuren.
Hier werd ik écht blij van:
Van de leergierigheid van veel jongeren en van de fijne omgang tussen leerlingen en leerkrachten.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Dat de job van leerkracht de allerbelangrijkste job is die er bestaat. Het niveau van de lessen was super. Voor
een studiedag van het niveau leerkrachten secundair onderwijs betaalt de privé-sector schatten. En dat krijgen
onze leerlingen dagelijks voorgeschoteld. Heel indrukwekkend.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Scholen kunnen gebaat zijn met partnerschappen tussen secundaire scholen en andere diensten en
organisaties. Ik wil ook de leerlingenraden ondersteunen om hun sterker te maken.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Heidi Knipprath
Mijn naam is Heidi Knipprath. Ik volgde een dag les in het KTA3 Hasselt tijdens de Terug naar de klas actie
van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
(1) Lessen waren naar mijn gevoel uit het leven gegrepen. Datgene wat ik zelf ervaar en leer in de praktijk als
moeder (ik volgde de afdeling bakkerij en bak zelf ook graag) en als werknemer kwam aan bod in de lessen.
Praktijkleerkrachten komen uit de praktijk en kunnen ook naar hun eigen ervaringen verwijzen. Via stage
hadden de leerlingen ook hun eerste ervaringen in de 'echte wereld' opgedaan. Leerlingen worden met andere
woorden goed voorbereid om na school in het leven te stappen als ondernemer, als bakker of andere
gerelateerde beroepsoefenaar.
(2) Leerlingen zijn erg bewust van hun positie binnen de onderwijshiërarchie.
(3) De voorzichtige introductie van de digitale wereld op school: smart school, beamers, smart boards ...
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De schoolbanken, de schoolregels (buiten op de speelplaats staan tot de bel gaat, in rij wachten, aparte wc's
voor leerlingen, de papieren schoolagenda, ...), ... de kleine ongemakken die je als werknemer/kantoorwerker
niet meer gewoon bent.
Hier werd ik écht blij van:
De jongeren die ik heb mogen leren kennen waren zorgzaam en respectvol voor elkaar, ook al hadden ze
verschillende interesses, vaardigheden en achtergronden.
De goede voorbereiding die deze jongeren krijgen voor het echte (arbeids)leven, na school.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Datgene wat me sterk opgevallen is (zie hierboven).
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
(School)loopbaanbegeleiding en loopbaanleren in het secundair onderwijs: ik wil verder uitzoeken hoe
leerlingen door middel van (school)loopbaanbegeleiding kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en wat hen
boeit, zonder gehinderd te worden door waardeoordelen.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Bruno Tobback
Mijn naam is Bruno Tobback. Ik volgde een dag les in het Atheneum Mariakerke tijdens de Terug naar de
klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Hoe intensief het is om een hele dag les te volgen en hoeveel concentratie het vraagt om van het ene naar het
andere vak te springen. Eerst groepsgesprekken over eindtermen, dan Latijnse grammatica gevolgd door les
over de productiefactoren in de economie. En dan ben je nog niet eens halfweg door de schooldag.
Voor jonge hersenen is dat blijkbaar nog goed te behappen maar zelfs voor een nog vrij goed functionerend
ouder brein is het toch een oefening in bescheidenheid. Ik zal het rapport van mijn eigen dochter nooit meer
bekritiseren zonder daar even aan te denken...
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Het verschil in stijl en aanpak van de verschillende leerkrachten. Ik ben er geen enkele 'slechte' tegen
gekomen. Integendeel zelfs, ik heb vooral mensen gezien die op hun eigen manier echt proberen om iets over
te brengen waar ze achter staan, zelfs als de omstandigheden tegenzitten en je de werking van het internet
moet duidelijk maken terwijl de verbinding in de klas niet werkt.
Maar net zoals vroeger speelt de eigen persoonlijkheid flink mee (gelukkig maar) en net zoals toen weten de
leerlingen dat heel goed aan te voelen.
Ik heb het eten in de refter niet geprobeerd omdat ik er door de leerlingen voor gewaarschuwd was. Dus
blijkbaar is er ook op dat vlak nog niks veranderd.. :-)
Hier werd ik écht blij van:
In één woord: motivatie. Als de school die ik bezocht heb model mag staan voor heel Vlaanderen dan heb ik
vooral gezien hoeveel moeite er gedaan wordt om met al bij al beperkte middelen en in soms lastige
omstandigheden (leerkrachten die op korte termijn moeten invallen in vakken waarmee ze nog niet helemaal
vertrouwd zijn, materiaal dat tegenwerkt,..) de leerlingen toch ieder lesuur een stapje verder te brengen. Alle
respect daarvoor en het bewijst hoe de menselijke "software" het belangrijkste ingrediënt blijft van goed
onderwijs.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Ik heb de 'plusquamperfectum' nu beter begrepen dan toen ik zelf nog latijn volgde.. met dank aan een strak
gerunde les latijn en een klas met leerlingen die duidelijk beter hadden opgelet dan ik vroeger :-)

Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen echte 'deskundige' ben in onderwijsbeleid dus om mijn eigen ervaringen te
vertalen in heel concrete maatregelen is er zeker meer tijd nodig. Maar ik ga in ieder geval geen debat over het
onderwerp meer laten voorbijgaan zonder na te denken over wat een maatregel kan betekenen voor het
werkcomfort van zowel leerlingen als leerkrachten én schooldirecties.
Het is heel fijn om te zien met hoeveel inzet en geduld iedereen de grote en kleine problemen aanpakt, maar
het is in mijn ogen niet OK om daar steeds op te moeten rekenen. Als al die creativiteit en energie niet moesten
besteed worden aan het dichtrijden van gaten dan zouden ze kunnen dienen om écht een stap verder te komen.
En daar kan iedereen alleen maar beter van worden.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Ingeborg De Meulemeester
Mijn naam is Ingeborg De Meulemeester. Ik volgde een dag les in het GTI Beveren klas 1B tijdens de Terug
naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
De ongelofelijke expertise van de leerkracht en de positieve manier waarop hij met zijn 12 leerlingen, die het
niet zo gemakkelijk hebben, omgaat.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De bel, de speelplaats, de rij, het blijven rechtstaan tot de leerkracht zegt dat we mogen gaan zitten.
Hier werd ik écht blij van:
Van het vertrouwen dat ik kreeg van de leerlingen en van de omgang van de leerkracht met de kinderen van zijn
klas.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Ik heb leren zagen, vijzen en boren :-) met heel veel precisie. Het komt op een millimeter op aan en dat kunnen
die leerlingen echt wel!!
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Zorgen dat leerkrachten zeker de nodige ondersteuning krijgen om met kinderen die het wat moeilijker hebben
verder te werken.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Patriek Delbaere
Mijn naam is Patriek Delbaere. Ik volgde een dag les in het Freinetatheneum De Wingerd, Gent tijdens de
Terug naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
- De openheid van de leerlingen in de klas en de ongedwongen sfeer. Dat de leerkrachten en de directie bij hun
voornaam werden aangesproken, was nieuw voor mij en even wennen.
- De leerling die ik volgde was een Zalm-leerling. Zij is gestart in KSO, dan overgestapt naar Humane
Wetenschappen en nu zit ze in Wetenschappen-Wiskunde. Zij is een uitzondering op de regel maar toont dat
het mogelijk is!
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
- De lessen wiskunde en de toetsen (op 8 uur in totaal 70 min toets)
Hier werd ik écht blij van:
- Het enthousiasme en het geduld van de leerkrachten en de spontaniteit van de leerlingen.
- De zelfsturende leerlingenraad! Zonder enige vorm van begeleiding of ondersteuning deden deze groep
leerlingen constructieve voorstellen. Zij maken op een gedreven manier mee school. Ook het fietsherstelpunt
waar leerlingen de fiets van andere leerlingen herstellen, wijst op de zelfsturendheid. Fijn initiatief!
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
- Linde-Raven, de leerling die ik de hele dag volgde, heeft me enkele beeldbewerkingstechnieken geleerd. Zij
moest in de les als examenopdracht voor de les informatica een collage maken en heeft me getoond hoe ze
aan de slag ging.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
- De helft van de leerkrachten gebruiken Smartschool niet en er is onduidelijke communicatie. De manier van
werken is efficiënter maar het brengt ook veel administratie met zich mee.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Koen Daniëls
Mijn naam is Koen Daniëls. Ik volgde een dag les in het VTS 3 - BUSO tijdens de Terug naar de klas actie van
de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
De extra ondersteuning, de kleine klasgroep, de gestructureerde en zeer persoonlijke aanpak in het
buitengewoon onderwijs zijn echt nodig voor deze leerlingen.
Nood aan duidelijke opdrachten zijn voor deze leerlingen zeker zo belangrijk
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De les begint met het invullen van de agenda, het ophalen van taken, ingevuld papieren, afgeven van brieven,
...
Leerkrachten die angstvallig de klok in de gaten houden om de geplande les ook te kunnen afwerken
Een bord, in elke vorm ook, nog altijd iets is waarop teruggevallen wordt.
Hier werd ik écht blij van:
De energie en gedrevenheid van de leerkrachten, ondersteunend personeel, directeur, leerlingenbegeleiding,
Dat ik een hemd heb leren strijken van mijn mede-leerlingen en ze zo het gevoel kregen echt iets te kunnen
Intensieve en persoonlijke bespreking van een stage met de leerlingen.
Lessen met "zelf beleven", maar ook samen nadenken en terugkijken naar de stage.
Leerling in de klas jarig ? Samen ijsje eten.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Het stellen van een vraag in de les communicatie kan voor een leerling al een zeer grote drempel zijn en veel
stress teweeg brengen omdat ze twijfelde over zichzelf. Aanmoediging, structuur, oefenen, nog eens oefenen
en nog eens oefenen zijn essentieel om het tot een goed einde te brengen. Die tijd is nodig en moeten we
behouden.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Dat de aanpak in het buitengewoon onderwijs niet zomaar kan verspreid worden naar het gewoon onderwijs.
"Gewoon onderwijs als het kan en buitengewoon onderwijs als het nodig is. Leerlingen die de aanpak, de
kleine klasgroep, de individuele ondersteuning, van buitengewoon onderwijs nodig hebben, moeten deze verder
kunnen genieten.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Tine Soens
Mijn naam is Tine Soens. Ik volgde een dag les in het OLV-ter-Plant Ieper tijdens de Terug naar de klas actie
van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Veel meer gebruik van ICT in de klas bij veel verschillende vakken
Geen enkel klassiek krijtbord meer gezien
Een les van 50 minuten is echt wel kort!
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Manier van lesgeven is op zich niet zo heel veranderd tov vroeger
Hier werd ik écht blij van:
Inspraak van leerlingen in de school kwam erg sterk naar voren
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Dat het gebruik van computers en internet niet beperkt moet blijven tot een vak, maar in heel veel verschillende
vakken aan bod kan komen
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
inspraak van leerlingen nog meer vergroten
50 minuten les herbekijken

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Francesco Vanderjeugd
Mijn naam is Francesco Vanderjeugd. Ik volgde een dag les in het Burgerschool Roeselare tijdens de Terug
naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Wat mij vooral opviel was het enthousiasme waarmee de leerlingen hun opleidingen volgen. Velen zijn
overtuigd van de keuze die ze maakten om een beroep te leren en staan te popelen om het beste te maken van
hun toekomst. Die gezonde drive kan ik alleen maar bewonderen. Dezelfde ingesteldheid vond ik terug bij de
leerkrachten die echt het beste uit hun leerlingen willen halen.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
De indeling van klaslokalen en het frontaal onderwijs.
Hier werd ik écht blij van:
Ik werd oprecht blij van zoveel jonge, enthousiaste leerlingen te zien. Ook de gezonde drive van de leerkrachten
gaf een heel goed gevoel.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
De zeer specifieke regels voor het opstellen van een brief (BIN-normen).
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Ik zal blijven strijden om te zorgen dat beroepsonderwijs niet afgeschreven wordt als een tweedekansonderwijs,
maar als een echt kansenonderwijs. Het beroepsonderwijs creëert echt kansen voor jongeren die meteen voor
een beroep willen gaan.
Leerlingen zouden steeds minder aan hun schoolbanken gekluisterd moeten zitten. Ik zal vanaf nu ook meer
pleiten voor online learning en voor meer zelfstudie. In de marketing geldt sinds enkele jaren de slagzin ‘Mobile
first’; wat doen we tegenwoordig niet meer op onze smartphone?

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Kathleen Krekels
Mijn naam is Kathleen Krekels. Ik volgde een dag les in het KTA Brasschaat (richting BSO - verzorging)
tijdens de Terug naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Dat er nog niet veel veranderd is op school, buiten misschien het gegeven dat leerlingen geen notities nemen
tijdens de les. Alles staat in hun werkboek en wat er niet in staat wordt gedicteerd.
Voor leerlingen die toch nog verder zouden willen studeren, kan dit een hinderpaal zijn.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
start van de les: agenda invullen
manier van lesgeven
Hier werd ik écht blij van:
de goede sfeer in de klas
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
verbanden aanleggen - een specifiek verband afhankelijk van de reden waarom het aangebracht wordt: het
spiraalverband (louter verzorgend), het kruisverband (stelpend), het elleboog of knieverband (fixerend en
ondersteunend).
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
herwaardering voor het BSO
Nog meer de nadruk leggen dat ASO - TSO - BSO - KSO naast elkaar staan en niet onder elkaar. Ieder niveau
heeft zijn sterktes gericht op de leerlingen die er onderwijs volgen. Zo kan iedereen komen tot leren en kansen
benutten om uiteindelijk te groeien naar de job die hij of zij wil uitvoeren.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Lieven Boeve
Mijn naam is Lieven Boeve. Ik volgde een dag les in het Viso Cor Mariae, Brakel tijdens de Terug naar de
klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
- dat theorie geïntegreerd in praktijk leerlingen enorm weet te motiveren.
- dat een goede infrastructuur zeer belangrijk is, en goed onderwijs mee mogelijk maakt - de recente nieuwbouw
in de bezochte school biedt een grote meerwaarde.
- dat de moderne media 'echt' ons onderwijs zijn binnengedrongen.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
- dat een school een microkosmos is, telkens opnieuw uniek ook al gaat het om 'hetzelfde' onderwijs
- dat er diverse types leerlingen zijn, die het schoolleven op verschillende manieren beleven.
- dat een aantal van de gebouwen sinds mijn schooltijd (jammer genoeg!) nog steeds gebruikt worden.
Hier werd ik écht blij van:
- dat de vakbekwame begeesterde leerkracht echt het verschil blijft maken.
- dat er een enorme betrokkenheid is van vele mensen op het onderwijsgebeuren in Brakel: directie, leraren,
ondersteunend personeel, bestuursleden, ouders, de lokale gemeenschap.
- dat leerlingen echt leerling mogen zijn, en samen mogen uitzoeken, met vallen en opstaan, wie ze zijn en
willen worden...
- ... en dat de school hen hierbij begeleidt, inspireert, uitdaagt, een kader biedt...
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
- het verschil tussen een recessie en een depressie in de les economie
- het belang van veiligheidsmaatregelen in de les organische scheikunde
- dat vijftig minuten in een wip voorbij kunnen zijn, maar tegelijk ontiegelijk lang kunnen duren.
zie verder: http://www.avs.be/avsnews/hoog-bezoek-in-de-klas
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
- van een goede ondersteuning van het lerarenteam als team, want zij maken met de leerlingen (en vele
anderen) de school.
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- van nieuwe leerplannen die jonge leraren voldoende ondersteunen en meer ervaren leraren voldoende ruimte
geven om hun ding te kunnen doen

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Elke Decruynaere
Mijn naam is Elke Decruynaere. Ik volgde een dag les in het Sint Janscollege tijdens de Terug naar de klas
actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Dat de leerlingen gewoon binnen konden blijven tijdens de pauze. De vrije sfeer, de alom-aanwezige
smartphones. Hoe kort en tegelijk hoe lang 50 minuten kunnen duren.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Hoe klassen er in een middelbare school uitzien. De geur van een refter waar boterhammen opgegeten worden.
Hier werd ik écht blij van:
Het enthousiasme van de leden van de leerlingenraad, van de begeleiders van die leerlingenraad en het goede
contact tussen beide. Ook de leerkracht godsdienst was werkelijk een wijze ervaring.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Dat de vraag "voor wie zou jij je leven geven"verrassende antwoorden geeft & doet nadenken over
radicalisering en IS.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
Meer contacten met scholieren zelf en met hun vertegenwoordigers. Het zijn telkens fijne contacten die me
ontzettend motiveren voor mijn job. Er gebeuren fantastische dingen op de scholen alleen halen die zelden de
voorpagina.

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Ann Brusseel
Mijn naam is Ann Brusseel. Ik volgde een dag les in het KA Brussel tijdens de Terug naar de klas actie van de
Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Positief:
Leerlingen leken me de school en de omgeving fijn te vinden. De leerplannen wiskunde voor het derde jaar zijn
haalbaarder geworden. Sfeer op school en tijdens de meeste lessen was goed, respectvol en vrij. Het didactisch
materiaal vond ik meer dan in orde. Leerlingen worden sterk betrokken bij de lessen.
Negatief:
Overal vind je dus nog wel een leerkracht die fundamentele regels van de pedagogie schendt door cynisch te
zijn en onder het mom van 'cool' zijn, lage verwachtingen ten aanzien van leerlingen ventileert. Als je er niet
mee om kan dat leerlingen je vak moeilijk vinden, ga dan een andere job doen.
De infrastructuur is verouderd, in bedrijven en ziekenhuizen is dit ondenkbaar.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
Aftandse infrastructuur.
Hier werd ik écht blij van:
De leerlingen konden goed opschieten met elkaar. Je voelt ook dat ze oprecht zijn in hun gedrag en
overtuigingen. Ik had ook goede gesprekken met een aantal leerkrachten. En tenslotte: ik kon redelijk goed
volgen in de les wiskunde. Toen ik zelf in het derde middelbaar zat was dat een pak minder het geval.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Dat ik eigenlijk graag wat beter mijn best gedaan had voor wiskunde en fysica toen ik zelf zo jong was,
uiteindelijk zijn die vakken best wel interessant.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
1. Een versterkte lerarenopleiding en een lerarenloopbaanpact dat het beroep aantrekkelijker maakt. Lesgeven
is niet evident, leerkrachten dienen beter ondersteund te worden maar moeten ook meer feedback krijgen over
hun handelen.
2. Meer ruimte voor creatieve zaken op school zou goed zijn: cultuureducatie in alle vormen (zowel participatie
als creatie)

> FEEDBACK BELEIDSMAKERS
Terug naar de klas
15 april 2016
< verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze lijn wordt niet
afgedrukt >

Nieke Nouwen
Mijn naam is Nieke Nouwen. Ik volgde een dag les in het Don Bosco Halle BuSO bij Klasgenoot Céline vijfde jaar logistiek assistent tijdens de Terug naar de klas actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hieronder
kan je mijn feedback lezen.

Deze zaken zijn me echt opgevallen:
Ik had me voorbereid op een saaie lange dag op de schoolbanken, maar kreeg een plezante, toffe en boeiende
dag in het BuSO. Voormiddag mocht ik op stage naar een kindercréche, tijdens de middagpauze een
leerlingenraad mee volgen en in namiddag hadden we GASV (geïntegreerde algemene en sociale vorming). Ik
zat in een heel erg toffe klassen vol plezante madammen. School bleek helemaal niet zo saai te zijn als ik mij
herinnerde. De stage, toffe leerkrachten en grappige klasgenoten zorgde ervoor dat de dag voorbij vloog.
Wat me echt opviel: De frustraties bij de leerlingen uit mijn BuSo-klas liggen echt hoog. Hun afdeling ligt een
verdiepje lager dan de rest van de school en zo hebben het gevoel dat er letterlijk en figuurlijk op hen
neergekeken wordt. Op elk mapje staat dat ze van BusO zijn en enkel tijdens de middagspeeltijd ontmoeten de
leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen mekaar. Een terechte frustratie was ook dat ze in de richting
'facilitair assistent' zitten. Een boeiende richting, maar de arbeidsmarkt zoekt bijna uitsluitend leerlingen met een
getuigschrift uit het gewoon onderwijs. De gemoederen liepen al eens hoog op tijdens de les over de
jobdatabank van de VDAB. Veel hadden het gevoel dat ze voor niets op school zaten. Je zou voor minder je
motivatie verliezen.
Dit is in al die jaren nog niet veranderd:
In de rij lopen of in de rij staan is letterlijk en figuurlijk nooit zo mijn ding geweest. Bij 'terug naar de klas' werd ik
ook in de rij verwacht bij het belsignaal. Niet dat het een traumatiserende ervaring was, maar ik vond het
allesbehalve aangenaam dat er zo veel geroepen werd naar je klas en naar jezelf. Ik vond dat dat we vrij rustig
door de gangen liepen, maar toch passeerden we voortdurend leerkrachten die ons toeriepen dat we moesten
zwijgen. Dat was lang geleden voor mij en ik verschoot er een beetje van.
De regels doorbreken op de speelplaats zal eeuwig blijven bestaan. Ik zeg niet wie of wat, beroepsgeheim =)
Nota's in de agenda als je te laat bent op school. Mijn agenda stond er vroeger vol van en deze vrijdag ook.
De leerlingenraad draait goed en zit vol toffe mensen en vooral degenen met de grootste mond. Heel last
minute, nog heel leuke dingen bedenken, dat deden we vroeger ook in onze leerlingenraad.
Hier werd ik écht blij van:
Don Bosco Buso Halle heeft heel fijne leerkrachten en personeelsleden. Mijn trein had problemen en ik werd
opgewacht door mijn klasgenoot en iemand van het directieteam. Ik werd hartelijk ontvangen en kreeg alle

uitleg met een lieve glimlach. Op de stage zag ik ook hoe een goede band de leerlingen en de leerkrachten
hebben. Geen streng en formeel gedoe, maar een warme respectvolle leerrelatie tussen de leerlingen en de
leerkrachten zag ik. Samen een koffie'tje drinken en babbelen over het leven vond ik een fijn moment. Dat
gebeurde vroeger bij mij op school niet. Maar de feedback die mijn klasgenoten en ik kregen was eerlijk en
oprecht. Er werd niets verbloemd. Was het niet goed genoeg, dan werd dat gewoon gezegd. Maar steeds met
een lieve glimlach. Ik voelde me goed daar in Don Bosco BuSO Halle. Ook werd er in de namiddag heel vlot
gedifferentieerd. Elke leerling kreeg zonder dat ze het merkte een persoonlijke opdracht en iedereen kon
werken op haar tempo. Hoedje af voor mijn lerares.
Mijn klas was zalig. Ik vond het heerlijk om bij die meiden te vertoeven en op de schoolbanken te zitten. Straffe
en intelligente madammen die recht in het leven staan en geen blad voor de mond nemen. Merci allemaal om
mij zo goed op te vangen.
De leerkracht die afwezig was tijdens het laatste lesuur op vrijdag en dan naar huis mogen. Joepie! Samen door
't centrum wandelen en op de trein met mijn klasgenoten was ook echt een fijne afsluiter van een boeiende dag.
Er wordt vaak gezegd: 'elke dag leer je iets nieuws'. Dit heb ik op 15 april bijgeleerd:
Ik kom uit het aso en kende de richting logistiek assistent niet. Ook eens echt les volgen in het BuSO opende
mijn ogen. Ook surgen op de VDAB website naar een job die bij je studierichting past vond ik erg leerrijk. Ik
dacht dat dit allemaal vanzelfsprekend was, maar dat bleek niet zo te zijn.
Fruitpap maken voor een 30-tal baby's is zwaar werk. Efficiënt schillen en samenwerken is nodig en daar blijk ik
helemaal niet zo goed in te zijn. Zeker als je klasgenoot even graag babbelt als jou.
Leren op de werkplek is fantastisch. Pas dan weet je hoe je in mekaar steekt, waar je goed in bent en waar je
nog aan moet werken. Directe feedback helpt ontzettend in je leerproces.
Hier wil ik, op basis van mijn ervaringen op 15 april, in mijn job werk van maken?
- Richtingen die tot niets leiden, moeten verdwijnen. Geen moeite voor niets.
- Opwaardering van het BuSO en ontmoeting tussen leerlingen van verschillende onderwijsvormen. Kleine
ingrepen
- Leerlingenparticipatie uiteraard
- Meer stages voor alle leerlingen uit alle richtingen, want daar leer je écht

