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Vlaams onderwijs wil minder competitie tussen leerlingen
 
BRUSSEL

MARIJKE DE VRIES

'Ja maar, de hele klas had een
onvoldoende.' Met die smoes
komen Vlaamse leerlingen
traditioneel niet weg als ze een
slecht cijfer hebben gehaald. Op de
cijferlijsten en rapporten staan
behalve hun resultaten, ook de
klasgemiddelden. Zo weten
leerlingen en hun ouders of ze tot
de besten van de klas behoren,
middenmoter zijn of onderaan
bungelen.

Dit past in het Vlaamse onderwijs,
dat nog altijd een stuk traditioneler
is dan het Nederlandse.
Basisschoolleerlingen krijgen er
vanaf groep 3 huiswerk mee, de
regels zijn strenger en er ligt meer
nadruk op uit het hoofd leren en
presteren.

Toch komt daar verandering in. Op
advies van GO!, de koepel van de
openbare scholen in Vlaanderen,
besluiten meer en meer basis- en
middelbare scholen om leerlingen
minder met elkaar te vergelijken en
de klasgemiddelden te schrappen.

"Klassen zijn te willekeurig
samengesteld om eerlijk te kunnen
vergelijken", legde de koepel uit
aan dagblad De Standaard. Je kunt
een leerling beter met zijn eerdere
prestaties vergelijken dan met
leeftijdgenoten. Bovendien blijkt uit
onderzoek van de Vlaamse
onderwijsinspectie dat kinderen
door de ranglijstjes eerder
gedemotiveerd raken en zich
minder goed voelen op school.

Vooral dat laatste argument doet bij
politici, columnisten en ook een
aantal onderwijsexperts, het bloed
koken. Cognitief psycholoog
Wouter Duyk van de Universiteit
Gent trok in verschillende kranten
fel van leer. De scholen zouden
watjes maken van hun leerlingen,
zei hij in De Standaard. "Het
egalitarisme is, in naam van gelijke

kansen voor iedereen, te veel
doorgeschoten." Een slechte
beoordeling leidt volgens hem juist
tot meer inzet.

Ook hoofdredacteur Liesbeth van
Impe van Het Nieuwsblad meent
dat 'de slinger doorslaat'. Vlaamse
scholen ontwikkelen een
rapportenfobie: "Competitie verlamt
niet enkel, ze kan ook stimuleren.
De oplossing is niet de druk
wegnemen, maar kinderen en
jongeren ermee leren omgaan".
Scholen moeten leerlingen niet als
'kasplantjes' behandelen, maar
weerbaar maken.

Ook ouders hangen aan de
ranglijsten, stelt de schooldirecteur
van de chique katholieke Sint-
Bavohumaniora in Gent. Die zitten
bovenop hun kinderen en willen
onmiddellijk uitleg bij
onvoldoendes, zei zij tegen De
Morgen.

De onderwijskoepel laat zich
intussen niet van de wijs brengen.
Ons leerlingenaantal groeit, merkt
bestuurder Raymonda Verdyck op.
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