beleid • secundair onderwijs

Secundaire scholen:
klaar voor vernieuwing?
Op 1 september gaat de eerste graad van secundaire scholen aan de slag in een
vernieuwd secundair onderwijs. De nieuwe eindtemen komen eraan, maar de tijd
om ze te verwerken in werkbaar materiaal voor de klas is kort. Hoe bereiden onze
scholen zich voor en hoe ondersteunt onze pedagogische begeleiding dat proces?
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Na een eerdere goedkeuring door de Vlaamse regering
keurde ook de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement eind november de eindtermen voor de eerste graad
van het SO goed. Laatste horde voor de goedkeuring is de
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dat vormt
de start van een verstrekkende inhoudelijke modernisering.
De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt daarbij besturen en scholen. We willen drie zaken combineren:
autonomie geven aan de schoolteams, hun beleidsvoerend
vermogen versterken om die autonomie in te vullen en hen
daadwerkelijk ondersteunen in een proces van co-creatie.

Leerplannen openbaar onderwijs
Eerder gaven we in Imago1 mee hoe de ontwikkeling van de
eindtermen vorm kreeg. In dit artikel zoomen we in op de
vertaling ervan naar de klaspraktijk. Dat verhaal start met de
leerplannen. Die slaan de brug tussen de vakken en de eindtermen. OVSG, GO! en POV ontwikkelen gezamenlijke leerplannen voor het officieel onderwijs. De leerplannen officieel
onderwijs willen een antwoord bieden op de vraag uit het
veld naar minder gedetailleerde leerplannen. Ze spelen ook
in op de verwachting uit politieke hoek dat de eindtermen
meer zichtbaar zouden zijn in de leerplannen. De goedgekeurde eindtermen worden letterlijk overgenomen. Dat zal

de scholen niet alleen houvast geven, de schoolteams krijgen ook voldoende autonomie en professionele ruimte om
ze specifiek te vertalen naar hun eigen werking. Concreet
worden twee graadleerplannen ontwikkeld: een voor de eerste graad A-stroom en een voor de eerste graad B-stroom.
De leerplannen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld. De concrete timing daarvan hangt af van de timing
voor de goedkeuring van de eindtermen in het Vlaams Parlement en de tijd die administratief nodig is om ze goed te
keuren.
Wat de lessentabellen betreft, stelt OVSG niet één standaardtabel voor, maar verschillende modellen die scholen
volgens hun eigen profiel en context kunnen aanpassen. De
pedagogische begeleiding ondersteunt de teams om ze verder uit te werken op maat van de school.

Uitwerken voor de klaspraktijk
Van de eindtermen en leerplannen naar de klas is er nog een
hele weg te gaan. Om scholen hierbij te begeleiden, richt
OVSG leergemeenschappen op die co-creatief bruikbaar
materiaal ontwikkelen. In die leergemeenschappen zitten leraren, coördinatoren van verschillende scholen en pedagogisch begeleiders samen rond de tafel om het curriculum
vorm te geven. De leraren en coördinatoren die hieraan
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meewerken, zijn op hun beurt ambassadeurs in hun eigen
scholen. De input die ze krijgen in de leergemeenschappen,
werken ze met hun collega’s op school inhoudelijk uit. Die
manier van werken maakt het mogelijk alle leraren te betrekken en tot breder gedragen keuzes te komen. In november
en december vonden de eerste sessies plaats. Daarin werd
de lijst van eindtermen meer behapbaar gemaakt door eindtermen die logisch samen horen met elkaar te verbinden. In
het voorjaar wordt voortgewerkt aan concreet lesmateriaal.
Tegen eind dit schooljaar wordt al het materiaal uit de verschillende leergemeenschappen met alle scholen gedeeld
op een informatiebeurs.
Voor scholen die dat wensen, biedt de pedagogische begeleidingsdienst een vormings- en begeleidingstraject aan om
het werken met leergemeenschappen in de school te ondersteunen.

De leergemeenschappen ontwikkelen samen bruikbaar materiaal.

Ellen Van Den Block, coördinator pedagogische begeleiding secundair onderwijs: “De ambassadeurs in de leergemeenschappen geven aan dat de eindtermen uitdagend,
herkenbaar, duidelijk en bruikbaar zijn. De volgende stap is
ze concreet maken voor de klaspraktijk. Door samen materialen te ontwikkelen, willen we scholen helpen om de samenhang tussen de eindtermen duidelijker te krijgen. Op die
manier kunnen ze ook de kwaliteit van hun lesmateriaal verhogen. Professionalisering en kwaliteitsverhoging gaan
hand in hand.”

Kans om dingen te realiseren
Sandra De Nies, verantwoordelijke Nederlandstalig onderwijs van de stad Brussel volgt de vernieuwing op de voet in
Karel Buls, een ASO-TSO-school en in Anneessens-Funck,
een BSO-school. “Eerst informeren wij - de groep van directies, beleidsteams en ikzelf - onze scholen over de goedgekeurde decreten. Vervolgens gaan we met de teams brainstormen over wat de mogelijkheden zijn voor de eerste
graad. Daaruit distilleren we voorstellen die we bespreken
met de nieuwe schepen in Brussel. Daarnaast maken twee
van onze leraren deel uit van de leergemeenschappen van
OVSG. De feedback die we vanuit die hoek krijgen, is dat
men zich zorgen maakt over de mate waarin alle leraren vaardig genoeg zullen zijn om alle eindtermen in de vakken aan
bod te laten komen. Er is veel ruimte voor autonomie, maar
soms is het nu eenmaal eenvoudiger om een gedetailleerde
handleiding te krijgen. Het wordt zoeken naar een evenwicht
tussen autonomie en houvast. De beleidskracht van de vakgroepen zal mee bepalend zijn.”
Hoe ziet zij de scholen evolueren? “Het is heel kort dag. Een
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complete omwenteling zal niet op een aantal maanden rond
zijn. Wel willen we een aantal opties mogelijk maken waardoor we de talenten van leerlingen meer kansen geven.
Concreet: veronderstel dat een leerling van Karel Buls ook

De modernisering is een kans voor
groei en professionalisering
interesse heeft voor elektriciteit, dan zou die dat in Anneessens Funck kunnen gaan volgen. Zo verdwijnt de muur tussen beide scholen en worden de overgangen soepeler. Voor
mij is de vernieuwing een uitgelezen moment om de samenwerking over de scholen heen te versterken. Een kans ook
om zaken te realiseren waar we eerder al van droomden:
meer focus op talenten, meer samenwerken en vlottere overgangen”.
Het stedelijk onderwijs van Antwerpen telt 21 secundaire
scholen. Ook daar is men begonnen met een informatieronde. Pamela Bruers, netwerkdirecteur secundair onderwijs:
“Wij zien de modernisering als een katalysator voor groei en
professionalisering. We willen dit proces gebruiken om doelen te bereiken die inherent zijn aan een grootstedelijke context, zoals de ongekwalificeerde uitstroom vermijden. We
bespraken verschillende thema’s met de directies: de invulling van basisvorming en keuzegedeelte, remediëring en
hoe leerlingen keuzevaardig maken. Daarover deelden we
goede praktijken en inspiratie met elkaar. Vervolgens koppelden de directies dat terug naar hun teams en die werken
daarop voort. Op die manier vormden ook onze eigen beleidsteams een leergemeenschap met elkaar.”
“In januari volgen er terugkomsessies waarop de scholen
hun plannen van aanpak voorstellen. Ze gaan dan ook aan de
slag met de lessentabellen en leerinhouden. De directies ervaren de modellen van lessentabellen van OVSG als een
goed houvast, een basis om zelf op voort te bouwen. Hoewel de druk groot is, willen we toch op 1 september klaar zijn.
Dat vraagt extra inspanningen, onze centrale diensten steken een tandje bij. We merken dat er veel vragen zijn over de
transversale doelen. Sommige scholen hebben hier al ervaring mee, voor andere is het nieuw. Ook hier willen we scholen doen leren van elkaar en hen op maat verder begeleiden.
Stedelijk onderwijs Antwerpen kiest ervoor om de transversale doelen te integreren in alle vakken en ze projectmatig
uit te werken. Bij heel dit proces ervaren we de voordelen
van de vakdidactische leergemeenschappen die we enkele
jaren geleden samen met OVSG hebben opgestart. Dat
bracht een dynamiek van leren van elkaar op gang die nu erg
nuttig is. Dus ja, we zie het nog zitten!”

Strakke planning
Op 1 september starten de scholen met een vernieuwde
eerste graad. Verwachten dat alles tegen dan tot in de
puntjes is uitgewerkt, zou te ver gaan. De volgende jaren
moet de vernieuwing verder ingebed worden in de werking. Ook leerlingen en ouders moeten ermee vertrouwd
geraken. Kortom, het is een groeiproces waarbij we onze
scholen blijvend ondersteunen.
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