
KBO4: Pedagogische dilemma’s & 
Leerkracht, wie ben je? 

Kathy Pieters & Liesbeth Stevens 





1. Onderzoek: methodescholen in het Vlaamse onderwijs 

2. Teksten 

 Pedagogische dilemma’s 

 Leraar, wie ben je? 

3. Methodescholen 

 Freinet 

 Jenaplan 

 Sudbury/Summerhill 

4. Vooruitblik 

 

 

Programma 
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1. ONDERZOEK 
Methodescholen in het Vlaamse basisonderwijs 

 



KBO4 – HET FENOMEEN VAN DE METHODESCHOLEN 8 



 Een overzicht van onderzoek naar de werking 
en effecten van methodescholen in het 
Vlaamse basisonderwijs. 

 KU Leuven – 2013 

 Centrale onderzoeksvraag:  
     Is methodeonderwijs effectiever dan traditioneel onderwijs in  

     het bevorderen van de prestaties & schoolse attitudes van  

     leerlingen? 

 

 

1. WAT? 
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Figuur 1. Een overzicht van de methodescholen in het Vlaamse 
basisonderwijs in 2010 (gebaseerd op de statistieken van 
EURYDICE, 2010).  
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 Kleuters in methodescholen staan gemiddeld 
genomen sterker dan kleuters uit traditionele 
scholen 
 Ze presteren beter op voorbereidende lees- en rekenvaardigheden 

 De voorsprong verdwijnt in de eerste jaren van 
het lager onderwijs 
 Zwakkere scores voor wiskunde, spelling & technisch lezen 

 Methodescholen maken een inhaalbeweging 
aan het einde van de lagere school 
 Enkel voor het domein Nederlands (soms zelfs hogere scores begrijpend lezen) 

2. Enkele belangrijke inzichten 
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 Gelijkaardige betrokkenheid & evenveel 
plezier 

 Zesde leerjaar methodeschool 

 De leerlingen geven minder duidelijk aan te weten 
waarom ze zich inspannen voor school 

 De leerlingen geven minder aan te werken voor 
school omdat ze dit zelf belangrijk of leuk vinden of 
omdat ze zich hiertoe verplicht voelen 

 

Enkele belangrijke inzichten 
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 De veronderstelling dat het er in 
methodeonderwijs chaotischer & onrustiger 
aan toe gaat, kon niet bevestigd worden 

 De leerkracht wordt door de leerlingen niet 
noodzakelijk als meer autonomie-
ondersteunend ervaren in methodeonderwijs. 

 Leerlingen in traditionele scholen rapporteren 
betere relaties met hun leerkracht. 

 

Enkele belangrijke inzichten 
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 Methodeonderwijs trekt een specifiek publiek 
aan 
 Voornamelijk hoogopgeleide ouders  

 Ook een kansarm publiek 

 Bewuste keuze van de ouders 

 Opvallend grotere populatie aan leerlingen met diagnose 

 

 

Enkele belangrijke inzichten 
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 Er zijn belangrijke verschillen tussen 
methodescholen onderling 

 Methodescholen maken een inhaalbeweging 
aan het einde van de lagere school 
 Voor het domein Nederlands, niet voor wiskunde 

 MAAR een groot deel van de methodescholen maakt wel een 
succesvolle inhaalbeweging, OOK voor wiskunde 

 De resultaten worden sterk beïnvloed door de scores van 2 
methodescholen  

3. Belangrijke nuances 
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 Effecten gevonden voor de gemiddelde leerling 
 Ander effect voor bepaalde groepen leerlingen? 

 Ligt de pedagogische methode op zich aan de 
basis van deze effecten of zijn het andere 
aspecten van de onderwijskwaliteit? 

 Specifieke doelstellingen van methodescholen 
kwamen slechts in beperkte mate aan bod in 
het onderzoek. 

 

Belangrijke nuances 
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Belangrijke nuances 



2. TEKSTEN 
Pedagogische dilemma’s & leraar, wie ben je? 



Overzicht 
Leerkracht als opvoeder 

 Opvoedende rol van de 
leraar 

 Pedagogische dilemma’s 

 Leerkracht, wie ben je?  

Pedagogische visies in de 
praktijk 

 Historiek 

 Ervaringsgericht/leefschool 

 Montessori 

 Dalton 

 Steiner 

 Freinet 

 Jenaplan 

 Sudbury/Summerhill 



Wat is opvoeding? 

 Complex proces waarbij opvoeder, opvoedeling en 
maatschappelijke context elkaar beïnvloeden; 

 

 Die invloed speelt zich af op het cognitieve, emotionele en 
conatieve domein van de persoonlijkheid; 

 

 Natuurlijk proces, soms spontaan, soms intentioneel 

 

 Collectief fenomeen waarbij meerdere mensen, al dan niet 
intentioneel of formeel, een rol spelen; 

 





Vragen bij definitie 

 

 Als er zoveel actoren invloed uitoefenen, welke rol is 
er dan voor de school weggelegd? En hoe kunnen we 
onderwijzers er op voorbereiden?  

 
 

 Welke opvoedkundige uitdagingen stelt de 
samenleving? En hoe kunnen onderwijzers er mee 
omgaan?  
 

  

 



Vragen bij definitie 

 

 Als opvoeding zich afspeelt op alle dimensies van de 
persoonlijkheid, wat impliceert dit dan voor de 
identiteit van onderwijzers? 

 
 

 Het is een collectief fenomeen. Maar welke 
invullingen geven Vlaamse basisscholen hieraan? 

  

 



Overzicht 
Leerkracht als opvoeder 

 Opvoedende rol van de leraar 

 Pedagogische dilemma’s 

 Leerkracht, wie ben je?  

Pedagogische visies in de 
praktijk 

 Historiek 

 Ervaringsgericht/leefschool 

 Montessori 

 Dalton 

 Steiner 

 Freinet 

 Jenaplan 

 Sudbury/Summerhill 



Pedagogische dilemma’s 

 Hoe doen we dat nu, opvoeden als leerkracht? 

 

 Welke opvoedkundige vragen leven er in onze 
samenleving? (tekst 4) 

 

 Hoe kunnen onderwijzers met die vragen omgaan? 
(tekst 5) 

 

 Welke leraar willen we zijn / zijn we? (tekst6) 



Homogene groepen 

 Tekst 4: door de vingers 

 Tekst 5: meer kind, minder kind 

 Tekst 6: bezieling van een leraar 

Uitwisseling teksten 



Te bespreken vragen: 

 Wat betekent gedogen precies? Wat betekent het 
niet?  

 Is gedogen waardevol? Wat is het verschil tussen 
sterk en zwak gedogen? 

 Hoe functioneren regels? Moeten we er over 
onderhandelen? 

 Hoe moeten opvoeders omgaan met de roep om 
‘repressie’? 

Tekst 4: Door de vingers 



Te bespreken vragen: 

 Welke analyse maken de auteurs van het 
Sinterklaasgebeuren (Aanleiding) 

 Welke maatschappelijke ontwikkeling analyseren de 
auteurs n.a.v. het Sinterklaasgebeuren? 
(Probleemanalyse) 

 Welke vragen roept deze analyse volgens de auteurs 
op? (Probleemstelling) 

 Wat is hun antwoord op de probleemstelling? 

Tekst 5: Meer kind, minder kind 



Te bespreken vragen: 

 Wat is de boodschap van het verhaal over de twee 
broers?  

 Leraar zijn situeert zich op de grens tussen het 
publieke en persoonlijke. Wat betekent dit?  

 Wat leren we volgens de auteur uit het concept van 
de sociologische verbeelding?  

 Wat betekent autoriteit? Waarom is dit nodig om de 
wil tot leren aan te spreken bij de ander?  

Tekst 6: Bezieling van de leraar 



2. TEKSTEN 
Hoezo, Pedagogisch? 



Rode draad doorheen de teksten 

 Teksten 1-2-3 
 Een leerkracht heeft een opvoedkundige verantwoordelijkheid  

 Denken over opvoeding is belangrijke voorwaarde om die verantwoordelijkheid 
op te nemen 

 Verantwoord opvoeden vertrekt vanuit de leerling als ontwikkelende, lerende en 
vrije mens.  

 
 

 Teksten 4-5 
Welke maatschappelijke evoluties stellen we vast? (beschrijving) 

Hoe moeten we vanuit het onderwijs naar deze evoluties kijken? 

 

 Tekst 6 
Wie ben je als leraar? Identiteit en integriteit. 

 

 

 



Hoezo, pedagogisch? 
 

 Breng in onderwijs steeds de wereld ter sprake! 

 

 Wees benieuwd naar de mogelijkheden (‘vleugels’) 

 Schenk vertrouwen! 

 

 Bescherm de veiligheid van de kinderen (‘teugels’) 

Wees duidelijk: Maak samen afspraken 

 

Ga op een authentieke manier met die afspraken om! 
 Sterk gedogen biedt veiligheid 

 

 



Hoezo, pedagogisch? 

 Opvoeding is dus meer dan optelsom van technieken 
 vb. ‘consequent zijn’ 

 vb. ‘structuur bieden’ 

 

 Opvoeden vraagt een ‘pedagogische houding’ waaruit 
vertrouwen én bezorgdheid blijkt.  
 

 In laatste tekst – tekst 6 - typeren we die houding als 
een ‘authentieke’ houding. 



Basis voor verantwoorde pedagogiek 

 Redelijkheid 
 Een ‘visie’ waarbij de argumenten verwijzen naar de 

bescherming van de algemene ontwikkeling van het kind 
 

 Authenticiteit 
 Een ‘houding’ die vertrouwen en veiligheid uitstraalt en het 

kind als kind erkent. 

 

 Of er dus sprake is van verantwoord pedagogisch handelen 
hangt samen met persoon van opvoeder en persoon van het 
kind! 
 



Kwetsbaarheid 

 Deze visie respecteert de kwetsbaarheid van 
leerkracht en leerling 
 

 De leerkracht is kwetsbaar 

 Er is nooit zekerheid over dé beste methode 

 Er is geen absoluut doel dat als maatstaf kan dienen 

 

 De leerling is kwetsbaar 

 Heeft nood aan steun en vertrouwen 

 Illustratie:  Ramses Shaffy - Sammy 
   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17kkL6JTdxw


Kwetsbaarheid 

Deze cursus wil de kwetsbaarheid van 
leerkrachten respecteren door hen te laten 

nadenken over verschillende manieren om hun 
opvoedkundige verantwoordelijkheid op te 

nemen.  

 

 Uitwerking => Tekst 5 



“Opvoeden is geen bijkomende taak naast het 
lesgeven, het is de kern van onderwijs.” 

 

 Je werkt steeds aan de totale persoonlijkheid van de 
leerlingen omdat elke leerkracht als totale persoon 
in het lesgeven is betrokken! 
 

 Leerstof aanbrengen is geen doel op zich, het is een 
middel om leerlingen kritisch te leren omgaan met 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Uitgangspunt cursus 



2. TEKSTEN 
Leraar, wie ben je?  

Een oproep tot authenticiteit 



Directeur Sint-martinusschool Herk De Stad (De Morgen, 13/02/10) 

 

“Ik word liever nog eens 
ontgoocheld, dan 

argwanend te worden.” 



Situering in de cursus 

Sessie 3: Wie onderwijst, voedt op. 
 

Sessie 5 – deel 1 - Opvoeden is onvoorspelbaar 
en vraagt getuigenis van wat leerkracht 
waardevol vindt. 
 

Sessie 5 – deel 2 - Getuigen van wat we 
waardevol vinden, doen we door authentiek 
les te geven! (tekst 6)  

 



 Wie authentiek voor de klas staat, maakt 
contact met wat hij/zij echt belangrijk vindt! 
(tekst 6) 

 

 Authenticiteit komt bij een goed leerkracht 
naar voren in het tonen van de passie voor het 
vak. 

Opvoeder, wie ben je?  



What – How – Why - WHO 

 Traditionele vragen voor leraren 
 Wat-vraag: wat is het onderwerp van de les? 

 Hoe-vraag: welke technieken hebben we nodig? 

 Waarom-vraag: waarom geven we les? Waartoe? Waarvoor?  
 

 Bijkomende vraag is essentieel:  
 

 Wie is de persoon die les geeft?  
 

 Hoe beïnvloedt mijn persoonlijkheid de manier waarop ik omga met mijn 
leerlingen, vakgebieden, collega’s en mijn wereld?  



Herinner Sessie 3! 
Missie en 
identiteit 

overtuigingen 

vaardigheden 

gedrag 

omgeving 



Om misverstanden te vermijden 

 Bij het leren van technieken verliezen we soms 
onszelf. Leren is daarom soms frustrerend. Het is 
belangrijk telkens jezelf terug op te zoeken. 
(dynamisch evenwicht). 

 

 Opvoedingstechnieken zijn waardevol. Dankzij 
technieken kan je in overeenstemming met je 
(publieke) opdracht je ware (persoonlijke) zelf tonen. 
Dit is autoriteit. 
 



Om misverstanden te vermijden 
 

 Je kan niet zomaar doen wat je wilt. Je dient altijd het 
(publiek) kader te respecteren (leerlingen en 
vakgebied) en daarbinnen je ware zelf laten zien. Je 
kan altijd het kader verlaten!  

 

 Je dient zowel de leerplannen als de behoeften van de 
leerlingen te respecteren, maar je mag dit alles op een 
persoonlijke manier realiseren. Als dit voor jou niet lukt, kan 
je het onderwijs nog altijd verlaten. 

 



Om misverstanden te vermijden 
 

 

 Wie in contact staat met zijn ware zelf, is niet 
gericht op het ver/beoordelen van de ander, 
maar werkt vanuit de eigen kracht en ziet de 
ander als iemand van wie je altijd kan leren 
(geen angst!). 
 

 Een oordeel zegt altijd meer over de 
beoordelaar dan over de beoordeelde 



2. TEKSTEN 
Discussie & afronding 



 Persoonlijk 
 Wat is voor jou de conclusie van de tekst in 1 zin?  

 Hoe denk je na het lezen van de tekst over het thema?    

 Professioneel 
 Wat betekent dit nu voor leerkrachten?  

 Welk advies geef je mee aan ouders over het thema?  

 

Verwerking 



Welke andere 
uitdagingen/dilemma’s stelt 

de maatschappij aan het 
onderwijs?  

Pedagogische Dilemma’s 



Samen denken over opvoeding 

 Welke aanpak zouden jullie suggereren op basis van de 
teksten? 
 

 Een school beslist om frisdrank te verbieden omwille van het 

gezondheidsbeleid op school.  
 

 

 Een school beslist dat kinderen in de derde graad geen GSM mogen 

meebrengen naar school.  
 

 

 Er is een nieuwe rage onder de kinderen en er ontstaat een ware 

ruilhandel op de speelplaats waarbij ook geld wordt verhandeld. Hoe 

moet een school hiermee omgaan?   

 



Op zoek naar bezieling 

 Wat heb je meegekregen uit je opvoeding dat je echt wilt 
doorgeven? (Identiteit) 
 

 Wanneer heb je echt voldoening gevoeld tijdens een stage? 
Wanneer was je echt ontgoocheld? (Integriteit) 
 

 Welk idee (of wie) uit de opleiding is voor jou erg inspirerend? 
 

 Wanneer verloor je tijdens je leren al eens het contact met je 
zelf? 
 Bv. wanneer was je bang en gaf je er aan toe? 

 Bv. wanneer werd je overmand door ergernis? 





3. METHODESCHOLEN 
Freinet – Jenaplan – Sudbury/Summerhill 



 Methodeonderwijs 
 Jenaplan 

 Freinet 

 Sudbury/Summerhill 

 Heterogene groepen 
 Bespreek verschillen en gelijkenissen 

 Vul tabel aan  

Uitwisseling methodeonderwijs 



Tegenover het Daltononderwijs is Freinet zeer 
kritisch. Dit onderwijs is volgens hem te veel op 
efficiënte kennisverwerving gericht en te weinig 
op cognitieve, sociale en persoonlijkheidsvorming.  

 

Ben je het eens met deze kritiek? Zo ja, wat zou 
men kunnen doen om dit te verbeteren?  

Stellingen methodeonderwijs 



Freinet stond positief als tegelijkertijd kritisch t.o.v. 
Montessori:  

Positief vanwege haar zelfontdekkend leren, 

Kritisch omdat het de leerkracht te afhankelijk maakt 
van duur materiaal, 

Kritisch omdat Montessori te weinig uitgaat van de 
beleving van het kind en het ontdekkend leren niet in 
de context plaatst van een realistische werksituatie.  

 

 In hoeverre ben je het eens met deze kritiek die Freinet 
heeft op Montessori?   

Stellingen methodeonderwijs 



 

“Methodescholen die zich baseren op een 
ontwikkelingspsychologische theorie noemen 
zich ‘leefscholen’. Dit is een benadering waar in 
het regulier onderwijs geen rekening mee 
wordt gehouden.” 

 

Ben je het hiermee eens. Beargumenteer.  

Stellingen methodeonderwijs 



 

“Zonder methode kun je niets leren.” vindt mama 
Van den Daele op een ouderavond. Ze is fel 
tegen het ‘natuurlijk lezen’, waarbij kinderen 
lezen met hun eigen geschreven woorden zoals 
in het Freinetonderwijs.  

 

In hoeverre ben je het een met deze mama? 
Beargumenteer je mening. 

Stellingen methodeonderwijs 



 

“Vrijheid is essentieel voor persoonlijke 
verantwoordelijkheid.” Dit is één van de 
uitgangspunten van de Sudbury School.  

“Vrijheid in gebondenheid” is één van de 
uitgangspunten van Daltononderwijs.   

 

Gaan beide scholen op een gelijkaardige 
manier met vrijheid om? Beargumenteer.  

Stellingen methodeonderwijs 



 

Critici vinden de uitgangspunten van het 
Jenaplanonderwijs weinig exclusief. Ze gelden 
ook voor diverse andere concepten.  

 

Wat vind jij? Beargumenteer 

Stellingen methodeonderwijs 



 Wat is de hoofdgedachte van de tekst?  

 Hoe kijken reguliere en methodescholen hiernaar?  

 Wat is de voornaamste rol van de leraar volgens … 

 Hoe brengen ze dat in praktijk? 

 Aan welke leiderschapsstijl doet je dat denken?  

 Wat zegt dat over het mensbeeld?  

 Wat vertelt dat over het maatschappijbeeld?  

Link teksten en methodescholen 



4. VOORUITBLIK 



 Examen 

 google docs invullen tegen 17/01 om 13u! 

 

 Sessie 6 

 Pitch maken om voor te stellen  

 

Vooruitblik 


