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Betreft: vraag advies i.v.m. voorstel nieuwe onderwijskwalificatie ‘Freinetpedagogie’

Geachte mevrouw Douterlungne

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 
2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot 
en met niveau 4 schrijft voor dat AHOVOKS op eigen initiatief of op vraag van belanghebbenden een voorstel 
(tot actualisering) van onderwijskwalificatie kan ontwikkelen en dit ter advisering voorlegt aan de VLOR. 

AHOVOKS ontving op 27 december 2021 een aanvraag van Freinetscholen Keerpunt vzw voor een nieuwe 
onderwijskwalificatie ‘Freinetpedagogie’ binnen de finaliteit domeinoverschrijdende doorstroom (niveau 4, 3de 
graad aso). Met het oog op het creëren van draagvlak heeft AHOVOKS conform het bovenvermeld besluit van de 
Vlaamse Regering bij de uitwerking van het voorstel van onderwijskwalificatie de aanvragers en 
vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het 
Gemeenschapsonderwijs geraadpleegd: het overleg heeft plaatsgevonden op 31 maart 2022. 

Het voorstel van onderwijskwalificatie Freinetpedagogie wordt ter advies aan de VLOR voorgelegd. De VLOR 
brengt volgens het vermelde besluit van de Vlaamse Regering advies uit over de elementen vermeld in artikel 5, 
1°, 2° en 4° tot en met 7. 
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De aanvraag van Freinetscholen Keerpunt vzw (inclusief 4 bijlagen), het voorstel voor een nieuwe 
onderwijskwalificatie Freinetpedagogie en het verslag van de raadpleging zijn als bijlage toegevoegd.

Gelieve over deze aanvraag uiterlijk binnen dertig kalenderdagen een advies uit te brengen. 

Met de meeste hoogachting,

Peter Parmentier
Administrateur-generaal
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificatie & Studietoelagen
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Bijlage 1: Specifieke eindtermen bij de wetenschapsdomeinen
geselecteerd voor de onderwijskwalificatie Freinetpedagogie (3de graad
ASO)

OVERZICHT GESELECTEERDE WETENSCHAPSDOMEINEN EN
ONDERDELEN VAN WETENSCHAPSDOMEINEN

1 Algemene doorstroomcompetenties
1.1 Generieke doorstroomcompetenties
1.2 Historisch en cultureel bewustzijn

2 Moderne talen
2.1 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek
2.2 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten
2.3 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling
2.4
2.5 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: mediation
2.6 Nederlands: taalsystematiek
2.7 Nederlands: literatuur
2.8 Nederlands: communicatieve vaardigheden

4 Kunst en cultuur
4.1 Artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen
4.2 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren
4.3 Artistieke expressie: vakdeskundigheid inzetten
4.4 Artistieke expressie: onderzoeken
4.5 Artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken
4.6 Artistieke expressie: presenteren

6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek

15 Sociale wetenschappen
15.1 Samenleving en politiek: sociale en humane wetenschappen
15.2 Samenleving en politiek: communicatiewetenschappen

SPECIFIEKE EINDTERMEN PER ONDERDEEL VAN WETENSCHAPSDOMEIN

1 Algemene doorstroomcompetenties

1.1 Generieke doorstroomcompetenties

1.1.1 De leerlingen ontwikkelen een onderzoekende houding.° (attitudinaal)

1.1.2 De leerlingen beoordelen informatie kritisch op bruikbaarheid, validiteit en
betrouwbaarheid in functie van hun informatiebehoefte.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid
- Digitale en niet-digitale bronnen met aandacht voor onderscheidende criteria zoals het
doel, het publiek, de context van een bron
- Criteria om de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van informatie uit digitale
en niet-digitale bronnen te toetsen
- Zoekstrategieën voor bronnen en informatie
*Procedurele kennis
- Omschrijven van een concrete informatiebehoefte
- Toepassen van criteria om de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van
informatie uit digitale en niet-digitale bronnen te toetsen

Met inbegrip van context
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* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd met inhouden van andere specifieke
eindtermen van de studierichting.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

1.1.3 De leerlingen doorlopen een onderzoeksproces in functie van een onderzoeksvraag.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Fasen in een onderzoeksproces
- Probleemoriëntatie en -analyse met inbegrip van invalshoeken van een probleem
- Onderzoeksvraag en deelvraag
- Hypothese
- Criteria voor een onderzoeksvraag zoals onderzoekbaar, haalbaar, eenduidig,
afgebakend, relevant, beknopt, vraagvorm
- Criteria voor een hypothese zoals toetsbaar, eenduidig, afgebakend, relevant, beknopt
- Criteria voor een conclusie zoals onderzoeksgebaseerd, bondig, relevant, eenduidig,
gestructureerd
- Onderzoekstechnieken
> Kwantitatief en kwalitatief
> Soorten zoals experiment, meting, observatie, interview, enquête, algoritme opstellen
- Verwerkingsactiviteiten zoals verbanden leggen, ordenen, analyseren
*Procedurele kennis
- Uitvoeren van een (beknopte) probleemoriëntatie en -analyse
- Afbakenen van een probleemstelling en onderzoeksvraag
- Formuleren van een onderzoeksvraag met (indien nodig) deelvragen en bijhorende
hypothese(n) aan de hand van criteria
- Uitwerken van een eenvoudig onderzoeksopzet met tijdsplanning
> Bepalen van een geschikte onderzoekstechniek
> Uitwerken van een onderzoekstechniek
- Verzamelen van data
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- Kritische beoordelen van data
- Kwantitatief of kwalitatief verwerken van data
- Interpreteren van de onderzoeksresultaten in relatie tot de onderzoeksvraag,
deelvragen en bijhorende hypothese(n)
- Formuleren van een onderbouwde conclusie bij de onderzoeksvraag, (indien van
toepassing) deelvragen en bijhorende hypothese(n) aan de hand van criteria
- Formuleren van aanbevelingen rekening houdend met het onderzoeksproces en de
onderzoeksresultaten
- Toepassen van reflectievaardigheden
*Metacognitieve kennis
- Eigen onderzoekscompetenties
- Zelfkennis als lerende
> Eigen mogelijkheden en beperkingen
> Eigen leerproces en leerresultaat in functie van de regulatie ervan

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd met inhouden van andere specifieke
eindtermen van de studierichting.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren

1.1.4 De leerlingen identificeren wetenschappelijke, populair-wetenschappelijke en niet-
wetenschappelijke teksten aan de hand van kenmerken.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Kenmerken van domeinspecifieke wetenschappelijke, populair-wetenschappelijke en
niet-wetenschappelijke teksten zoals genre, opbouw, structuur, terminologie, stijl, doel,
doelgroep, vormen van onderbouwing, verwijzing naar bronnen, functionaliteit van
illustraties
*Procedurele kennis
- Toepassen van kenmerken om wetenschappelijke, populair-wetenschappelijke en niet-
wetenschappelijke teksten te identificeren

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd met inhouden van andere specifieke
eindtermen van de studierichting.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen

1.2 Historisch en cultureel bewustzijn

1.2.1 De leerlingen onderscheiden voor de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, de
moderne tijd en de hedendaagse tijd kenmerken van westerse en niet-westerse
samenlevingen, gelijkenissen en verschillen in kenmerken tussen samenlevingen,
gelijkenissen en verschillen in kenmerken van samenlevingen uit vorige periodes, evenals
kenmerken van interculturele contacten.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm waaronder
- Kenmerken van westerse en niet-westerse samenlevingen uit de middeleeuwen, de
vroegmoderne tijd, de moderne tijd en de hedendaagse tijd voor elk van de
maatschappelijke domeinen:
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> Politiek: staatsvorming en veranderende territoriale invulling; imperialisme;
(neo)kolonialisme; dekolonisatie; politieke ideologieën; natie; politieke revolutie
bestuurlijke organisatie en staatsvormen (zoals monarchie, republiek, stadstaat,
absolutisme, totalitaire staat, rechtsstaat, dictatuur, democratie) met kenmerken zoals
grondwet, vertegenwoordiging, (de)centralisatie, rechtspraak, volkssoevereiniteit;
bureaucratie; principes van internationale veiligheid en internationaal recht;
mensenrechten; supranationale en intergouvernementele organisatie; breuklijnen;
staatshervormingen; meritocratie
> Sociaal: gelaagde samenleving; nomadische, agrarische, industriële en postindustriële
samenleving; stedelijke samenleving; (on)gelijkheid; (on)vrijheid; slavernij; oorlog,
geweld en vrede; genocide; minderheden; migratie; verzorgingsstaat; welvaartsstaat;
kenmerken zoals gezinsorganisatie; demografische processen; interactie met natuur; wij-
zij-denken; burgerrechten; onderdrukking en emancipatie; sociale bewegingen
> Cultureel: kunst- en cultuuruitingen; filosofie; levensbeschouwing en
levensbeschouwelijke organisatie; religieuze hervormingen en breuk; secularisatie;
moderniteit; multiculturele samenleving; etnocentrisme; diversiteit; wetenschappen en
technologie; drukkunst; informatie- en communicatie(r)evolutie; kenmerken zoals
tradities en gewoonten; mens- en wereldbeelden; mentaliteiten; culturele en artistieke
stromingen; onderwijs; voedingspatronen; vrijetijdsbeleving; propaganda; symbolen;
conservatisme en progressivisme; fundamentalisme
> Economisch: economische systemen en theorieën; landbouw; nijverheid; handel;
economische sectoren; industrialisering; mondialisering; kapitalisme; koopkracht en
levensstandaard; arbeidsorganisatie; productiemethoden; grondstoffen en materialen;
energiebronnen; consumptiemaatschappij; kenmerken zoals vraag en aanbod;
concurrentie; commercialisering; overheidsregulering; transport(r)evolutie; innovatie;
conjunctuur
*Conceptuele kennis
- Kenmerken van westerse en niet-westerse samenlevingen uit de middeleeuwen, de
vroegmoderne tijd, de moderne tijd en de hedendaagse tijd voor elk van de
maatschappelijke domeinen:
> Politiek: staatsvorming en veranderende territoriale invulling; imperialisme;
(neo)kolonialisme; dekolonisatie; politieke ideologieën; natie; politieke revolutie;
bestuurlijke organisatie en staatsvormen (zoals monarchie, republiek, stadstaat,
absolutisme, totalitaire staat, rechtsstaat, dictatuur, democratie) met kenmerken zoals
grondwet, vergegenwoordiging, (de)centralisatie, rechtspraak, volkssoevereiniteit;
bureaucratie; principes vaninternationale veiligheid en internationaal recht;
mensenrechten; supranationale en intergouvernementele organisaties; breuklijnen;
staatshervormingen; meritocratie
> Sociaal: gelaagde samenleving; nomadische, agrarische, industriële en postindustriële
samenleving; stedelijke samenleving; (on)gelijkheid; (on)vrijheid; slavernij; oorlog,
geweld en vrede; genocide; minderheden; migratie; verzorgingsstaat; welvaartsstaat;
kenmerken zoals gezinsorganisatie; demografische processen; interactie met
natuur; wij-zij-denken; burgerrechten; onderdrukking en emancipatie; sociale
bewegingen
> Cultureel: kunst-en cultuuruitingen; filosofie; levensbeschouwing en
levensbeschouwelijke organisatie; religieuze hervormingen en breuk; secularisatie;
moderniteit; multiculturele samenleving; etnocentrisme; diversiteit; wetenschappen en
technologie; drukkunst; informatie- en communicatie(r)evolutie; kenmerken
zoals tradities en gewoonten; mens- en wereldbeelden; mentaliteiten; culturele en
artistieke stromingen; onderwijs; voedingspatronen; vrijetijdsbeleving; propaganda;
symbolen; conservatisme en progressivisme; fundamentalisme
> Economisch: economische systemen en theorieën; landbouw; nijverheid; handel;
economische sectoren; industrialisering; mondialisering; kapitalisme; koopkracht en
levensstandaard; arbeidsorganisatie; productiemethoden; grondstoffen en materialen;
energiebronnen; consumptiemaatschappij; kenmerken zoals vraag en aanbod;
concurrentie; commercialisering; overheidsregulering; transport(r)evolutie; innovatie;
conjunctuur
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- Verbanden en dynamiek tussen de maatschappelijke domeinen
- Gelijkenissen en verschillen in dezelfde periode (synchroon) en tussen verschillende
periodes (diachroon)
- Aard van de interculturele contacten zoals gelijke of ongelijke machtsverhouding,
vreedzaam of gewelddadig contact, wederkerigheid of uitbuiting in het contact,
cultuurvermenging of dominantie, wederzijdse perceptie, wederzijdse impact,
homogenisering, in-group of out-group
- Betekenisverschuiving van (historische) begrippen in de tijd of naargelang de discipline
*Procedurele kennis
- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit)

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

1.2.2 De leerlingen evalueren een historische vraag op basis van de soort, de
onderzoekbaarheid en de situering ervan in het historisch referentiekader.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm waaronder
- Structuurbegrippen met betrekking tot
> Tijd: millennium, eeuw, jaar, tijdrekening, chronologie, periode, continuïteit,
verandering, breuk, evolutie, revolutie, duur, gelijktijdigheid, ongelijktijdigheid
> Ruimte: lokaal, regionaal, (West-)Europees, westers en niet-westers, mondiaal,
centrum-periferie, opengesloten ruimte, stedelijk en ruraal, continentaal en maritiem
> Maatschappelijke domeinen: politiek, sociaal, cultureel, economisch
- Structuurbegrippen met betrekking tot typische historische redeneerwijzen: oorzaak en
gevolg, toeval, perspectief, historische inleving, continuïteit, verandering, argument,
bewijs, gelijktijdigheid en ongelijktijdigheid, bedoelde en onbedoelde handelingen en
gevolgen en structuurbegrippen zoals structurele en incidentele oorzaak, historische
contextualisering, de menselijke en structurele (f)actoren (agency), analogie, verband,
veralgemening, stereotypering
*Conceptuele kennis
- Standplaatsgebondenheid
- Soorten historische vragen: vraag over het verleden, over de relatie verleden-heden,
over de totstandkoming van historische kennis of over representaties van het verleden
- Criteria voor de onderzoekbaarheid van een vraag zoals afbakening in tijd, ruimte of
maatschappelijk domein, bestaan van bronnen, relevantie van bronnen, gebruik van
historische redeneerwijzen, beschikbare tijd en middelen
*Procedurele kennis
- Toepassen van historische redeneerwijzen: causaal redeneren, meerdere perspectieven
hanteren, zich inleven in de context van het verleden, continuïteit en verandering
analyseren, bewijs gebruiken, actualiseren en historiseren, tussen historische feiten
verbanden leggen en historische redeneerwijzen zoals historisch contextualiseren, over
bronnen reflecteren, de menselijke en de structurele (f)actoren (agency) benoemen,
historische analogieën leggen, veralgemening en stereotypering onderzoeken

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

1.2.3 De leerlingen formuleren een onderzoekbare historische vraag, gebruik makend
van historische en structuurbegrippen.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm waaronder
- Structuurbegrippen met betrekking tot
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> Tijd: decennium, millennium, eeuw, jaar, tijdrekening, chronologie, periode,
continuïteit, verandering, breuk, evolutie, revolutie, duur, gelijktijdigheid,
ongelijktijdigheid, cyclische en lineaire tijd, korte en lange termijn
> Ruimte: lokaal, regionaal, nationaal, (West-)Europees, westers en niet-westers,
mondiaal, centrum-periferie, open-gesloten ruimte, stedelijk en ruraal, continentaal en
maritiem, werkelijke en ervaren afstand
> Maatschappelijke domeinen: politiek, sociaal, cultureel, economisch
- Structuurbegrippen met betrekking tot typische historische redeneerwijzen: structurele
en incidentele oorzaak, oorzaak en gevolg, toeval, perspectief, historische inleving,
historische contextualisering, continuïteit, verandering, argument, bewijs, gelijktijdigheid
en ongelijktijdigheid, bedoelde en onbedoelde handelingen en gevolgen, de menselijke en
structurele (f)actoren (agency), analogie, verband, veralgemening, stereotypering,
uniek en recurrent
*Conceptuele kennis
- Standplaatsgebondenheid
- Soorten historische vragen: vraag over het verleden, over de relatie verleden-heden,
over de totstandkoming van historische kennis of over representaties van het verleden
met inbegrip van micro- of macrogeschiedenis
- Doel van de vraag: beschrijvend, verklarend, vergelijkend, beoordelend
- Criteria voor de onderzoekbaarheid van een vraag zoals afbakening in tijd, ruimte of
maatschappelijk domein, bestaan van bronnen, relevantie van bronnen, gebruik van
historische redeneerwijzen, beschikbare tijd en middelen
- Hypothese
*Procedurele kennis
- Toepassen van historische redeneerwijzen: causaal redeneren, meerdere perspectieven
hanteren, zich inleven in de context van het verleden, historisch contextualiseren,
continuïteit en verandering analyseren, bewijs gebruiken, actualiseren en historiseren,
over bronnen reflecteren, de menselijke en de structurele(f)actoren (agency) benoemen,
historische analogieën leggen, tussen historische feiten verbanden leggen,
veralgemening en stereotypering onderzoeken, het unieke van het recurrente
onderscheiden

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren

1.2.4 De leerlingen formuleren een antwoord op actuele maatschappelijke uitdagingen op
grond van historische argumenten, rekening houdend met het verschil in context tussen
vroeger en vandaag.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm waaronder
- Structuurbegrippen met betrekking tot
> Tijd: millennium, eeuw, jaar, tijdrekening, chronologie, periode, continuïteit,
verandering, breuk, evolutie, revolutie, duur, gelijktijdigheid, ongelijktijdigheid
> Ruimte: lokaal, regionaal, (West-)Europees, westers en niet-westers, mondiaal,
centrum-periferie, opengesloten ruimte, stedelijk en ruraal, continentaal en maritiem
> Maatschappelijke domeinen: politiek, sociaal, cultureel, economisch
- De zeven periodes van het courante westerse historische referentiekader: de
prehistorie, het oude nabije oosten, de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de
vroegmoderne tijd, de moderne tijd, de hedendaagse tijd
- Een selectie van de kenmerken van de moderne tijd en de hedendaagse tijd vermeld in
de feitenkennis van specifieke eindterm 1.2.1
- Structuurbegrippen met betrekking tot typische historische redeneerwijzen vermeld in
de feitenkennis van specifieke eindterm 1.2.3
*Conceptuele kennis
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- De zeven periodes van het courante westerse historische referentiekader: de
prehistorie, het oude nabije oosten, de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de
vroegmoderne tijd, de moderne tijd, de hedendaagse tijd
- Een selectie van de kenmerken van moderne tijd en de hedendaagse tijd vermeld in de
conceptuele kennis van specifieke eindterm 1.2.1
- Presentisme, determinisme, systeemdenken
*Procedurele kennis
- Toepassen van historische redeneerwijzen vermeld in de procedurele kennis van
specifieke eindterm 1.2.3

Met inbegrip van context
* De eindterm wordt gerealiseerd binnen de democratische principes van de rechtsstaat.
Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren

1.2.5 De leerlingen brengen aspecten van vormgeving in kunst- en cultuuruitingen in
verband met de context waarin die voorkomen.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Aspecten van vormgeving zoals materialen, technieken en functie, in tijd, ruimte en
maatschappelijke domeinen
- Uitingen van kunst en cultuur zoals in media, in materieel en immaterieel erfgoed, in
artistiek werk
*Procedurele kennis
- Toepassen van methodes om aspecten van vormgeving in verband te brengen met de
context waarin die voorkomen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

2 Moderne talen

2.1 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek

2.1.1 De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen tussen talen om hun
inzicht in taalverwantschap en classificatie van talen te vergroten.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Aspecten van taalverwantschap: taalfamilies, classificatie van talen, prototaal
- Elementaire lexicale, morfologische, syntactische en semantische bouwstenen van talen
- Morfeem, affix m.i.v. voor- en achtervoegsel
- Verwantschap en classificaties van talen:
> Op basis van een gemeenschappelijke prototaal: de Indo-Europese taalfamilie
waaronder de Germaanse, de Romaanse, de Slavische en de Keltische taalfamilie, en
andere taalfamilies zoals de Altaïsche, de Chinese; geïsoleerde taal
> Op basis van gemeenschappelijke morfologische kenmerken: analytische taal,
synthetische taal
> Op basis van gemeenschappelijke syntactische kenmerken, in het bijzonder op basis
van volgorde van woorden en zinsdelen: SVO-taal, SOV-taal
> Op basis van lexicale en semantische gelijkenissen
*Procedurele kennis
- Inzetten van het eigen meertalig repertoire: kennis van het Nederlands en van andere
talen
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- Analyseren van talen op verschillende vlakken zoals
> Morfologisch: vorming en structuur van woorden
> Syntactisch: volgorde van woorden en zinsdelen
> Lexicaal: lexicale bouwstenen
> Semantisch: betekenisdragende bouwstenen

Met inbegrip van context
* De vergelijking tussen talen omvat minstens één taal van de specifieke eindtermen van
de studierichting.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

2.2 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten

2.2.1 De leerlingen analyseren aspecten van talige diversiteit in de samenleving waarin
ze leven.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Meerderheidstaal, minderheidstaal, lingua franca, Global English
- Overeenkomsten en verschillen tussen talen
- Schriftsystemen zoals Latijns schrift, Arabisch schrift, cyrillisch schrift, karakterschrift
- Indicatoren van taalvitaliteit
- Gebruik van code-mixing, code-switching en translanguaging, luistertaal
- Sociale mobiliteit, integratie
- Meertaligheid
*Procedurele kennis
- Analyseren van aspecten van talige diversiteit zoals
> Analyseren hoe in verschillende domeinen van de samenleving met talige diversiteit
wordt omgegaan zoals CLIL, immersieonderwijs, ondertiteling, de economische dimensies
van talenkennis
>Analyseren van indicatoren van taalvitaliteit zoals het aantal sprekers, het aantal hits
op het internet, de houding tegenover de eigen taal, het taalbeleid en de officiële status,
het taalonderwijs
> Analyseren van de rol van taal als factor van sociale mobiliteit of integratie

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd binnen de context van minstens één taal van
de specifieke eindtermen van de studierichting.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

2.2.2 De leerlingen analyseren hoe communicatie verloopt in verschillende culturen om
hun inzicht in interculturele communicatie te vergroten.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Enkele kenmerkende aspecten van communicatie in verschillende culturen zoals het
gebruik van lichaamstaal, houdingen, sociale conventies, ritueel gedrag
- Een communicatiemodel
- Een cultuurmodel
- Enkele kenmerkende stereotiepe voorstellingen van communicatie in verschillende
culturen en de mechanismen erachter zoals veralgemening, overdrijving,
vereenvoudiging
- Taal als exponent en deel van culturen en maatschappijen
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*Procedurele kennis
- Analyseren van talige communicatie vanuit een communicatiemodel
- Analyseren van interculturele communicatie vanuit een cultuurmodel
- Analyseren van de mechanismen van stereotiepe voorstellingen van communicatie

Met inbegrip van context
* De analyse van de interculturele communicatie omvat minstens één taal van de
specifieke eindtermen van de studierichting.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

2.3 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling

2.3.1 De leerlingen illustreren elementen van taalontwikkeling.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm, waaronder:
> Eentaligheid, tweetaligheid, meertaligheid
> Taalvariëteiten
> Thuistaal
> Moedertaalverwerving, tweedetaalverwerving, vreemdetaalverwerving
> Alfabetisering
*Conceptuele kennis
- Basiskenmerken van het taalverwervingsproces zoals het belang van lexicale chunks,
geleidelijke verwerving van grammaticaregels, overgeneralisering, reduplicatie,
vereenvoudiging
- Taalstoornis
- Eentaligheid, tweetaligheid, meertaligheid
- Moedertaalverwerving, tweedetaalverwerving, vreemdetaalverwerving, thuistaal
- Inzicht in factoren die taalverwerving beïnvloeden zoals rijk taalaanbod, kansen tot
interactie en taalproductie, feedback, motivatie
- Taalvariëteiten
- Mondelinge versus schriftelijke taalvaardigheid
- Alfabetisering
- Geletterdheid

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd binnen de context van minstens één taal van
de specifieke eindtermen van de studierichting.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen

2.5 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: mediation

2.5.1 De leerlingen geven de inhoud van teksten door in functie van doelgerichte
communicatie.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Bemiddeling van teksten
- Herformulering, samenvatting, vertaling
*Procedurele kennis
- Gebruiken van technieken om teksten te bemiddelen zoals herformuleren,
samenvatten, vertalen
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- Overbrengen van de belangrijkste punten, specifieke informatie weergeven
- Inzetten van het eigen meertalig repertoire: het Nederlands en andere talen

Met inbegrip van tekstkenmerken
* De brontaal of de doeltaal kan het Nederlands zijn.
* De brontaal en de doeltaal kunnen verschillend zijn, kunnen dezelfde zijn maar kunnen
niet beide het Nederlands zijn.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren

2.6 Nederlands: taalsystematiek

2.6.1 De leerlingen analyseren aspecten van het Nederlands als taalsysteem om hun
inzicht in het taalsysteem te vergroten.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Relativiteit van taal als systeem zoals uitzonderingen op taalregels
- Fonologisch domein
> Open en gesloten lettergrepen
> Assimilatie
> Stemloze en stemhebbende medeklinker
> Articulatie
- Morfologisch domein
> Trefwoord, neologisme, archaïsme, klanknabootsing, anglicisme, germanisme,
gallicisme, belgicisme, neerlandisme, dialectisme, purisme
> Overgankelijk en onovergankelijk werkwoord
> Woordsoorten
- Syntactisch domein
> Genus: de-woord, het-woord, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig
> Getal
> Woordvolgorde: hoofdzinsvolgorde, bijzinsvolgorde, tangconstructie
> Werkwoordelijke eindgroep
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> Betrekkelijke bijzin, antecedent
> Zinsdelen
- Semantisch domein
> Enkele bijzondere vormen van beeldspraak: metoniem en andere
- Orthografisch domein
> Tussenletter
> Diakritische tekens
- Lexicaal domein
> Collocaties
*Procedurele kennis
- Fonologisch, morfologisch, syntactisch, semantisch, orthografisch en lexicaal analyseren
van aspecten van het Nederlands als taalsysteem
- Taal- en redekundig ontleden van zinnen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

2.7 Nederlands: literatuur

2.7.1 De leerlingen analyseren hoe literatuur en de plaats die ze inneemt in de
maatschappij evolueren doorheen de tijd.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Literair-historische achtergrond van teksten m.i.v. kenmerken van middeleeuwse
literatuur, renaissance en barok, verlichting, romantiek, realisme, moderne literatuur,
postmoderne literatuur en hedendaagse literatuur
- Theaterstromingen zoals klassiek theater, modern theater
- Relatie tussen literaire stromingen en courante denkstromingen in de maatschappij
- Intertekstualiteit
- Adaptatie zoals film, dans, theater, musical
- Canon
- Vernieuwing en traditie
- Visies op en functies van literatuur zoals autonomie (l’art pour l’art), engagement
(literatuur en wereldverbetering, literatuur als volksverheffing), entertainment
- Werking van het literaire bedrijf zoals organisaties, tijdschriften, prijzen, evenementen,
vertalingen
*Procedurele kennis
- Toepassen van strategieën om literatuur te analyseren zoals
> het leggen van verbanden binnen en tussen teksten
> het leggen van verbanden tussen teksten en literaire stromingen
> het onderscheiden dat iets een metafoor is
> het leggen van verbanden tussen origineel en bewerking
> het leggen van verbanden tussen teksten, de literair-historische context en de
maatschappelijke context
- Herkennen van literatuuropvattingen doorheen de tijd zoals autonomie (l’art pour l’art),
engagement (literatuur en wereldverbetering, literatuur als volksverheffing),
entertainment

Met inbegrip van tekstkenmerken
* Nederlandse literatuur en naar het Nederlands vertaalde wereldliteratuur

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren
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2.8 Nederlands: communicatieve vaardigheden

2.8.1 De leerlingen vatten mondelinge teksten schriftelijk of mondeling samen in functie
van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Sleutelwoorden, kernzinnen
- Herformulering, samenvatting
- Criteria van een samenvatting
*Procedurele kennis
- Verkort weergeven van de inhoud van mondelinge teksten en herformuleren op het
vlak van woordgebruik en zinsbouw
- Toepassen van strategieën: sleutelwoorden en kernzinnen noteren

Met inbegrip van tekstkenmerken
Kenmerken van de geproduceerde tekst
* Tekst die de belangrijkste elementen van de ontvangen tekst en hun onderlinge
verbanden weergeeft en die in hoge mate geherformuleerd is op het vlak van
woordgebruik en zinsbouw
* Tekst die korter is dan de ontvangen tekst
* Tekst met een hogere informatiedichtheid dan die van de ontvangen tekst
* Duidelijk herkenbare tekstverbanden zoals door gebruik van gepaste signaalwoorden,
tekens en symbolen
* Gebruik van het Standaardnederlands

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren

2.8.2 De leerlingen herformuleren (delen van) schriftelijke en mondelinge teksten in
functie van de doelgroep, het kanaal of het medium.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Herformulering
- Communicatiekanalen zoals face-to-face, schriftelijk, audiovisueel
- Sociale media zoals Twitter, Facebook, blog, vlog, LinkedIn, YouTube, nieuwsbrief,
mail, podcast
- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, medium, context, doel,
effect, ruis, code
- Tekstconventies
*Procedurele kennis
- Reflecteren op talige communicatie om teksten te herformuleren in functie van
doelgerichte communicatie met aandacht voor de doelgroep, het kanaal of het medium
- Herformuleren van teksten op het vlak van woordgebruik en zinsbouw in functie van de
doelgroep, het kanaal of het medium
- Gebruiken van een communicatiemodel
- Toepassen van tekstconventies

Met inbegrip van tekstkenmerken
Kenmerken van de geproduceerde tekst
* Schriftelijke of mondelinge tekst die in hoge mate geherformuleerd is op het vlak van
woordgebruik en zinsbouw in functie van de doelgroep, het kanaal of medium en die
inhoudelijk niet fundamenteel afwijkt van de ontvangen tekst

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren
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2.8.3 De leerlingen redigeren schriftelijke teksten op taalgebruik en consistentie.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Criteria die van belang zijn bij het redigeren: Standaardnederlands, spelling,
interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, stijl, vormcorrectheid, adequaatheid,
tekstconventies, tekststructuur, registerkeuze
*Procedurele kennis
- Reflecteren op taalgebruik en consistentie om teksten te redigeren in functie van
doelgerichte communicatie
- Redigeren van teksten op het vlak van Standaardnederlands, spelling, interpunctie,
woordkeuze, zinsbouw, helderheid, stijl, vormcorrectheid, adequaatheid, tekstconventies,
tekststructuur, registerkeuze
- Gebruiken van talige hulpmiddelen

Met inbegrip van tekstkenmerken
Kenmerken van de geproduceerde tekst:
* Tekst die qua taalgebruik en consistentie op punt staat

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren

2.8.4 concepten.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Kenmerken van literaire teksten: gelaagdheid, specificiteit van woordkeuze (zoals
gevoelswaarde, associatieve kracht, klankeffect), van zinsbouw (zoals woordplaatsing) en
van stijl
- Literair-historische achtergrond van teksten
- Literaire stromingen
- Fictie, non-fictie
- Literaire genres: proza, poëzie, drama, mengvormen
- Vormen van humor
- Stijlfiguren
- Personages
- Elementen van opbouw
- Elementen van tijd en ruimte

Specifiek/bijkomend voor proza:
- Teksttypes zoals roman, novelle, detective, kortverhaal, sprookje, mythe, sage, fabel,
legende, film, essay, graphic novel, strip, essay, opiniestuk, docufictie, column
- Verteltechniek

Specifiek/bijkomend voor poëzie:
- Dichtvormen zoals sonnet, rondeel, haiku, limerick, ballade, naamdicht, vrij vers
- Rijmsoorten
- Rijmschema’s
- Ritme
- Delen van een gedicht

Specifiek/bijkomend voor drama:
- Subgenres zoals tragedie, komedie, tragikomedie, muziektheater
- Dramatische handeling
*Procedurele kennis
- Toelichten van de communicatieve functie van de gebruikte literaire concepten door te
verduidelijken hoe die bijdragen tot het creëren van betekenis
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- Toepassen van strategieën om literatuur te analyseren zoals
> het leggen van verbanden binnen teksten
> het leggen van verbanden tussen teksten en literaire stromingen
> het leggen van verbanden tussen teksten en hun literair-historische achtergrond

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

2.8.5 De leerlingen verwoorden in interactie hun gedachten, gevoelens en beleving bij
het lezen, beluisteren en bekijken van literaire teksten.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Literaire teksten zoals strip, gedicht, film, toneelstuk, kortverhaal, graphic novel,
liedtekst, slam poetry
- Inzicht dat de eigen interpretatie kan en mag verschillen van die van anderen
*Procedurele kennis
- Functioneel gebruiken van eindtermen uit de basisvorming derde graad
doorstroomfinaliteit: 3.4 t.e.m. 3.8
*Metacognitieve kennis
- Eigen gedachten en gevoelens zoals waarom sommige aspecten van de tekst
aanspreken, waarom men zich identificeert met een bepaald personage, in welke zin men
gelijkaardige ervaringen zelf al heeft meegemaakt, waarom de tekst een bepaalde
emotionele reactie teweegbrengt, waarom de uitdrukkingsvorm of stijl aanspreekt

Met inbegrip van tekstkenmerken
Met inbegrip van kenmerken van de gelezen of beluisterde teksten
* Ook minder frequente woorden en woordcombinaties
* Ook minder eenvoudige zinsbouw
* Ook grotere lengte
* Een brede waaier aan literaire teksten zoals strip, gedicht, film, toneelstuk,
kortverhaal, graphic novel, liedtekst, slam poetry

Bijkomend voor mondelinge receptie
* Geen of weinig achtergrondruis (wel muziek)
* Normaal spreektempo met pauzes
* Ondersteunende intonatie
* Heldere uitspraak, duidelijke articulatie
* Eventueel met visuele ondersteuning (zoals bewegende beelden)
* Eventueel met ondersteuning van non-verbaal gedrag

Met inbegrip van kenmerken van de geproduceerde teksten
* Beheersing van een elementair maar breed repertoire bestaande uit frequente
woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen al kunnen lexicale beperkingen leiden
tot herhaling, tot omhaal van woorden en tot moeite met formulering
* Beheersing van de taalstructurele elementen opgenomen in specifieke eindterm 2.13.3;
over het algemeen goede grammaticale beheersing, maar met merkbare invloed vanuit
de moedertaal; fouten komen voor, maar begrip van boodschap door ontvanger komt
meestal niet in het gedrang
* Zinsbouw met een zekere mate van complexiteit
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij taalhandelingen en van gepast
register: neutraal, familiair
* Vrij beperkte lengte
* Inhoud: eigen gedachten en gevoelens m.b.t. de gelezen, bekeken of beluisterde tekst
(bv. waarom sommige aspecten van de tekst aanspreken, waarom men zich identificeert
met een bepaald personage, in welke zin men gelijkaardige ervaringen zelf al heeft
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meegemaakt, waarom de tekst een bepaalde emotionele reactie teweegbrengt, waarom
de uitdrukkingsvorm of stijl aanspreekt)

Bijkomend voor schriftelijke productie
* Heldere tekst die over het algemeen te begrijpen is; spelling, leestekengebruik en lay-
out staan tekstbegrip niet in de weg

Bijkomend voor mondelinge productie
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal
* Uitspraak is over het algemeen duidelijk te verstaan en begrip van de boodschap komt
meestal niet in het gedrang, ondanks mogelijke uitspraakfouten zoals die van minder
vertrouwde klanken, woorden en lichte invloed van andere talen
* Kan zich betrekkelijk vlot uitdrukken ondanks mogelijke pauzes of herstelacties
* Met behulp van ondersteunende middelen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren
Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie,
taken, strategieën, …

3 Kunst en cultuur

4

4.1 Artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen

4.1.1 De leerlingen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden.° (attitudinaal)

4.2 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren

4.2.1 De leerlingen komen actief en uit zichzelf tot artistieke creaties, benaderingen en
inzichten.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
Met betrekking tot de gekozen artistieke expressievorm: beeld, muziek, drama, dans of
audiovisuele media of een combinatie ervan
- Artistiek creatieproces: koppeling van de intentie aan de vormgeving en de presentatie
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- Vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken van kunststromingen en kunstenaars
- Artistiek parcours

In het geval van
- Beeld
> Bouwstenen in al hun zintuiglijke aspecten: compositie (zoals lijn, vorm), textuur,
ruimte, kleur en licht
> Technieken
° Tweedimensioneel: tekenen, fotograferen, printen
° Driedimensioneel zoals installatie bouwen, printen, boetseren, maquettes maken, met
textiel werken, digitale technieken hanteren
> Materialen: digitale tools en analoge middelen zoals klei, verf, licht, steen, papier,
textiel, metaal, hout, recuperatiematerialen
- Muziek
> Bouwstenen: ritme, tempo, dynamiek, klankkleur, melodie, samenklank, structuur en
vorm, harmonie
> Technieken: uitvoeren in diverse vormen zoals solo, ensemble, samenzang,
samenspel, improvisatie, variëren, versieren
> Materialen: digitale en analoge instrumenten, lichaam, stem
- Drama
> Bouwstenen: personage, tijd, ruimte, structuur van verhaal of scène, verbale en non-
verbale expressie, emotie
> Technieken: theatrale stijlen, improvisatie en theatercodes, inleving en samenspel
> Materialen: lichaam, stem, taal, kostuum, decor, rekwisieten, digitale tools
- Dans
> Bouwstenen: lichaam, ruimte, tijd, dynamische bewegingskwaliteiten, muzikaliteit,
inleving
> Technieken: klassieke en hedendaagse danstechnieken, improvisatie, basisprincipes
van compositie en choreografie
> Materialen: lichaam, licht, digitale tools, muziek, decor, kostuum
- Audiovisuele media
> Bouwstenen: kader, camerabeweging, montage, licht en geluid
> Technieken: scenario, opname, montage, sonorisatie
> Materialen: digitale en analoge tools
*Procedurele kennis
- Toepassen van werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen: artistieke creaties
bestuderen, verzamelen van indrukken of objecten, documenteren zoals fotograferen,
schetsen, luisteren of kijken naar opnames, maken van opnames, naar concerten gaan,
naar voorstellingen gaan, lezen
- Exploreren en experimenteren met de eigen en andere artistieke expressievormen
- Ontwikkelen van artistieke concepten
- Verkennen van artistieke bouwstenen, technieken en materialen in functie van de te
creëren betekenis of van het te bereiken effect
- Verkennen van artistieke eigenheid door het exploreren van de eigen intentionaliteit
*Metacognitieve kennis
- Voor zover van toepassing binnen de gekozen expressievorm: mogelijkheden van het
eigen lichaam
- Artistieke eigenheid
- Eigen intentionaliteit

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor
waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…
geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen
conflicterende aspecten
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Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en
integreren met andere kennis en vaardigheden. Essentiële elementen van de
beweging/handeling zijn meestal aanwezig.

4.2.2 De leerlingen onderzoeken expressiemogelijkheden van artistieke bouwstenen,
technieken en materialen in functie van eigen creaties.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Vormgeving: artistieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de
conceptuele kennis van eindterm 4.2.1
- Samenhang en relaties tussen bouwstenen, technieken en materialen
- Inhoud: onderwerp en bedoeling
- Artistiek creatieproces
- Vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken van kunstenaars
*Procedurele kennis
- Toepassen van convergent en divergent denken in functie van eigen creaties
- Variëren en combineren van artistieke bouwstenen in functie van eigen creaties
- Toepassen van werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen zoals artistieke
werken bestuderen, documenteren, fotograferen, indrukken of objecten verzamelen,
noteren, schetsen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor
waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…
geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen
conflicterende aspecten

4.3 Artistieke expressie: vakdeskundigheid inzetten

4.3.1 De leerlingen zetten kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen in
in functie van een artistieke creatie en met aandacht voor de eigen artistieke
ontwikkeling.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele
kennis van specifieke eindterm 4.2.1
- Artistiek creatieproces: koppeling van de intentie aan de vormgeving en de presentatie
- Artistieke ontwikkeling: vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken
*Procedurele kennis
- Toepassen van artistieke bouwstenen, technieken en materialen op een geïntegreerde
wijze vermeld in de procedurele kennis van specifieke eindterm 4.2.1 in functie van de
artistieke creatie
- Stellen van doelen die aansluiten bij de eigen artistieke ontwikkeling
*Metacognitieve kennis
- De eigen artistieke ontwikkeling

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor
waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…
geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen
conflicterende aspecten
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Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en
integreren met andere kennis en vaardigheden. Essentiële elementen van de
beweging/handeling zijn meestal aanwezig.

4.4 Artistieke expressie: onderzoeken

4.4.1 De leerlingen beargumenteren keuzes in hun artistiek proces en in hun creatie in
dialoog met anderen.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele
kennis van specifieke eindterm 4.2.1
- Artistiek creatieproces: koppeling van de intentie aan de vormgeving en de presentatie
- Artistieke ontwikkeling: vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken
*Procedurele kennis
- Toepassen van methodes om hun artistiek proces en hun creatie te analyseren zoals
vanuit meerdere perspectieven benaderen, afstand nemen, vergelijken
- Toepassen van methodes om over hun artistiek proces en hun creatie te reflecteren
zoals aftoetsen of het gemaakte nog aansluit bij de intentie, aftoetsen of de intentie
aansluit bij het effect
- Toepassen van methodes om in dialoog te gaan over hun artistiek proces en hun
creatie zoals verwoorden, verbeelden, bewegen en verklanken
*Metacognitieve kennis
- De eigen artistieke ontwikkeling

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

4.4.2 De leerlingen reflecteren aan de hand van criteria over elkaars artistiek product,
proces en presentatie.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Inhoud: onderwerp en bedoeling
- Artistiek creatieproces
- Vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken van kunstenaars
- Criteria
> Koppeling van intentie aan vormgeving
> Elementaire artistieke vaktaal: samenhang, herhaling, contrast, verwachting en
verrassing
- Presentatietechnieken eigen aan de kunsten
- Codes om zich te tonen zoals zich naar het publiek richten, eigen artistiek werk
opstellen, geconcentreerd uitvoeren, appreciatie in ontvangst nemen
- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele
kennis van specifieke eindterm 4.2.1
*Procedurele kennis
- Toepassen van reflectievaardigheden
- Verwerken van feedback in eigen creaties
*Metacognitieve kennis
- Eigen artistieke mogelijkheden en voorkeuren

Met inbegrip van dimensies eindterm
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Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor
waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…
geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen
conflicterende aspecten

4.5 Artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken

4.5.1 De leerlingen zetten hun deskundigheid en hun artistieke talenten in voor een
gemeenschappelijk doel of project.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele
kennis van specifieke eindterm 4.2.1
- Artistiek creatieproces: koppeling van de intentie aan de vormgeving en de presentatie
- Artistieke ontwikkeling: vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken
*Procedurele kennis
- Expliciteren van hun deskundigheid en hun artistieke talenten
- Toepassen van methodes om hun deskundigheid en hun artistieke talenten en die van
anderen af te stemmen op een gemeenschappelijk doel of project zoals oog hebben voor
de talenten en eigenheid van anderen, meerwaarde halen uit complementariteit
*Metacognitieve kennis
- De eigen deskundigheid en artistieke talenten

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren

4.6 Artistieke expressie: presenteren

4.6.1 De leerlingen presenteren hun artistieke creaties conform hun intentie.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Presentatietechnieken uit de gekozen en andere artistieke expressievormen
- Publieksinteractievormen
*Procedurele kennis
- Koppelen van de eigen intentie aan presentatietechnieken
- Toepassen van methodes om artistieke creaties te presenteren in tijd en ruimte
- Toepassen van methodes om in interactie te treden met een publiek
*Metacognitieve kennis
- De eigen intentie

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor
waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…
geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen
conflicterende aspecten
Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en
integreren met andere kennis en vaardigheden. Essentiële elementen van de
beweging/handeling zijn meestal aanwezig.

4.6.2 De leerlingen zetten presentatietechnieken in om hun artistiek werk te versterken,
rekening houdend met de specifieke context.
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Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Presentatietechnieken eigen aan de kunsten
- Codes om zich te tonen zoals zich naar het publiek richten, eigen artistiek werk
opstellen, geconcentreerd uitvoeren, appreciatie in ontvangst nemen
*Procedurele kennis
- Koppelen van eigen bedoeling aan vormgeving
- Toepassen van presentatietechnieken eigen aan de kunsten
- Toepassen van codes om zich te tonen zoals zich naar het publiek richten, eigen
artistiek werk opstellen, geconcentreerd uitvoeren, appreciatie in ontvangst nemen
- Analyseren van de context zoals het publiek, de ruimte, de tijd, de middelen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor
waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…
geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen
conflicterende aspecten

5 Wiskunde

6

6.1 Uitgebreide statistiek
6.1.1 De leerlingen gebruiken combinaties en de binomiale verdeling in betekenisvolle
situaties.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie en notaties inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Combinatie zonder herhaling
- Binomiaal verdeelde kansvariabele
- Verwachtingswaarde en standaardafwijking van een binomiaal verdeelde kansvariabele
*Procedurele kennis
- Oplossen van eenvoudige telproblemen met combinaties zonder herhaling
- Bij een binomiaal kansexperiment, met functioneel gebruik van ICT
> Identificeren van de binomiale kansvariabele
> Opstellen van de kansverdeling van de binomiaal verdeelde kansvariabele
> Berekenen en interpreteren van de verwachtingswaarde en de standaardafwijking
> Berekenen en interpreteren van kansen m.b.v. de binomiale verdeling

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt met context gerealiseerd.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen

6.1.2 De leerlingen leggen in betekenisvolle situaties de betekenis van
betrouwbaarheidsniveau en betrouwbaarheidsinterval uit.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Verschil tussen populatieparameter en steekproefgrootheid, zoals
> Populatieproportie versus steekproefproportie
> Populatiegemiddelde versus steekproefgemiddelde
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- Informeel begrip van steekproefvariabiliteit en steekproevenverdeling
- Betrouwbaarheidsniveau, betrouwbaarheidsinterval, foutenmarge
- Vaak voorkomende fouten, misconcepties, tekortkomingen en manipulaties bij het
voorstellen en interpreteren van statistische informatie: het niet rapporteren van
betrouwbaarheid of foutenmarge

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt met context gerealiseerd.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen

6.1.3 De leerlingen toetsen hypothesen.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie en notaties inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Verdeling zoals normale verdeling, binomiale verdeling, poissonverdeling
- Populatieparameter zoals populatieproportie, populatiegemiddelde
- Steekproefgrootheid zoals steekproefproportie, steekproefgemiddelde
- Informeel begrip van
> Steekproevenverdeling
> Nulhypothese, alternatieve hypothese, p-waarde, significantieniveau
> De twee soorten fouten: onterecht verwerpen en onterecht niet verwerpen van de
nulhypothese
- Eenzijdig en tweezijdig toetsen van hypothesen
- Vaak voorkomende fouten en misconcepties bij het interpreteren van statistische
informatie
> Het verkeerd interpreteren van p-waarden
> Het aanvaarden van de nulhypothese i.p.v. het niet verwerpen van de nulhypothese
*Procedurele kennis
- Met functioneel gebruik van ICT
> Formuleren van de nulhypothese en de alternatieve hypothese
> Vaststellen van de toetsingsgrootheid
> Bepalen van het verwerpingsgebied
> Bepalen van de p-waarde met ICT
> Interpreteren van de p-waarde
> Bepalen of de nulhypothese al dan niet verworpen wordt
> Interpreteren van de conclusie omtrent het al dan niet verwerpen van de nulhypothese

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt met context gerealiseerd.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

6.1.4 De leerlingen analyseren grote datasets met behulp van statistische software in
functie van een statistisch onderzoek.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Concepten uit beschrijvende en verklarende statistiek
*Procedurele kennis
- Gebruiken van statistische software
- Toepassen van statistische concepten en vaardigheden
- Analyseren en interpreteren van de output van de statistische software in functievan
de probleemstelling of onderzoeksvraag



Pagina 22 van 232

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd.
* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd met een aangereikte dataset met minimaal
500 gegevens.
* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd met kenniselementen met betrekking tot
statistiek uit eindtermen basisvorming van de tweede en de derde graad
doorstroomfinaliteit en specifieke eindtermen 6.1.1 tot en met 6.1.3.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

15 Sociale wetenschappen

15.1 Samenleving en politiek: Sociale en humane wetenschappen

15.1.1. De leerlingen reflecteren over politieke processen en instituties en de
interactie ertussen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Politieke processen met inbegrip van representatie, overleg, participatie, globalisering
en andere zoals deliberatie, beleidscyclus en wetgeving, (de)centralisering, beïnvloeding
door sociale bewegingen en belangengroepen, machtsmisbruik, belangenvermenging,
machtscontestatie, geopolitieke machtsverschuivingen
- Politieke instituties en de werking ervan: staats- en regeringsvormen, bestuursorganen,
kiesstelsels, politieke partijen, administratie
- Verschillende achtergronden van politieke processen en instituties zoals de ruimtelijke,
historische, culturele en economische achtergronden
- Interactie tussen politieke processen en instituties op verschillende ruimtelijke
schaalniveaus
*Procedurele kennis
- Toepassen van strategieën om te reflecteren over politieke processen en instituties
zoals vergelijken, uitgangspunten analyseren, gevolgen analyseren, koppelen aan visies
uit de politieke filosofie

Met inbegrip van dimensies eindterm
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Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

15.1.1 De leerlingen analyseren kenmerken van hedendaagse samenlevingen en de
dynamiek ervan in die samenlevingen aan de hand van sociologische begrippen en
theorieën.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Sociologische begrippen: status, rol, macht, (on)gelijkheid, conflict, norm, cultuur,
stand, klasse, groep
- Kenmerken van hedendaagse samenlevingen zoals individualisering, socialisatie, sociale
controle, modernisering, transformatie, stratificatie, sociale mobiliteit, arbeidsverdeling,
secularisering, emancipatie, rationalisering, machtsstrijd
- Sociologische theorieën zoals functionalisme, conflictsociologie, marxistische theorieën,
symbolisch interactionisme, sociale ruiltheorie, structuralisme, poststructuralisme
*Procedurele kennis
- Toepassen van strategieën om kenmerken en de dynamiek ervan in hedendaagse
samenlevingen sociologisch te analyseren zoals zoeken naar onderliggende structuren en
mechanismen, zoeken naar causale verbanden en correlaties, vergelijken in tijd en
ruimte

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

15.1.2 De leerlingen reflecteren over maatschappelijke vraagstukken aan de hand van
aangereikte kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksresultaten, met aandacht voor
ruimtelijke en historische achtergronden.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Verschillende achtergronden van maatschappelijke vraagstukken met inbegrip van
ruimtelijke en historische
- Onderzoeksmethoden eigen aan de humane en de sociale wetenschappen
*Procedurele kennis
- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit)
- Toepassen van strategieën om te reflecteren over maatschappelijke vraagstukken zoals
aard, omvang en ontstaansgeschiedenis van het maatschappelijke vraagstuk beschrijven,
regelgeving en achterliggende visies en belangen herkennen, beïnvloeding door andere
groeperingen analyseren, verschillende achtergronden analyseren
- Interpreteren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksresultaten zoals statistisch
materiaal, discours-, inhouds-, ruimtelijke, sociale netwerk- en contextanalyses

Met inbegrip van context
* De specifieke eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van thema’s zoals mobiliteit,
migratie, kansenongelijkheid, klimaat, geopolitiek, diversiteit, media, onderwijs, privacy,
samenlevingsvormen, arbeid.

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

15.2 Samenleving en politiek: Communicatiewetenschappen
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15.2.1 De leerlingen reflecteren over communicatie en over media aan de hand van
theorieën uit de communicatiewetenschappen.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Begrippen uit de semiotiek: teken, interpretatie, betekenis
- Begrippen uit de communicatiewetenschappen: publieke sfeer, representatie
- Elementen van communicatiemodellen zoals zender, boodschap, kanaal, ontvanger,
context, doel, ruis, code, effect
- Wisselwerking tussen maatschappelijke context, media en communicatie
- Theorieën uit de communicatiewetenschappen zoals functionalistische mediatheorie,
interpretatieve theorieën, mediatiseringstheorie, uses and gratifications-theorie, politieke
economie van de media, informatiemaatschappijtheorie
*Procedurele kennis
- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit)
- Toepassen van reflectievaardigheden

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

15.2.2 De leerlingen analyseren waarom en hoe verschillende stakeholders gemedieerde
massacommunicatie inzetten.

Met inbegrip van kennis
*Conceptuele kennis
- Soorten gemedieerde massacommunicatie: digitale en niet-digitale, verbale en non-
verbale
- Gemedieerde massacommunicatie van economische, politieke en sociaal-culturele
stakeholders en achterliggende motieven
- Functies van gemedieerde massacommunicatie zoals informatieve functie, educatieve
functie, socialiserende functie, persuasieve functie, ontspanningsfunctie
- Gebruik en misbruik van gemedieerde massacommunicatie
*Procedurele kennis
- Toepassen van strategieën om te analyseren waarom en hoe verschillende stakeholders
gemedieerde massacommunicatie inzetten

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

15.2.3 De leerlingen beoordelen op een onderbouwde manier effecten van gemedieerde
massacommunicatie op de maatschappij en op zichzelf.

Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de specifieke eindterm
*Conceptuele kennis
- Economische effecten van gemedieerde massacommunicatie: consumentenbeslissingen
en -gedrag
- Politieke effecten van gemedieerde massacommunicatie: agendasetting, opinievorming
- Sociaal-culturele effecten van gemedieerde massacommunicatie zoals
cultuuroverdracht, beeldvorming, sensibilisering, groepsvorming
- Wisselwerking tussen boodschappen van massacommunicatie en de receptie daarvan
door het publiek, vanuit het principe van ‘agency’ van het publiek
*Procedurele kennis
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- Toepassen van strategieën om maatschappelijke effecten van gemedieerde
massacommunicatie te beoordelen zoals het interpreteren van onderzoeksresultaten
*Metacognitieve kennis
- Impact van gemedieerde massacommunicatie op het eigen handelen, voelen en denken

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren



Bijlage 2: maatschappelijke, economische en culturele behoeften aan Freinetpedagogie

Een structuuronderdeel Freinetpedagogie in het secundair onderwijs is
maatschappelijk, economisch en cultureel relevant:

(1) als continuïteit van het pedagogisch project dat op dit moment reeds in
een tachtigtal Vlaamse basisscholen een plek vindt: ca. 1500 leerlingen
stromen jaarlijks uit het basisfreinetonderwijs uit. Door de erkenning van
het structuuronderdeel Freinetpedagogie in 1ste en 2de graad van het
secundair onderwijs krijgen jongeren nu al de kans om binnen de
freinetpedagogie hun leerplichtonderwijs verder te zetten. De voltooiing
van dat parcours via de erkenning van de onderwijskwalificatie
Freinetpedagogie in de 3de graad ASO kan de continuïteit van de keuze
van ouders en leerlingen en een goede doorstroming naar het hoger
onderwijs verzekeren. In antwoord op vraag 19 van dit aanvraagdossier
worden nog wat details over in- en uitstroom aangereikt;

(2) omdat er (bij jongeren, ouders, leerkrachten, schooldirecties en
academici) onmiskenbaar een vraag is naar enerzijds een
structuuronderdeel dat niet verplicht tot een vroegtijdige studiekeuze
die de doorstromingsmogelijkheden inperkt en anderzijds een breder
(domeinoverschrijdend) opleidingsaanbod binnen het aso (ook na de
eerste graad).
Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat interesses en
voorkeuren van leerlingen niet stabiel zijn en dat er daardoor in het
huidige Vlaamse onderwijs vaak foutieve keuzes gemaakt worden. (cfr.
Deprez, E. e.a, De invloed van de belangstelling en de specifieke
begaafdheid op de studiekeuze in het secundair onderwijs, Tijdschrift
voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 3, 2012, pp. 236-245);

(3) omdat freinetpedagogie de mogelijkheid tot gedifferentieerd leren
institutionaliseert en aldus tegemoetkomt aan een reële behoefte van
bepaalde groepen jongeren in het onderwijs. Het structuuronderdeel is
met name geschikt om twee groepen van leerlingen ‘op te vangen’ die
het in het onderwijs vaak erg moeilijk hebben:

(a) de (cognitief) zwakkere leerlingen en
(b) het aandeel van de cognitief sterkere en hoogbegaafde
leerlingen dat jaarlijks uitvalt of (mentaal) afhaakt wegens
motivatieproblemen.

Beide groepen samen vormen het deel van de leerlingenpopulatie dat
het meest te lijden heeft onder een op de klasgroep gerichte lesaanpak



en dat, omgekeerd, het meest te winnen heeft bij een meer op
individuele capaciteiten, behoeften en interesses gerichte aanpak;
en dat, omgekeerd, het meest te winnen heeft bij een meer op
individuele capaciteiten, behoeften en interesses gerichte aanpak;

(4) omdat het de belangrijkste pedagogische freinetprincipes zowel in de
basisvorming als in het keuzegedeelte (structuuronderdeel
freinetpedagogie) verankert, met name de volgende principes: de
leerling als auteur, devolutie, pedagogie van het werk, creativiteit,
polyritmie, coöperatie (zie bijlage 2: De visie van Freinet en
freinetpedagogie in de 21ste eeuw). Deze onderwijsaanpak heeft een
aantoonbaar positief effect op het welbevinden, de intrinsieke motivatie
en de leerresultaten van leerlingen, met name voor schriftelijke
taalverwerving, wiskunde en wetenschappen. Het meest grondige ons
bekende onderzoek naar de effectiviteit van de freinetpedagogie werd
uitgevoerd door Yves Reuter (Une Ecole Freinet, Fonctionnement et
effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire, L’Harmattan,
Paris, 2007) en zijn medewerkers van de universiteit van Lille, die
gedurende jaren de werking en de resultaten van een freinetschool in
een volksbuurt hebben bestudeerd en vergeleken met andere scholen;

(5) omdat het de creatie van een ‘comprehensief’ schoolmodel mogelijk
maakt: een systeem dat geen hiërarchie van studierichtingen en geen
‘waterval’ kent; de maatschappelijke behoefte aan een dergelijk
schoolmodel (als alternatief voor het bestaande ‘selectieve’ model, dat in
Vlaanderen al sterk is uitgebouwd) staat volgens ons buiten kijf. Het
wegwerken van de hiërarchie tussen de onderwijsvormen is overigens
ook een van de doelstellingen  van de modernisering van het secundair
onderwijs.
Het huidige Vlaamse secundair onderwijs kent een eerder categoriale
structuur waarbij leerlingen al op jonge leeftijd een studiekeuze moeten
maken. Het gaat om een redelijk ingrijpende keuze die een voorafname
betekent op latere keuzes. In onderwijssystemen met een late
studiekeuze (comprehensieve systemen met meer individualisering) is er
doorgaans meer sociale gelijkheid. Het uitstellen van definitieve
studiekeuzes naar latere leeftijd is waardevol voor alle jongeren, maar in
het bijzonder voor jongeren uit kwetsbare gezinnen.
In het structuuronderdeel Freinetpedagogie maken leerlingen wel
degelijk keuzes (voor ateliers), maar het gaat niet om definitieve keuzes



die hun verdere onderwijsloopbaan compromitteren.
In het publieke debat over het Vlaamse onderwijs gaat men er
doorgaans stilzwijgend van uit dat een ‘comprehensief’ en een ‘selectief’
onderwijssysteem niet naast elkaar kunnen bestaan. Wij zijn er
daarentegen van overtuigd dat het wél kan en dat de Vlaamse
onderwijswetgeving het ontstaan van een comprehensief secundair
onderwijs ‘van onderaf’ mogelijk maakt.
Het freinetonderwijs is bij uitstek comprehensief en inclusief. Echter, een
noodzakelijke voorwaarde om volwaardig secundair freinetonderwijs te
realiseren is dat de freinetpedagogie zowel in de basisvorming als in de
structuuronderdelen verankerd wordt;

(6) omdat het past in een schoolconcept dat in alle geledingen (dus ook in
de basisvorming) flexibele leerwegen mogelijk maakt. Het
structuuronderdeel Freinetpedagogie gaat zelfs nog verder en biedt als
het ware ‘flexibele leerlandschappen’ aan, aangezien leerlingen niet
alleen de weg naar het leerdoel, maar soms ook het leerdoel zélf vrij
kunnen kiezen, dankzij (1) de gevarieerde atelierwerking (met aandacht
voor de totale ontwikkeling van de jongeren), (2) onderzoek (aansluitend
bij de belangstelling van de leerling) en (3) afwisselende
burgerschapsprojecten en ervaringsweken. De leerlingen kunnen
overigens een inbreng hebben bij de thematische invulling van atelier en
onderzoek en bij de keuze van de locatie van de burgerschapsprojecten
en van de ervaringsweek. In freinetpedagogie is er een sterke
samenhang tussen het hoe (didactisch-pedagogische aanpak), het wat
(leerinhouden), het waartoe (de leerdoelen) en het waarom (de visie op
leren, mens en maatschappij);

(7) omdat een flexibele studie- of loopbaanoriëntering tot 18 jaar een
verrijking van het bestaande onderwijsaanbod zou betekenen; het
structuuronderdeel biedt in alle graden de mogelijkheid tot een brede
maatschappelijk-culturele vorming en waardeopvoeding, waarbij geen
enkel kennis- of vaardigheidsgebied uitgesloten wordt.
In het  structuuronderdeel Freinetpedagogie worden wel specifieke
eindtermen (waartoe) vastgelegd, maar daarmee worden niet alle
leerinhouden bepaald; ook de leergebieden kunnen dankzij de
atelierwerking en het onderzoek in hoge mate nog vrij gekozen worden.
Dat laat leerkrachten toe om elke jongere aan te moedigen om de eigen
interesses te ontwikkelen en steeds nieuwe interessegebieden te
ontdekken. De kans dat sommige jongeren het gevoel hebben dat ze



stelselmatig falen (met nefaste gevolgen voor zelfbeeld en motivatie),
neemt daardoor gevoelig af;

(8) omdat het de problemen van het vroegtijdige schoolverlaten en het
spijbelen ten dele kan helpen oplossen. Dit sluit aan bij de doelstellingen
van de Vlaamse Regering (B. Weyts, Beleidsnota Onderwijs 2019-2024,
2019, pp. 52-53)

(9) omdat het, dankzij de uitgesproken nadruk op sociale vaardigheden
(klasraad; praktische burgerschapsvorming; ervaringsweek), burgerschap
(klasraad; praktische burgerschapsvorming), ondernemerschap
(praktische burgerschapsvorming; ervaringsweek; werkstuk),
probleemoplossend denken (onderzoek; ervaringsweek) en creativiteit
(atelier; onderzoek), nauw aansluit bij de transversale eindtermen van de
eerste graad en bij de zogenaamde ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’. In
dat opzicht biedt het structuuronderdeel Freinetpedagogie dat in de
eerste plaats gericht is op doorstroming, ook de kans om beter in te
spelen op de aansluiting met de arbeidsmarkt.  (zie Van den Branden, K.,
Onderwijs voor de 21ste eeuw, Acco, Leuven, 2015);

(10) omdat het de (vandaag onbestaande) mogelijkheid schept
cultuurbeschouwing en –expressie te combineren met de sterk
cognitieve gerichtheid van het ASO. In die zin vult de creatie van het
structuuronderdeel een lacune op in het onderwijsaanbod;



Bijlage 3 bij onderwijskwalificatie Freinetpedagogie:

De visie van Freinet en freinetpedagogie in de 21ste eeuw

Deze tekst beschrijft de mens- en maatschappijvisie en de pedagogische visie van Célestin Freinet
(1896-1966) en de Moderne School1 en de hedendaagse uitwerking daarvan in de freinetpedagogie,
als grondslag voor een structuuronderdeel Freinetpedagogie.

Freinetonderwijs gaat uit van de mens- en maatschappijvisie van Célestin Freinet en zijn navolgers
van de Moderne School. Zoals we zullen aantonen, vloeien de freinetpedagogie en de daarbij
horende freinettechnieken2 logisch voort uit die mens - en maatschappijvisie.

Om de noodzaak van een structuuronderdeel Freinetpedagogie in de drie graden van het secundair
onderwijs aan te tonen, moeten we dan ook eerst de onderliggende mens- en maatschappijvisie
toelichten (§ 1.2). Vervolgens beschrijven we bondig hoe Freinets mens- en maatschappijbeeld in een
moderne pedagogisch-didactische visie omgezet wordt (§ 1.3). Ten slotte doen we de vertaalslag van
deze visie en algemene principes naar de freinetonderwijspraktijk, met een overzicht van de
freinetinvarianten (§ 1.4.) en de belangrijkste freinettechnieken (§ 1.5).

1.1. Célestin Freinet, de freinetpedagogie en de Freinetbeweging

De freinetpedagogie van de 21ste eeuw bouwt voort op het levenswerk van de Franse onderwijzer en
onderwijsvernieuwer Célestin Freinet (1896-1966).

Freinet begon zijn onderwijscarrière als dorpsonderwijzer in Bar-sur-Loup (departement Alpes-
Maritimes). Het was daar, en later ook in Saint-Paul de Vence, dat hij via zijn klaspraktijk met
volkskinderen de basis legde voor een eigen pedagogie. Na de introductie van de drukpers en de
daardoor mogelijk geworden uitwisseling tussen leerlingen en leerkrachten uit andere streken in
Frankrijk, werd de basis gelegd voor een nationale en later ook internationale Freinetbeweging. Al in
1927 richtte Freinet met enkele collega’s een coöperatieve op (CEL, Coöperative de l’Enseignement
Laïque), die de onderwijsvernieuwing steunde door de ontwikkeling en verspreiding van materiaal
(drukpersen, limografen, auto-correctieve werkkaarten…) en via congressen en tijdschriften. Na de
Tweede Wereldoorlog nam een nieuwe organisatie in Frankrijk dit werk over (ICEM, Institut
Coöpératif de l’Ecole Moderne) en ontstonden er ook in andere landen, waaronder België,
groeperingen van leerkrachten die door de freinetpedagogie geïnspireerd werden.

In 1957 kondigde Freinet op het ICEM-congres in Nantes de oprichting aan van een internationale
beweging: FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne), die tot op heden
om de twee jaar telkens in een ander land een internationaal congres voor leerkrachten organiseert
(RIDEF, Rencontre Internationale des Educateurs Freinet). Leerkrachten in de Freinetbeweging, nu
verspreid over de hele wereld, proberen door coöperatieve uitwisseling van ideeën en
praktijkvoorbeelden en de gemeenschappelijke ontwikkeling van hulpmiddelen die in hun klassen

1 Freinet verkoos de uitdrukking ‘moderne school’ (L’Ecole Moderne) boven ‘nieuwe school’, om aan te geven
dat goed onderwijs zich altijd aanpast aan de maatschappelijke context, waardoor het ook in een volgende
eeuw eigentijds kan blijven.
2 Zie § 1.5



bruikbaar zijn, de moderne school met respect voor de basisprincipes af te stemmen op de nieuwe
context van de school in de samenleving.

In Vlaanderen ontstond in 1979 op initiatief van ouders een eerste freinetbasisschool in Leuven.
Vanaf 1985 richtte de stad Gent freinetbasisscholen op in het officiële onderwijs en in 1990 ontstond
in Gent een eerste secundaire freinetschool. In het laatste decennium van de vorige eeuw en in het
begin van de 21ste eeuw kwamen er heel wat nieuwe freinetscholen bij, zowel in het gemeentelijk en
gemeenschapsonderwijs als bij FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische
Methodescholen). Sinds kort zijn er in Vlaanderen ook enkele freinetscholen in het katholiek
onderwijs.3 Anno 2021 beschikt elk onderwijsnet dus over freinetscholen.

Leerkrachten uit deze scholen worden ondersteund door de netgebonden begeleidingsdiensten,
maar ook door hun zelforganisatie (Freinetbeweging Vlaanderen). Sinds 2010 organiseert de Vlaamse
Freinetbeweging in samenwerking met een van de HIVO’s4 een opleiding voor freinetleerkrachten.

In 2014 verenigden de Vlaamse en de Nederlandse Freinetbeweging zich in de Nederlandstalige
Vereniging voor Freinetpedagogie, die jaarlijks twee publicaties voor de leden uitgeeft: in de
Freinetbibliotheek worden de originele werken van Freinet in het Nederlands vertaald en in De Reeks
worden nieuwe praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de freinetpedagogie.

De recente uitbreiding van het freinetonderwijs in Vlaanderen maakt de ondersteuning via
begeleiding, opleiding, nieuwe publicaties over freinetpedagogie en de uitwisseling onder
leerkrachten binnen de Freinetbeweging onmisbaar om het freinetonderwijs of de ‘Moderne School’
inderdaad ‘modern’ te houden. Hoewel de basisprincipes en -technieken decennia geleden
ontwikkeld werden en staande blijven, is de uitwerking in de klaspraktijk eigentijds en in
voortdurende ontwikkeling.

3 Bijvoorbeeld Rippetip in Bilzen (basisonderwijs) en ’tvier in Kortrijk (secundair onderwijs).
4 Er zijn in Vlaanderen een tiental Hogere Instituten voor Opvoedkunde (HIVO), die een driejarige vorming voor
leerkrachten geven die leidt tot een erkend Diploma van Hogere Opvoedkundige Studies (DHOS). Het Oost-
Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen (OIOW) werkt sinds 2010 samen met de
Freinetbeweging om een opleiding in de freinetpedagogie aan te bieden.



1.2. Freinets visie op de ontwikkeling van het kind, op leren en
pedagogisch handelen, op het individu in de samenleving

Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert.
Intelligentie betekent: ontvankelijk zijn voor ervaringen.

C. Freinet5

Dit hoofdstuk bevat een beknopte samenvatting van Célestin Freinets visie op de ontwikkeling van het
kind, op leren en pedagogisch handelen en op het individu in de samenleving6. Voor een meer
gedetailleerde uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de bibliografie.

Vitalisme, intelligentie, proefondervindelijk verkennen

Freinetonderwijs gaat uit van een vitalistische opvatting van het leven7: elke mens8 heeft een
aangeboren groeipotentieel9, dat het individu opstuwt in zijn of haar ontwikkeling10 en aanzet om
steeds meer greep11 te krijgen op de omgeving, de wereld, het leven. Dat groeipotentieel kunnen we
niet verklaren of beschrijven: we kunnen slechts vaststellen dat het bestaat. Met de woorden van
Freinet: ‘Een menselijk wezen wordt op alle levensterreinen aangedreven door een onverklaarbare
drang die hem aanzet om voortdurend te groeien, zichzelf te verbeteren, zich technieken en
werktuigen eigen te maken om macht te verwerven en uit te breiden. Zonder deze drang zouden al
onze inspanningen, al onze didactische bedenksels, hoe geduldig en methodisch ook uitgevoerd,
volstrekt ineffectief zijn.’12

Meteen na de geboorte begint het natuurlijke leerproces: een pasgeboren kind streeft naar
bevrediging van zijn basisbehoeften door middel van mechanisch verkennen (bv. met de voetjes
stampen, geluidjes maken, huilen). Mechanisch verkennen is een instinctieve reactie van het individu
op prikkels van buitenaf of op een verstoord evenwicht (bv. honger), die erop gericht is dat
evenwicht te herstellen (bv. zuigreflex, huilen). Daarbij worden succeservaringen herhaald tot ze een
gewoonte, een automatische reflex worden. ‘Zo ontstaat een soort levensregel, die de meest
dringende behoeften bevredigt en verkennen overbodig maakt.’13 Dit is de basis van elk leren.

Bij hogere diersoorten, en bij uitstek bij de mens, treedt naast mechanisch verkennen en
automatiseren nog een derde kenmerk op: de ontvankelijkheid voor ervaring, die volgens Freinet de
eerste trap van de intelligentie vormt. ‘Aan de snelheid en de zekerheid waarmee een individu
intuïtief lessen trekt uit zijn verkenningen meten we de graad van zijn intelligentie af.’14 Freinet

5 Invariant 14 (zie § 1.4 De pedagogische invarianten)
6 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op de drie hoofdwerken van Célestin Freinet: Levenstechnieken
verwerven, Pedagogie van het werk en Proefondervindelijk verkennen (zie de bibliografie).
7 Freinet vond in dit verband onder meer inspiratie bij Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson
(L’évolution créatrice), Pierre Teilhard de Chardin.
8 Voor Célestin Freinet gold dit voor ‘elk levend wezen’. In dit verband kunnen we ons tot de mens beperken.
9 Ook levenspotentie of levenselan genoemd.
10 Dit is geen deterministisch proces. Als Freinet het bijvoorbeeld over ‘de lotsbestemming (Fr. la destinée) van
het individu’ heeft, impliceert dat geenszins dat die bestemming vooraf gekend zou zijn.
11 Synoniemen: macht (puissance) of machtsontwikkeling, soms ook kracht.
12 Freinet 2017, p. 11.
13 Freinet 2012, p. 70.
14 Freinet 2012, p. 86 (‘Achtste wet’).



definieert intelligentie als de mate waarin een individu ontvankelijk is voor ervaringen.15 Dat
betekent dan ook dat intelligentie in de freinetpedagogie niet beschouwd wordt als een constant
gegeven, maar als iets wat ontwikkeld kan worden door het individu in staat te stellen meer
ervaringen op te doen. Omgekeerd geldt ook: ‘Hoe geringer het aantal ervaringen (…), des te
beperkter de intelligentie.’16

Intelligent of proefondervindelijk verkennen17 is het samengaan van verkennen (zoals hierboven
beschreven) en ontvankelijkheid voor de ervaring. Het is een universeel en algemeen proces.18

Proefondervindelijk verkennen kan op twee manieren tot stand komen: vanuit een inwendige
behoefte (aangestuurd door de levensdrang en het groeipotentieel) of door (spontane) imitatie van
anderen (mimesis). ‘Een kind bouwt zijn leven op door middel van intense, ingespannen
proefondervindelijke verkenningen. Wij moeten zorgen dat dit proces zo vruchtbaar en zo rijk
mogelijk verloopt. Daarnaast dienen zich succesvolle ervaringen van anderen aan als [voor het kind,
red.] navolgenswaardige voorbeelden die het ongewisse van de eigen verkenningen verminderen.’19

Freinet wijst erop dat alle wetenschappelijk onderzoek (het zoeken naar nieuwe, nog onbekende
verklaringen en verbanden) verloopt volgens de kenmerken van het proefondervindelijk verkennen.
Wat het leren op school betreft (niet over onbekende, maar over reeds ontdekte verklaringen en
verbanden) betoogt Freinet dat proefondervindelijk verkennen de enige manier is om kinderen
wetenschappelijk denken bij te brengen: ‘Goed wetenschappelijk onderzoek berust op experiment,
ervaring, onderzoek en creatie.’ Leren dat enkel via vooraf uitgestippelde routes verloopt, leidt
slechts tot ‘dode kennis, onbruikbaar bij een wetenschappelijk avontuur.’20

Belangrijk is dat levensregels en levenstechnieken21 stapsgewijs en geleidelijk aan opgebouwd
kunnen worden, zoals ook een bouwsteiger eerst stevig verankerd en vervolgens etage per etage
opgebouwd wordt. Deze opbouw gebeurt organisch22, dus niet systematisch of volgens een vooraf
uitgedokterd plan. ‘Om zijn persoonlijkheid stevig te kunnen opbouwen, moet het kind
proefondervindelijk het steigerwerk oprichten dat zo’n gebouw vereist. En daar kun je niet bovenaan
mee beginnen: het is onverantwoord en gevaarlijk als de bovenste etages, die op nauwelijks
beproefde stutpalen rusten, voortijdig overbelast worden. De opbouw kan pas evenwichtig, solide en
doelmatig zijn als de verdiepingen één voor één geborgd worden, te beginnen bij de fundering.’23

Zonder verkennen is er dus geen kennis. We moeten onze kinderen ‘ervaringen laten opdoen en ze
langdurig laten verkennen, want zo worden hun intelligentie en rede gevormd en gescherpt.’24

Freinetonderwijs is bij uitstek ervaringsgericht onderwijs.25 ‘Vroeger heerste op dit terrein een soort

15 Freinet 2012, p. 117
16 Freinet 2012, p. 166
17 Zie vooral Freinet 2011 en Freinet 2012
18 Freinet 2012, p. 86
19 Freinet 2012, p. 95
20 Freinet 2011, p. 47-52
21 Wanneer een levensregel als gevolg van de individuele ervaringen van een individu dominant wordt, ontstaat
wat Freinet een ‘levenstechniek’ noemt. Levenstechnieken worden vooral gevormd door reacties van het
individu op de omgeving. Elk pedagogisch handelen moet volgens Freinet gericht zijn op de vorming van
(positieve) levenstechnieken. Zie Freinet 2012, p. 173 e.v.
22 Freinet 2012, p. 72
23 Freinet 2012, p. 125
24 Freinet 2012, p. 163
25 Ervaringsgericht onderwijs heeft tot doel, bij de leerlingen de ‘zin om te leren’ aan te wakkeren. Het is dus
geenszins een laissez-faire aanpak, zoals wel eens geopperd wordt. De leraar speelt een belangrijke,
activerende rol. Zie ook § 1.3. - § 1.5.



gezichtsbedrog, dat ook in de school schade heeft aangericht. Bij alle vakken werd het ervaren
vervangen door wet, regel, uitleg, met een complete mislukking als gevolg. Men liet zich misleiden
door het woordgeheugen en het sterke imitatievermogen van kinderen. Echter, de letter van de wet
is zinloos en gevaarlijk. We moeten de geest van de wet herontdekken en die proberen over te
dragen op de kinderen.’26

Het unieke van de menselijke intelligentie

Proefondervindelijk verkennen, het automatisch vastleggen van succeservaringen in levensregels en
intelligentie in de vorm van ervaringsontvankelijkheid zijn geen exclusief menselijke eigenschappen.
Ook andere levende wezens vertonen deze kenmerken in meer of mindere mate. Wat de mens van
andere levensvormen onderscheidt is, aldus Freinet, een niet aflatende onvrede met de bestaande
situatie, die het individu aanzet tot steeds weer nieuwe verkenningen. ‘In de eeuwige onvrede,
teweeggebracht door de oneindige reeks verkenningen die onze zoektocht naar levensharmonie
begeleidt – in die onvrede openbaart zich het unieke van de mens. (…) Het hoogste niveau van
menszijn bereiken zij die door aanleg en eigen ervaring behept zijn met een diepe onvrede jegens de
vraagstukken van leven en wereld. Want zij blijven onafgebroken verkennen en onvermoeibaar
zoeken naar oplossingen voor de immense problemen waarvan hun toekomst afhangt.’27

‘Tussen zijn minder geëvolueerde verwanten ontpopt de mens zich dan ook als een bestendig
onvoldaan wezen, steeds op zoek naar een nieuwe oplossing voor de ondoorgrondelijke
vraagstukken van kennen en handelen. Aan de hoeveelheid verkenningen om al die voortdurend
toenemende levensbehoeften te bevredigen, meten we de graad van menszijn af.’28 In dat verband is
pedagogisch handelen op te vatten als een streven om deze ‘onvrede’ in stand te houden en te
voeden met steeds nieuwe prikkels.

Belang van de omgeving

De omgeving is van doorslaggevende betekenis voor de persoonlijke groei van elk individu.29 Volgens
Freinet ondergaat ieder individu de behoefte ‘[…] om zijn doen en laten, zijn gebaren, zijn
stemgeluiden af te stemmen op die van de individuen om hem heen’: elke mens heeft een instinctief
verlangen naar harmonie met de omgeving.

Over de rol van de omgeving schrijft Freinet: ‘Het proces van proefondervindelijk verkennen kan
verrijkt en versneld worden door een hulpvaardige omgeving die het kind de best mogelijke
voorbeelden biedt, zijn persoonlijke ervaringen stimuleert en hem leidt bij het automatiseren van
behaalde successen door de kans op fouten te verkleinen.’30

Een kind met een goed gestel kan in een weinig stimulerende of zelfs ronduit negatieve of vijandige
omgeving heel snel te gronde gaan. Anderzijds kan een kwetsbaar of gekwetst kind in een gunstige
en doelmatige omgeving juist helemaal heropleven. ‘Wij wekken de bergstroom [= het
groeipotentieel, red.] niet op, maar we kunnen het leven wel helpen om zich waar te maken met een
zo groot mogelijke levenskracht. Dat is de ware functie van de opvoeding, beperkt weliswaar, maar
boordevol mogelijkheden.’31

26 Freinet 2012, p. 163
27 Freinet 2012, p. 120-121
28 Freinet 2012, p. 123 (‘Veertiende wet’)
29 Freinet 2012, p. 55 e.v.
30 Freinet 2017, p. 13
31 Freinet 2012, p. 56



Opvoeding vs. dressuur

Freinet pleit ervoor dat volwassenen het kind helpen en sturen: ‘Opvoeding is de hulp en sturing die
wij kunnen aanbieden tijdens dit natuurlijke aanpassings- en levensproces van stapsgewijze
mechanisering van gedragingen die door automatische herhaling een levenskrachtig fundament
vormen, waarop een efficiënt organisme steen voor steen kan voortbouwen.’32 Anderzijds
waarschuwt Freinet nadrukkelijk voor een al te sturend optreden van (goedbedoelende)
volwassenen bij de opvoeding: ‘Maar dressuur is geen opvoeding. Bij echte opvoeding kan het kind
zelf bouwen volgens het bestek van zijn eigen instinctieve behoeften; het kind maakt zijn bouwwerk
met hulp van de volwassene33. Bij dressuur heeft de volwassene vooraf besloten welke vorm de
constructie krijgt (…)’34

De regels moeten dus bestaan ter wille van het kind, niet voor het gemak van de opvoeders of de
omgeving. ‘Opvoeden [kunnen we beschouwen] als het sturen van het individu naar de
levenstechnieken die hem evenwicht en macht verzekeren.’35

Pedagogie van het werk

Freinet koos voor een van zijn hoofdwerken de titel ‘L’éducation du travail’ (vertaald als ‘Pedagogie
van het werk’). Onder werk verstaan we in de freinetpedagogie alle activiteiten waarvoor de mens
(in casu het kind) spontaan kiest vanuit het verlangen om de eigen greep op de wereld en het leven
te versterken. Enkele voorbeelden van ‘werk’ in schoolverband zijn: werken in de schooltuin, de
lokalen inrichten, een tekst afwerken voor publicatie in de schoolkrant, een uitnodiging opstellen
voor een schoolfeest, informatie opzoeken of een dienst voor toerisme opbellen om een klasuitstap
voor te bereiden, vragen opstellen in het Frans als voorbereiding op straatinterviews, de resultaten
van een onderzoek presenteren voor een groep ouders, enzovoort.

Volgens Freinet is het verrichten van zinvol werk een aangeboren menselijke behoefte: ‘Het werk,
niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van een kind’ (invariant 10ter) en ‘Van levend, functioneel
werk wordt een kind niet moe’ (invariant 17)36.

Freinets pleidooi voor het werk wordt vaak ten onrechte beschouwd als een kritiek op het spel.
Freinet had niets tegen het spel op zich (integendeel), maar kantte zich wel tegen het gebruik van
spelvormen (1) als middel om opgelegde taken op te leuken, (2) als manier om de pil te vergulden na
zulke opgelegde taken of (3) als een ‘roesmiddel’ (gokspelen en dergelijke)37. In opvoedkundige
handelingen zou er geen kunstmatig onderscheid tussen werk en spel mogen bestaan.

32 Freinet 2012, p. 75
33 Zie ook § 1.3.: devolutie, het kind als auteur.
34 Freinet 2012, p. 80. Biesta verwijst naar een vergelijkbaar onderscheid dat Dewey maakte tussen onderwijs
en training. ‘Training draait om situaties waarin degenen die iets leren niet echt delen in de manieren waarop
hun activiteiten worden gebruikt. Ze zijn geen partners in een gedeelde activiteit. Onderwijs draait echter juist
om de situaties waarin men deelt of participeert in een gemeenschappelijke activiteit, waarin men evenals de
anderen een belang heeft in de voltooiing ervan. In deze situaties ondergaan iemands gedachten en emoties
veranderingen als gevolg van de samenwerking.’(Biesta 2015, p. 49).
35 Freinet 2012, p. 176
36 Zie § 1.4 ‘De pedagogische invarianten’
37 Voor een gedetailleerde uitwerking van Freinets visie op werk en spel (en de tussenvormen van het spel-
werk en het werk-spel), verwijzen we naar Freinet 2014, hoofdstukken 23-40. Zie in dit verband ook
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20571.

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20571


Broederschap van het werk: het individu in dienst van een sociale gemeenschap

Naast de aangeboren behoefte om zijn greep op de wereld te verstevigen heeft iedere mens een
fundamenteel verlangen naar communicatie en harmonie, een behoefte om zijn handelingen af te
stemmen op de individuen om hem heen. Mensen leven in dienst van een sociale gemeenschap. Het
werk is het natuurlijke vehikel om deze gemeenschap te helpen smeden: ‘Broederschap in de ware
zin van het woord is broederschap van het werk. Het werk smeedt de hechtste band tussen de leden
van een gezin, een groep, een dorp, een land.’38

Freinet vatte zijn onderwijsvisie samen met de slogan: ‘Een school door het leven, voor het leven,
door het werk!’39 In het Nederlandse taalgebied is de term ‘levend leren’ gemeengoed geworden:
het leren moet zo nauw mogelijk aansluiten bij het leven en voorbereiden op het (echte) leven.

De Natuurlijke Methode

Célestin Freinet is de grondlegger van de zogenaamde ‘Natuurlijke Methode’40, die ervan uitgaat dat
een deel van de schoolse kennis verworven kan worden volgens hetzelfde ‘natuurlijke’ proces
waardoor kinderen leren staan, stappen, praten enzovoort.41 De Natuurlijke Methode bestaat erin
dat een leeromgeving gecreëerd wordt die (1) leerlingen aanzet om, onbewust aangestuurd door
hun levenselan (machtspotentieel), hun greep op de wereld te verstevigen en die (2) door het werk
en de ontdekkingen het samengaan van deze krachten bevordert binnen een coöperatieve sociale
omgeving (een zichzelf besturende leef- en werkgemeenschap).

De Natuurlijke Methode consequent toepassen, betekent ook anno 2018 nog steeds een paradigma-
verschuiving voor het onderwijs: voor Freinet en zijn navolgers staat vast dat we al doende leren
(leren stappen door te stappen, leren praten door te praten, leren lezen door te lezen – met als
drijvende kracht de aangeboren wil tot leren) en dat dit algemene en universele proces in gelijke
mate erkend moet worden in alle vormen van leren, dus ook op school.

De Natuurlijke Methode gebruikt het normale, natuurlijke leven in al zijn complexiteit als vertrekpunt
voor waarnemen, onderscheiden, vergelijken, ontdekken, analyseren, het formuleren van
wetmatigheden. Het komt er enkel op aan dat we, met dat doel voor ogen, de geschikte omgeving
creëren. Hoe dat in zijn werk gaat, is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

38 Freinet 2014, p. 300
39 Freinet 2014, p. 376. Freinet inspireerde zich onder meer op de Belgische pedagoog-onderwijsvernieuwer
Ovide Decroly (1871-1932), die in 1907 L’école pour la vie, par la vie stichtte.
40 De innerlijke tegenspraak in deze uitdrukking (een ‘methode’ is per definitie niet ‘natuurlijk’) is niet toevallig:
Freinet was geen voorstander van ‘methodes’ (die vaak zijn vastgelegd in schoolhandboeken). Het woord
methode in ‘Natuurlijke Methode’ is dan ook onder voorbehoud te gebruiken. Hetzelfde voorbehoud geldt voor
de kwalificatie van freinetonderwijs als ‘methodeonderwijs’. Zie ook GO 2012.
41 Zie ook https://www.icem-pedagogie-freinet.org/la-methode-naturelle
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1.3. Vertaling van Freinets visie naar de pedagogische praktijk42

Een school door het leven, voor het leven, door het werk!

C. Freinet43

Freinetonderwijs gaat uit van vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van het kind. De betrokkenheid
van leerkrachten op school is niet in de eerste plaats sturend en beoordelend, maar faciliterend en
bevestigend, met het oog op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale en politieke emancipatie van
elk kind in een coöperatieve leef- en werkgemeenschap. 44

We bespreken achtereenvolgens kort de belangrijkste didactisch-organisatorische kenmerken van
freinetonderwijs:

1. Het primaat van het Verlangen: de leerling als auteur; devolutie

Elk kind heeft het Verlangen45 om zijn of haar greep op het leven uit te breiden en te verstevigen. De
schoolwerking moet worden afgestemd op dit Verlangen (primaat van het Verlangen), door het te
voeden en te stimuleren (luisterhouding) en zodoende de leerling aan te zetten tot een intense
betrokkenheid bij het zelf gekozen schoolwerk (intrinsieke motivatie).

Het primaat van het Verlangen leidt vanzelf tot een nieuwe benadering van de leerling: de leerling
als auteur.46 De taak van de freinetschool bestaat erin een schoolse praktijk te organiseren waarbij
de leerling zichzelf beleeft als: (1) auteur van zijn eigen opdrachten; (2) auteur van zijn eigen
leerprocessen en (3) mede-auteur van de omgeving zelf, in een continu en coöperatief proces. De
meeste andere onderwijsvormen beschouwen de leerling als uitvoerder (‘l’élève comme acteur’).

De leerling-als-auteur verschilt van de leerling-als-uitvoerder doordat hij niet alleen verantwoordelijk
is voor zijn handelingen (taken), maar ook voor zijn eigen opdrachten en bijgevolg voor zijn eigen
ontwikkeling. De leerling benaderen als auteur van zijn leerproces en als medeauteur van zijn
schoolse omgeving (die de leerprocessen mogelijk maakt), betekent dat de verantwoordelijkheid voor
het leren in toenemende mate bij de leerling zelf komt te liggen. We noemen dit devolutie. Devolutie
is een sleutelelement van de freinetpedagogie.

Dit betekent geenszins dat de (school)omgeving zonder meer onderworpen wordt aan de willekeur
van het Verlangen, wel dat ze een continu evenwicht moet zoeken tussen enerzijds de aanpassing

42 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op LRC 2015. De auteurs beschrijven een meervoudige visie op leren
(‘une approche complexe des apprentissages’), die we hieronder in beknopte vorm weergeven.
43 Freinet 2014, p. 376
44 Emancipatie is hier op te vatten in de dubbele betekenis van (1) zich vrijmaken van de afhankelijkheid die op
het leven drukt en (2) een creatieve daad, het creëren van zichzelf (Go 2011). Zie in dit verband ook Biesta
2015, meer bepaald het begrip subjectificatie. Zowel Go als Biesta verwijst naar de Franse filosoof Jacques
Rancière (‘Le maître ignorant’), wiens opvattingen over gelijkheid en emancipatie nauw aansluiten bij die van
Célestin Freinet (Go 2011, Biesta 2015, LRC 2015).
45 De Franse term is ‘le désir’. Het Verlangen als drijvende kracht voor het handelen vinden we ook terug bij
onder meer Aristoteles (‘Het enige bewegingsprincipe is het vermogen tot verlangen’, Aristoteles, De anima III-
10), Spinoza (‘Het verlangen zelf is de essentie van de mens.’, Spinoza, Ethica, III, Definitie van de affecten-I).
Ook hedendaagse onderzoekers als Antonio Damasio (‘homeostase’) en Steven Rose (‘homeodynamiek’)
erkennen (telkens onder andere benamingen) het bestaan van een ‘levenselan’/verlangen als drijvende kracht
van individueel handelen. Zie Go 2015.
46 ‘Auteur’ in de betekenis van ‘maker’, ‘schepper’ of, met Aristoteles: ‘beweger’.



aan het Verlangen als bron van creatieve activiteit en anderzijds de behoeften van de omgeving
(bijvoorbeeld andere personen, de buurt, de maatschappij). De school heeft in dit verband een
dubbele opdracht: (1) het Verlangen ‘opwekken’ door het kind als auteur te benaderen en (2) het
Verlangen ‘opvoeden’ of reguleren47 door een coöperatieve sociale omgeving in te richten.

We mogen het kind niet dwingen om in te stemmen (Fr. consentir); we moeten het de gelegenheid
geven om te peilen, te voorvoelen (Fr. pressentir) of een gegeven situatie een gelegenheid biedt om
zijn greep op het leven te verstevigen. Dit brengt ons opnieuw bij de notie van het werk, zoals
Freinet en zijn navolgers dat opvatten. Zoals gezegd verstaan we in de freinetpedagogie onder werk:
de effectieve uiting of activering van het verlangen in een schoolse situatie waarin de leerling de
mogelijkheid voorvoelt of ervaart om zijn greep op het leven te verstevigen.48

2. Authenticiteit

Een moeilijkheid is dat het Verlangen zich niet laat aansturen of bevelen,49 niet door externe dwang
en in de meeste gevallen zelfs niet door de wil van het betrokken individu zelf. Óf het Verlangen
wordt geactiveerd, óf het wordt niet geactiveerd.50 We herkennen het geactiveerde Verlangen soms
– niet altijd – aan bepaalde externe tekenen, zoals werkijver en motivatie, het uit het oog verliezen
van de tijd, vreugde, cruciale ervaringen (zie lager, punt 12), kortom aan het optreden van flow. De
pedagogische opdracht van elke freinetwerker bestaat erin, aansluiting te zoeken bij het Verlangen
van het kind om meer greep op de wereld te krijgen. Dit ‘activeren van het Verlangen’ bereikt men
niet door de leerling te onderwerpen (gezag, orde, beoordeling, dril, opgelegde opdrachten, sancties,
enz.) of te verleiden (met spelvormen, beloningssystemen, enz.), wel door een geschikt milieu te
creëren en door te streven naar authenticiteit in de omgang met de leerlingen, hun Verlangen, hun
levenspotentieel.

3. Creativiteit als basis voor leren

Creativiteit51 is een essentieel kenmerk van de freinetpedagogie: de leerling creëert en ontdekt op
dezelfde manier als een schrijver, een kunstenaar, een wetenschapper, een handwerker. Voor het
leren is de creatieve activiteit (het proces) belangrijker dan het eindresultaat ervan (het product). Het
hoofddoel van het schoolwerk is niet per se dat een afgewerkte creatieve productie tot stand komt,
wel dat het productieproces zelf doordrongen is van creativiteit. Freinetdidactiek is dan ook bij
uitstek gericht op leren als proces.

4. Transformatieprocessen primeren op kennisoverdracht

In het freinetonderwijs wordt kennis opgebouwd in een coöperatieve leef-, leer- en werkomgeving.
Daarbij grijpen de leerlingen in op het eigen werk en op het werk van de groep. Een typisch
voorbeeld is de gezamenlijke tekstbespreking met een groep leerlingen van een (vrije) tekst van één
leerling, onder leiding van de auteur zelf: alle leerlingen en de leerkracht kunnen aanpassingen en
verbeteringen van de tekst voorstellen, maar de auteur blijft eigenaar van de tekst en beslist welke

47 Dit aspect van ‘opvoeden van het verlangen’ herkennen we ook bij Biesta: ‘De onderwijspedagogische vraag
draait (…) om de vraag waaraan we gezag willen verlenen; het gaat over kiezen wat we willen dat gezag heeft
in ons leven.’ (Biesta 2015, p. 86).
48 ‘l’effectuation du désir dans une situation scolaire où l’élève pressent/éprouve la potentialité/l’effectivité
d’accroissement de puissance qu’elle représente pour lui.’ (LRC 2015, p. 12)
49 ‘Le désir ne se commande pas.’ (LRC 2015, p. 11)
50 ‘Le désir s’investit dans (ou ne s’investit pas).’ (LRC 2015, p. 11)
51 Met creativiteit bedoelen we in deze context dat het kind bij de productie van schoolwerk iets toevoegt wat
voorheen niet aanwezig was en wat niet afgeleid kan worden uit wat eraan voorafging. Het gaat dus om
creativiteit in de breedste zin van het woord.



voorstellen hij aanvaardt (terwijl de leerkracht het proces faciliteert en bijvoorbeeld op
onaanvaardbare fouten wijst). De klas ontwikkelt een knowhow op het vlak van taalbeschouwing en
schrijfcultuur (bv. ‘Die fout hebben we vroeger al een keer verbeterd’).

Door deze transformatieprocessen op het individuele en het collectieve niveau maken de leerlingen
en de klasgroep een ontwikkeling door, creëren ze een eigen geschiedenis en knowhow, die
betekenis geven aan het leren. Zulke transformatieprocessen zijn duurzaam verankerd in het individu
en in de groep. In vergelijking daarmee is pure kennisoverdracht oppervlakkiger.

5. Problematiseren

Impliciete opvattingen, ‘evidente waarheden’, culturele taboes en vooroordelen komen in een
freinetschool op natuurlijke, spontane wijze ter sprake (kringgesprek, klasraad enz). Door deze
onderwerpen niet uit te weg te gaan, maar ze te problematiseren52, zet de freinetwerker de
leerlingen ertoe aan om hun vooroordelen te overstijgen, te leren omgaan met taboes (en de
verschillende opvattingen over taboes) en evidenties te doorbreken. Dit heeft een sterk
emanciperende werking: de leerlingen leren onder meer hoe ze voor hun rechten en de rechten van
anderen kunnen opkomen.

Het problematiseren is daarnaast ook een vorm van wetenschappelijk denken. Zo wordt de
vaststelling van een (wiskundige, wetenschappelijke, economische…) wetmatigheid bijvoorbeeld
geproblematiseerd door vragen als ‘Geldt dit altijd en overal?’; ‘Kent iemand een tegenvoorbeeld?’

6. Polyritmie en onzekerheid

In tegenstelling tot andere onderwijsvormen werkt een klas of een leergroep in een freinetschool
niet volgens een gelijkvormige cadans: het streefdoel is dat elke leerling zo veel mogelijk op zijn of
haar eigen ritme kan werken (polyritmie). Polyritmie betekent dat elke leerling een grote mate van
inspraak heeft over zijn tijdgebruik op school. Het behelst alle aspecten van tijd in een schoolse
context: de ‘rijpingsduur’ voor het ontstaan van nieuwe projecten, het werktempo, de totale
tijdsbesteding voor taken, rustpauzes, enzovoort. Polyritmie kan slechts goed functioneren in
combinatie met een verregaande devolutie (polyritmie zonder devolutie leidt al gauw tot chaos).

Een bepaalde mate van onzekerheid53 die daarmee samenhangt (bijvoorbeeld op het vlak van
planning) is een typisch kenmerk van de freinetdidactiek. Waar andere onderwijssystemen streven
naar het beperken of zelfs uitschakelen van onzekerheid, onder meer door gebruik te maken van –
vaak collectieve – planningen en procedures en de daarbij horende controlemechanismen, krijgen in
de freinetdidactiek processen daarentegen voorrang op procedures (zie volgende punt), wat een
zekere onvoorspelbaarheid en dus ook een zeker risico met zich meebrengt.

7. Primaat van het proces: processen in plaats van procedures

In het freinetonderwijs is de sociale praktijk op zichzelf een wezenlijk onderdeel van de klas- en de
schoolwerking en van de leerprocessen: de leerlingen worden consequent en op coöperatieve wijze
ingeschakeld bij het tot stand komen van een leercultuur en leefregels op klas- en schoolniveau. Met
andere woorden: in de beleving van de leerlingen ontstaat de samenwerking op school geleidelijk

52 Met problematiseren bedoelen we in dit verband: een actueel vraagstuk of thema binnen een groepsproces
door discussie bespreekbaar maken. (Zie in dit verband ook Biesta 2015, meer bepaald de notie van
‘demystificatie’, p. 123 e.v.)
53 Zie in dit verband ook Biesta 2015. ‘Al het handelen in onderwijs houdt een risico in. Dat risico moeten we
omarmen en beschouwen als iets positiefs, dat in elke vorm van onderwijs een plaats dient te hebben.’ (Biesta
2015, p. 12)



aan, als een collectief beleefd organisch proces van proefondervindelijk verkennen. Om dat te
bereiken moet de school zo georganiseerd zijn dat (open) processen en onverwachte gebeurtenissen
kunnen primeren op (gesloten) procedures en de vaste regelmaat van het schoolleven (primaat van
het proces). Niet alleen is de leeromgeving zo ingericht dat de leerlingen tot verkenningsprocessen
aangezet worden, maar bovendien worden de leeromgeving en de leerprocessen zélf onder invloed
van die verkenningen en ervaringen steeds opnieuw gevormd, ingericht, aangepast.

8. Het ontstaan van een cultuur(patrimonium)

Tijdens de in een freinetschool heel frequente kringgesprekken delen de leerlingen de resultaten van
hun (individueel en groeps-)werk met de hele klas. Dat werk wordt geïnventariseerd, bewaard,
tentoongesteld en het kan als basis (referentie) dienen voor voortbouwend werk. Zo ontstaat in elke
klas en in elke school een ‘levende cultuur’, een ‘patrimonium van de naaste omgeving’54 of
klaspatrimonium, dat vervolgens als vertrekpunt kan dienen voor de exploratie van het ruimere
cultuurpatrimonium van de mensheid.

9. Metadevolutie

In een freinetschool wordt niet alleen het leren maar ook de organisatie van het leren en van het
schoolse leven gekenmerkt door een verregaande algemene devolutie. De leerlingen hebben de
collectieve verantwoordelijkheid om na te denken over de gehele werking van de klas en de school
(de processen) en die indien nodig bij te sturen. De wekelijkse coöperatieve klasvergadering of
klasraad institutionaliseert deze opdracht. De leerlingen zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor
hun eigen leerproces (devolutie) maar ook – en naarmate ze ouder worden steeds meer – voor de
organisatie en het bijsturen van hun (gezamenlijke) leerprocessen en van het schoolse milieu
(metadevolutie).

10. Luisteren en afstemmen

De belangrijkste dagelijkse taak van de freinetwerker in een freinetschool (vaak aangeduid met ‘het
aandeel van de meester/juf’55) kunnen we omschrijven als luisteren en afstemmen: luisteren of er
zich een mogelijkheid voordoet om het Verlangen van een of meer van de leerlingen te activeren en
vervolgens het leerproces en/of de klaswerking afstemmen op de activatie van dat verlangen.

11. Coöperatie

In mijn onderwijsopvatting daarentegen, staat een levende
organisatie van de onderwijsomgeving centraal. Een coöperatieve

levensgemeenschap is daarvoor de meest gepaste organisatievorm.

C. Freinet56

In een freinetschool is coöperatie geen ideologische of didactische keuze, maar een functionele
noodzaak : coöperatie is de beste manier om het samengaan en de wederzijdse versterking van de
levenskrachten te bevorderen. Coöperatie is dus een ‘ontmoeting van krachtsontplooiingen’, echter

54 Frans : ‘patrimoine de proximité’
55 Frans: ‘la part du maître’. Zie ook Biesta 2015, met name het begrip ‘transcendentie’ en de opvatting dat een
leraar meer is dan slechts een facilitator of ondersteuner van het leren (Biesta 2015, p. 69 e.v.).
56 Freinet 2012, p. 179



zonder uiting van macht (iets wat altijd ten koste gaat van anderen). In die zin kunnen we de
coöperatiegedachte ook als een ethisch principe beschouwen.57

Doordat jongeren in een freinetschool gedurende jaren dag in dag uit in een coöperatief verband
werken, doen ze een rijke praktijkervaring op met het leven in een (direct-)democratische cultuur en
met complexe aspecten van burgerschap zoals inspraak (en de grenzen van inspraak), het belang van
een open dialoog, vrijheid & verantwoordelijkheid (op het niveau van de persoon én van de
gemeenschap), de basisprincipes van de rechtstaat. In invariant58 27 formuleerde Freinet het als
volgt: ‘De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school.’

Een coöperatieve organisatie op klas- en schoolniveau is een noodzakelijke voorwaarde voor
freinetonderwijs.

12. Vreugde en ‘cruciale ervaringen’

Voor een leerling gaan elke ontdekking van iets nieuws, elke ware creatie en elke erkenning van het
eigen werk door de groep gepaard met een zekere mate van vreugde (en soms zelfs met een ware
jubel- of triomfervaring). Zo’n moment kan voor een jongere uitgroeien tot een ‘cruciale ervaring’
(verstandelijk, gevoelsmatig, sociaal). De herinnering aan deze emoties blijft bewaard in het
affectieve geheugen en kan dienen als basis voor nieuwe ontdekkingen of creaties.

Een graadmeter voor goed (freinet)onderwijs is dat het werk gebeurt in een opgewekte stemming,
dat er uitingen zijn van (gedeelde) vreugde tijdens het werken en dat elke leerling geregeld ‘cruciale
ervaringen’ kent.

Kort samengevat kunnen we de voornaamste uitgangspunten voor freinetonderwijs als volgt
formuleren59:

1) De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs,
waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt.

2) Leren is : al handelend experimenteel zoeken en ontdekken, waarbij zelf gevonden
mogelijkheden in een nieuw verband gezet worden (proefondervindelijk verkennen).

3) Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvolle context.
4) De opvoeding op school staat niet los van de maatschappij; er zijn geen eenzijdige

gezagsverhoudingen, maar de opvoeding vindt plaats door democratisch/coöperatief
overleg.

57 Go 2015, p. 3.
58 Voor de pedagogische invarianten: zie § 1.4.
59 Met licht gewijzigde (meer eigentijdse) woordkeuze overgenomen uit: Tans & Bronkhorst 1993, p. 25 e.v.



1.4. De pedagogische invarianten volgens Célestin Freinet

Enkele jaren voor zijn dood vatte Célestin Freinet zijn lange zoektocht naar een nieuwe, in het leven
gewortelde onderwijsaanpak samen in een 30-tal stellingen, die hij pedagogische invarianten
noemde.60 ‘Invariant’ is wiskundejargon en betekent: een onveranderd blijvende grootheid.
Invarianten zijn dus onveranderlijke basisprincipes.

Hoewel Freinet overtuigd was dat de klaspraktijk in de Moderne School voortdurend moest
veranderen om eigentijds te blijven en om aan te sluiten bij de steeds wijzigende omstandigheden in
de samenleving (verstedelijking, technologische evolutie, migratiestromen, socio-culturele en
politieke veranderingen, ...), meende hij dat de achterliggende basisprincipes van de door hem en de
coöperatieve Beweging ontwikkelde pedagogie de tand des tijds zouden doorstaan. Wellicht is het
woord ‘invariant’ een te sterke formulering en zou Freinet zelf in 2018 voor sommige basisprincipes
een andere formulering gekozen hebben. Toch vormen de ‘invarianten’ ook nu nog een belangrijk
uitgangspunt voor de modernisering van het onderwijs.

De invarianten gaan over de aard van het kind, dat Freinet als gelijkaardig en gelijkwaardig aan de
volwassene beschouwt, en over de reacties van kinderen: net zomin als volwassenen vinden
kinderen het fijn om bevolen of als robots behandeld te worden; net zoals volwassenen willen ze hun
werk kunnen kiezen en daarbij succes ervaren.

Bij de opvoedingstechnieken benadrukt Freinet de waarde van enerzijds het natuurlijk leren op basis
van de eigen ervaringen van de kinderen en anderzijds het proefondervindelijk verkennen tijdens
functionele en zinvolle activiteiten die met het eigen leven van de leerlingen te maken hebben. De
school biedt een leerproces aan ‘door het leven, voor het leven, door het werk.’ Daarbij zet hij zich af
tegen een eenzijdige intellectuele ontwikkeling, tegen het uit het hoofd leren van regels, tegen ex-
cathedra lessen en wereldvreemde schoolhandboeken, tegen discipline op basis van straf en
competitie op basis van punten voor schoolwerk. Orde en discipline ontstaan in het freinetonderwijs
vanuit een coöperatieve organisatie, waarbij leerkracht en leerlingen samenwerken, waarbij vanuit
een wederzijds respect tussen leerkracht en leerlingen, de democratie in de samenleving voorbereid
wordt door een democratie op school.

De hieronder opgesomde 30 invarianten vertolken dus Freinets inzichten over de aard van het kind,
over de reacties van het kind en over de opvoedende technieken. Ze vatten de bovenstaande
uiteenzettingen (in 1.2 en 1.3) bondig samen.

60 Freinet, 1964



De pedagogische invarianten volgens C. Freinet:

1. Kind en volwassene zijn gelijk van aard.

2. Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn.

3. Het gedrag van een kind op school toont de functie van zijn gestel, van zijn fysiologische en
organische toestand.

4. Autoritaire bevelen wekken weerstand op.

5. Niemand staat graag in het gelid.

6. Niemand houdt ervan gedwongen te worden.

7. Zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening.

8. Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning dient.

9. We moeten het werk motiveren.

10. Geen schools gedreun meer.
10 bis. Ieder mens wil slagen.
10 ter. Het werk, niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van een kind.

11. Proefondervindelijk verkennen is de normale, natuurlijke en universele weg tot verwerving.

12. Het geheugen heeft slechts waarde wanneer het proefondervindelijk verkennen dient.

13. Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek. Anders zijn
het maar waardeloze formules.

14. Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert. Intelligentie betekent: ontvankelijk zijn
voor ervaringen.

15. De traditionele school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie, ver van de levende
werkelijkheid.

16. Een kind luistert niet graag naar ‘ex cathedra’-lessen.

17. Van levend, functioneel werk wordt een kind niet moe.

18. Niemand – kind noch volwassene – houdt van controle en sancties, die steeds kwetsen.

19. Cijfers en klasseringen zijn fout.

20. Praat zo weinig mogelijk.

21. Kinderen houden niet van kuddewerk.

22. Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas.

23. Straffen zijn altijd fout.

24. Het nieuwe schoolleven veronderstelt een aangepaste schoollocatie.

25. Overbevolkte klassen zijn altijd pedagogisch fout.

26. Grote schoolcomplexen leiden tot het anoniem naast elkaar leven van leerkrachten en leerlingen.

27. De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school.

28. Men kan slechts opvoeden in waardigheid.

29. De pedagogische vernieuwing is een element van de maatschappijvernieuwing.

30. Om vooruit te komen, moet men geloven in het leven, in een toekomst voor iedereen.



1.5. De freinettechnieken: vertaling naar de klaspraktijk

De uitgangspunten en basiskenmerken van freinetonderwijs61 zijn niet als een theoretische visie
ontstaan, maar gegroeid uit de praktijk en de uitwisseling tussen mensen die vanuit een gelijkaardige
visie aan hun onderwijs gestalte proberen te geven. Daardoor bestaat er een sterke band tussen de
visie en de pedagogisch-didactische hulpmiddelen waarmee die visie in de klaspraktijk kan worden
gerealiseerd: de freinettechnieken.

De freinettechnieken

Om zijn mens- en maatschappijvisie en pedagogische principes in de lespraktijk om te zetten,
gebruikte Célestin Freinet een aantal technieken, die vandaag bekend staan als ‘freinettechnieken’.
Die technieken zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking van Freinet met collega’s uit de
Freinetbeweging. Het vertrekpunt was steevast de dagelijkse praktijk van de lagere scholen waar ze
les gaven. Later gingen freinetwerkers in de voorafgaande en daaropvolgende onderwijsniveaus
(kleuteronderwijs en secundair onderwijs) gezamenlijk op zoek naar aangepaste vormen van de
freinettechnieken voor hun leerlingen.

Aangezien de freinettechnieken pedagogische organisatievormen en/of didactische hulpmiddelen
zijn, kan je bijna elke techniek in een klas hanteren als een geïsoleerd stukje pedagogisch-didactische
vernieuwing. Van ‘freinetonderwijs’ kan echter pas sprake zijn wanneer de freinettechnieken (in hun
geheel en in samenhang met de totaalvisie van de freinetpedagogie) geïnstitutionaliseerd zijn en
zowel de organisatie van het klas- en schoolleven als de dagelijkse lesaanpak schragen.

Een overzicht geven van de freinettechnieken is niet zo eenvoudig: vaak worden verschillende
termen gebruikt die toch naar dezelfde techniek verwijzen. Bovendien vormen de technieken geen
voorgeschreven keurslijf voor freinetleerkrachten en dus komen ze in veel varianten voor. We doen
toch een poging om de belangrijkste freinettechnieken op een rijtje te zetten.

De kring (praatronde)

Een schooldag in een freinetklas begint en eindigt meestal met een gezamenlijke groepsbespreking,
die je openings- en afsluitrondes zou kunnen noemen. Vaak spreekt men van ‘de kring’ omdat een
cirkelvormige opstelling het meest aangewezen is voor een gesprek tussen gelijkwaardige partners,
waarbij iedereen elkaar kan zien en horen.

De openingsronde geeft aan de leerlingen de gelegenheid hun eigen ervaringen en belevingen in de
groep te brengen; andere leerlingen en de leerkracht kunnen daarop reageren. Die inbreng en de
reacties kunnen aan de bron liggen van verdere activiteiten in de klas, wanneer ze tot ideeën leiden
die ook andere leerlingen boeien. De openingsronde kan ofwel volledig open zijn ofwel een
specifieker doel hebben: sommige scholen maken onderscheid tussen de praatronde, de
lectuurronde (waarbij fragmenten uit boeken worden gelezen), de natuurronde (waarin
meegebrachte spullen van thuis of van de buurtwandeling, of de planten en dieren in de klas of
schooltuin besproken worden), de nieuws- of actuaronde (waarbij leerlingen gebeurtenissen uit de
grote en kleine actualiteit naar voren brengen die hen getroffen hebben), de voorleesronde (waarbij
de leerlingen hun eigen vrije teksten aan de groep voorlezen), enzovoort. In andere scholen kunnen
al die verschillende aspecten in elke openingsronde aan bod komen. De functie blijft hoe dan ook
dezelfde: de groep deelgenoot maken van de ervaringen, belevingen en belangstelling van

61 Zie § 1.1. – 1.4.



individuele kinderen en sommige van deze onderwerpen aangrijpen voor verder onderzoek
(individueel, in groepjes of klassikaal). Bij die overgang van een particuliere inbreng naar een inbreng
die de groep aanbelangt, speelt de leerkracht een belangrijke rol.

De afsluitronde is een ritueel dat toelaat om de voorbije dag nog even te overlopen en te evalueren,
of om werk van bepaalde leerlingen aan de rest van de klas te presenteren.

Op basis van wat in de openings- en afsluitrondes aan bod komt, wordt een dag- of weekplan
opgesteld of bijgestuurd.

Planning

Aansluitend op de openingsronde wordt een planning gemaakt. Wat de kinderen geboeid heeft,
krijgt daarin een plaats. In het kleuteronderwijs gaat dat niet verder dan de onmiddellijk
daaropvolgende werktijd of (bij oudere kleuters) een dagplanning. In de lagere school wordt naast
een dagplan ook een weekschema opgesteld, met zowel individuele taken als groepsactiviteiten. In
het secundair onderwijs kan ook op maand- of semesterbasis gepland worden en leren de leerlingen
steeds zelfstandiger omgaan met hun leer- en werkplanning.

Sommige werktijden zijn volledig vrij: de kinderen volgen dan hun individueel werkplan en kiezen zelf
of ze een tekst schrijven, aan hun project verder werken, een schilderij maken of spelling oefenen.
Andere werktijden zijn inhoudelijk meer afgebakend, om bijvoorbeeld aan rekenen of aan het
lopende onderzoeksproject te werken. Een werktijd kan ook voor een groepje leerlingen gepland
worden: enkele leerlingen gaan oefenen voor lezen, andere repeteren hun toneelstuk, terwijl nog
andere uitleg krijgen over breuken. Op die manier kan ook de leerkracht haar begeleidingstijd
plannen. Tijdens de werktijden is een groot aantal leerlingen zelfstandig bezig; anderen krijgen hulp
van de leerkracht.

De ruimtelijke schikking van het klaslokaal moet dat zelfstandig werken mogelijk maken. Zo zijn er in
het basisonderwijs afgebakende ruimtes (‘hoeken’) in het lokaal waar materiaal ter beschikking staat,
zodat de kinderen precies weten wat ze waar kunnen doen: in de leeshoek, de knutselhoek, de
onderzoekshoek, de theaterhoek, de schildershoek, de computerhoek, enzovoort. In het secundair
onderwijs kunnen die ruimtes in de klas evolueren naar afgebakende ruimtes in (of zelfs buiten) de
school: een computerklas, een infolokaal, een crea-lokaal, een labo, een werkatelier, enzovoort.

Vrije tekst en tekstbespreking

Leerlingen in een freinetklas kunnen hun belevenissen en ervaringen, meningen of gevoelens ook in
geschreven vorm uiten, in een zogenaamde vrije tekst. De vrije tekst bestaat al in het
kleuteronderwijs: kinderen vertellen vrijuit en de leerkracht schrijft hun verhaal op. De kinderen
willen die tekst dan wel voor een stukje naschrijven en zelf ‘voorlezen’ voor de rest van de groep (en
dat kunnen ze ook, want het is hun eigen verhaal). Door op die manier met teksten bezig te zijn,
ontdekken kinderen grotendeels zelf voor welke woorden en klanken al die lettertjes staan die de
leerkracht opgeschreven heeft. Ook worden er teksten uitgekozen en op het bord geschreven of
geprojecteerd om ze in groep te bespreken. Zo kunnen de kinderen samen en met de hulp van de
leerkracht de klank- en tekenovereenkomsten verkennen en komen ze op een natuurlijke manier tot
lezen en schrijven.

Vrije tekst en tekstbespreking maken ook in het lager en het secundair freinetonderwijs deel uit van
de dagelijkse klaspraktijk. Enerzijds zijn leerlingen makkelijk te motiveren om te schrijven over wat
hen bezig houdt, anderzijds vormt de tekstbespreking (individueel of in groep) een uitstekende



aanleiding voor inhoudelijke discussie, taalbeschouwing, tekstverbetering, het verkennen van
spellingfenomenen, enzovoort. Dit geldt zowel voor teksten in de moedertaal als in vreemde talen.

De eigen teksten van de leerlingen vormen in het freinetonderwijs de basis voor het taalonderwijs en
gaan vooraf aan de inoefening van het geleerde, iets wat uiteraard ook noodzakelijk is om tot een
goede schriftelijke taalbeheersing te komen.

Ook hier is het algemene principe van toepassing dat het werk en de producties van leerlingen in een
freinetschool bij voorkeur functioneel zijn, dat er met andere woorden iets zinvols mee gedaan
wordt, bijvoorbeeld aan de hand van de onderstaande freinettechnieken.

Druk- en illustratietechnieken, klaskrant en correspondentie

De klaskrant (en/of de schoolkrant) heeft verschillende functies. In de eerste plaats is de klaskrant
een eindproduct waaraan alle kinderen van de groep meewerken. In de tweede plaats is het een
communicatiemiddel naar de ouders en naar andere groepen leerlingen, binnen en buiten de eigen
school. De krant biedt bijvoorbeeld een overzicht van wat in de loop van een maand in de klas
gebeurde: een bloemlezing van vrije teksten, projectverslagen, kunstwerkjes, fragmenten uit het
dagboek van de klas en dergelijke.

Bij de vormgeving van de klaskrant staan de nauwgezetheid, zorgzaamheid, vaardigheid en trots over
het werk van de goede ambachtsman of -vrouw model voor het werk van de kinderen. De
ambachtelijke druk- en illustratietechnieken (drukpers, linosnijden, limograaf, zeefdruk, enz.) blijven
daarom in veel freinetscholen een belangrijke plaats innemen bij het maken van een klaskrant. Ze
stimuleren ook meer het coöperatief samenwerken in de klas dan reproduceermiddelen zoals het
kopieerapparaat. Maar vanzelfsprekend neemt ook de informatie- en communicatietechnologie in
het hedendaagse freinetonderwijs een centrale plaats in. Wat langere teksten worden op de
computer ingetikt en afgedrukt; illustraties kunnen ingescand, werkstukken digitaal gefotografeerd
en groepsprocessen op video opgenomen worden. De klaskrant komt dan op de website of de blog
van de klas of de school, of kan per e-mail naar de correspondentieklas(sen) verstuurd worden.

Zo’n uitwisseling die de grenzen van de eigen groep overstijgt, is van het allergrootste belang: het is
de motor voor functioneel schriftelijk taalgebruik. Wat je opstuurt, moet duidelijk geformuleerd,
foutloos en mooi opgemaakt zijn. Leerlingen kijken ook uit naar de reacties van de
correspondentievrienden, die ze uiteraard zo snel mogelijk willen lezen. Vaak vormen die reacties
(bv. expliciete vragen) dan weer de aanleiding om de eigen omgeving grondiger te onderzoeken: wat
in de eigen groep als vanzelfsprekend beschouwd wordt, is dat misschien niet voor de
correspondentieklas.

De aard van de correspondentie evolueert met de leeftijd van de leerlingen. Oudere leerlingen
kunnen bijvoorbeeld in het Frans of het Engels corresponderen met een klas in het buitenland. Zo
biedt correspondentie de mogelijkheid om ook voor andere talen tot betekenisvolle, levende
schriftelijke communicatie te komen.

Levend rekenen en wiskundig onderzoek

De meeste freinetscholen in het basisonderwijs gebruiken nauwelijks schoolhandboeken: taal en
wereldoriëntatie worden op een natuurlijke wijze aangepakt, op basis van de inbreng van de
leerlingen. Rekenen/wiskunde is vaak een uitzondering op die regel. Al kan een ‘methode’ ingezet
worden met het oog op inoefening, verdieping en bewaking van het leerstofaanbod, toch blijft het
streven overeind om ook de wiskundeleerstof zo veel mogelijk vanuit een ‘levende’, functionele
context aan te reiken. Het dagelijks leven in de klas stelt de leerlingen geregeld voor problemen die



ze enkel kunnen oplossen door te tellen, te meten, te rekenen : de zaal klaarzetten voor een feest of
tentoonstelling; het bijhouden van de klaskas; fruitsla maken; de melk verdelen; een zandbak op de
speelplaats of een terrarium in de klas maken; de oppervlakte van de muren berekenen alvorens verf
aan te kopen; enzovoort. Anderzijds kan het aangrijpingspunt voor levend rekenen ook een stukje
werkelijkheid zijn dat van buiten de school in de klas gebracht wordt via de praatronde, een vrije
tekst, een vraag van de correspondentieklas of andere kanalen.

Onderwerpen uit de kring kunnen aanleiding geven tot een wiskundig onderzoek, dat de leerlingen
individueel, in kleine groepjes of met de hele klas uitvoeren. Daarna bespreekt de klas de
onderzoeksresultaten gezamenlijk en worden bevindingen uitgewisseld, oplossingswijzen vergeleken,
wiskundige begrippen gevormd en uitgezuiverd, reeds aanwezige wiskundige kennis en vaardigheden
toegepast en ingeoefend. Bepaalde rekentechnieken die op deze ‘levende’ manier aan bod kwamen,
kunnen naderhand in de individuele planning van sommige leerlingen opgenomen worden in functie
van automatisering, verdieping en transfer.

Naast het levend rekenen geven ook ontdekkingen tijdens een buurtwandeling of eigen creaties met
wiskundige objecten (getallen, maten, meetkundige figuren…) aanleiding tot wiskundig onderzoek.
De leidraad is het zoeken naar wetmatigheden via proefondervindelijk verkennen. Zo kunnen
leerlingen in het secundair onderwijs bijvoorbeeld zelf de tekenregels of de waarde van negatieve
machten ontdekken, eerder dan dat de leerkracht of het handboek hen de regels voorschrijft en de
leerlingen die regels vervolgens toepassen in contextloze oefeningen.

Klaskas

Het beheer van de klaskas is niet alleen een levensechte toepassing van wiskundige vaardigheden,
maar laat ook toe financieel-economische geletterdheid bij de leerlingen te introduceren. Klaskas is
een volwaardige freinettechniek omdat hij de autonomie van de leerlingen in een coöperatieve sfeer
bevordert. Leerlingen overleggen met elkaar over het budget; op oudere leeftijd werken ze met
begrotingen; ze wegen af of aankopen verantwoord zijn en maken plannen om de klaskas ook van
inkomsten te voorzien. Een leerling neemt de rol op van penningmeester. De klaskas evolueert met
de leeftijd van de leerlingen ook van een geldkistje tot een elektronische bankrekening. Zowel het
levend rekenwiskundeonderwijs als de burgerschapsvorming evolueren mee. In publicaties voor
freinetleerkrachten worden via de techniek van de klaskas leerlijnen uitgewerkt voor beide
domeinen.62

Onderzoek, werkstuk, projectwerk

Vragen die in de kring aan bod kwamen kunnen aanleiding geven tot een kort werkstuk dat in de
afsluitronde van die dag al gepresenteerd wordt. Sommige vragen vergen dan weer diepgaander
onderzoek en geven aanleiding tot een echt (onderzoeks)project.

De concrete aanpak van zo’n onderzoek zal sterk verschillen naargelang het onderwerp en de leeftijd
van de kinderen. Een aangespoelde potvis aan onze kust kan voor alle leeftijden aanleiding geven tot
een boeiend onderzoeksproject. Bij de kleuters is een project dat daaruit groeit bijvoorbeeld het
maken van een grote kartonnen potvis. Een leefgroep met oudere leerlingen zal een informatiemap
over walvissen maken: hoe ze eruitzien, hun levenswijze, waar ze voorkomen, de walvisvangst,
bedreigde diersoorten, dierenrechten, enz. Jongere kinderen zoeken informatie vooral door naar
dingen te kijken en door vragen te stellen aan iemand die er meer van afweet. Dat evolueert

62 In zowel ‘Dat Telt’ (Nicolai e.a. 2010) als ‘Dat geeft de burger moed’ (Broersma e.a. 2007) is een volledig
hoofdstuk gewijd aan het hanteren van de klaskas.



geleidelijk naar het zelf bijeenzoeken en zelfstandig raadplegen van schriftelijke documentatie in
boeken of op het internet. In het secundair onderwijs verwachten we van de leerlingen steeds meer
zelfstandigheid en onderzoeksvaardigheid.

Elk onderzoek wordt afgesloten met een projectvoorstelling. De leerlingen stellen dan vragen aan
elkaar, leren van elkaar, bespreken elkaars projecten. Van elk project wordt in de klas een neerslag
bewaard: dat kan gaan van een korte notitie en een foto of tekening in het leefboek van de
kleutergroep tot een rijk geïllustreerde projectmap bij de oudere leerlingen, met veel informatie over
het gekozen onderwerp. Vaak worden resultaten van het proefondervindelijk verkennen en van het
opzoekwerk van de leerlingen ook met andere leerlingen van de school en met ouders gedeeld. Zo
wordt een cultureel patrimonium van de klas of de school opgebouwd, waarnaar leerlingen in hun
later werk kunnen teruggrijpen.

De werkwijze tijdens de onderzoeksprojecten – zelf experimenteren; hypotheses formuleren en
verifiëren; onderzoeken en conclusies trekken; details van hoofdzaken onderscheiden; enz. – is
belangrijker dan feitenkennis die leerlingen opdoen maar vervolgens grotendeels weer vergeten. Het
doel van onderzoek is niet zozeer feitenkennis, wel dat jongeren leren hoe ze als een
wetenschappelijk onderzoeker naar de wereld kunnen kijken.

Ateliers

Atelier is een freinettechniek waarbij leerlingen onder begeleiding van leerkrachten, ouders of
andere deskundigen gedurende een aantal sessies een expressievaardigheid leren kennen en
inoefenen. Vaak gaat het om artistiek-creatieve vaardigheden, maar atelier is een uitgelezen manier
om ook andere competenties aan te leren: zowel technische vaardigheden met verschillende
materialen (textiel, hout, steen, metaal, elektrische leidingen, …) als meer theoretisch-cognitieve
vaardigheden kunnen in ‘ateliers’ ontwikkeld worden: een atelier grammatica, een atelier Chinees,
een atelier integraalrekenen, enz.

In veel freinetscholen worden keuze-ateliers klasdoorbrekend en leeftijdsoverschrijdend
aangeboden.

Klas- en schoolraad

Het klasleven in een freinetschool laat zich niet regelen door een schoolbel of door opgelegde regels,
waarvan de leerlingen vaak de zin niet inzien. De leerlingen worden coöperatief betrokken bij de
organisatie van de klas en de totstandkoming van leefregels en afspraken. In een freinetschool
weerklinkt ook de stem van de leerlingen luid en duidelijk.

Overleg over de organisatie van het werk gebeurt wekelijks met de totale klasgroep in de klasraad. In
de loop van de week worden de goede en slechte dingen, de voorstellen en bedenkingen op flappen
of op een bord genoteerd. Tijdens de klasraad gaat de groep daar verder op in: leerlingen worden
gefeliciteerd of bekritiseerd en krijgen de kans daarop te repliceren; de klas zoekt samen naar
oplossingen voor conflicten en problemen, stemt over een regel, werkt voorstellen verder uit. Ook de
taken, rollen en verantwoordelijkheden die leerlingen opnemen in de klasorganisatie (gespreksleider,
verslaggever, plantenverzorger, post- of mailbode, bewaker van de tijd, penningmeester) worden
tijdens de klasraad verdeeld en geëvalueerd. De klasraad legt de basis voor de evolutie van een groep
naar een coöperatieve klas.



In heel wat freinetscholen is er ook een schoolraad, waar afgevaardigden van elke klas op dezelfde
manier als in de klasraad de klasoverstijgende aspecten van het schoolleven bespreken: afspraken op
de speelplaats en in de refter, voorstellen voor ateliers, uitwisselingen, gezamenlijke
tentoonstellingen of feestjes, een weekafsluiting voor de hele school, enz. Maar het is vaak
moeilijker om alle leerlingen verantwoordelijkheid te laten nemen voor de schoolwerking: de
betrokkenheid is kleiner; het overleg is minder rechtstreeks. De democratie werkt niet meer direct
maar via vertegenwoordiging (zoals in de maatschappij). Afspraken binnen de schoolraad moeten
meer opgevolgd worden door het leerkrachtenteam en door de verschillende klasgroepen, door
terugkoppeling naar de klasraden.
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Bijlage 4: Onderwijskundige en opvoedkundige context van
Freinetpedagogie

Inleiding
Het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de derde
graad domeinoverschrijdende doorstroom is het logische vervolg van het
gelijknamige structuuronderdeel in de tweede graad en de basisoptie in de
eerste graad.
De opvoedkundige basisprincipes die reeds in eerdere aanvragen vermeld en
toegelicht werden, blijven dan ook overeind, evenals de argumentatie om de
freinetpedagogie een volwaardige plaats te bieden in de matrix secundair
onderwijs.
Onderwijskundig willen we inzetten op een brede én een verdiepende vorming
die de leerlingen de startcompetenties biedt die noodzakelijk zijn voor de
logische vervolgstudies in het hoger onderwijs. De onderwijskundige
technieken die we daarvoor hanteren vormen een logisch geheel met de
uitgangspunten die over leren en motivatie bestaan in de freinetpedagogie.
Pedagogie en didactiek haken in elkaar, om zo tot een
emancipatorische vorming te komen in de derde graad die garant staat voor
voldoende kennis, vaardigheden en attitudes om in het hoger onderwijs van
start te gaan en die werkt aan een autonome motivatie en een onderzoekende
houding die noodzakelijk is voor het slagen in het hoger onderwijs. Voor een
meer uitvoerige uiteenzetting van de visie van Celestin Freinet op mens,
maatschappij en leren en de vertaling van die principes naar het onderwijs van
vandaag verwijzen we naar bijlage 2: De visie van Freinet en freinetpedagogie in
de 21ste eeuw.

Opvoedkundige context: aansluiten bij de doelgroep
De mens- en maatschappijvisie van Célestin Freinet is een belangrijk richtsnoer
bij het inrichten van freinetonderwijs; het biedt een specifieke kijk op leren en
het pedagogisch handelen van de actoren in het onderwijs.
Die specificiteit maakt het noodzakelijk om in een eigen structuuronderdeel de
leerorganisatie volgens de freinetpedagogie te kunnen
uitbouwen. Door bijvoorbeeld het belang van devolutie en het
proefondervindelijk verkennen in de freinetpedagogie is het noodzakelijk om
overlegmomenten in een klassenraad te organiseren en een uitgebreid scala
aan onderzoeksprojecten en ateliers op te zetten. Zo zijn er nog meer
voorbeelden die de specificiteit van dit structuuronderdeel aanstippen. Onze
primaire doelgroep bestaat dan ook uit leerlingen die hier al competenties in



verworven hebben. (zie daarvoor de cesuurdoelen van de tweede graad
Freinetpedagogie).

In de derde graad is de doelgroep van het structuuronderdeel
Freinetpedagogie:

· Alle leerlingen die het vierde of het vijfde jaar Freinetpedagogie
(domeinoverschrijdende doorstroom) met vrucht beëindigd hebben:
· Leerlingen die het vijfde jaar in de domeinoverschrijdende doorstroom
overzitten;
· Leerlingen die door een klassenraad (delibererende klassenraad of
toelatingsklassenraad) geschikt gevonden worden om het vijfde of zesde
jaar een domeinoverschrijdende doorstroomrichting aan te vatten.

Onder andere de gezamenlijke algemene doorstroomcompetenties staan voor
die laatste twee punten garant. Het is niet noodzakelijk alle cesuurdoelen uit
Freinetpedagogie tweede graad te bereiken alvorens de derde graad aan te
vatten. Er moet voor deze leerlingen wel een specifieke aanpak komen die zich
richt op het aanleren van de noodzakelijke competenties die nog niet aan bod
kwamen in hun specifieke studierichting in de tweede graad.
Belangrijk is dat het structuuronderdeel Freinetpedagogie niet speciaal gericht
is op leerlingen die het lager onderwijs in een freinet- of een methodeschool
doorliepen. Het is geschikt voor alle leerlingen uit de genoemde doelgroepen,
onafhankelijk van hun voortraject. Met name kan het structuuronderdeel
Freinetpedagogie nieuwe mogelijkheden bieden voor leerlingen die meer
behoefte hebben aan flexibele leerwegen, leerlingen uit kansengroepen
en zij-instromers.

Onderwijskundige context: realisatie finaliteit en creëren leermotivatie
Er is een duidelijke continuïteit tussen het structuuronderdeel in de tweede en
de derde graad. De cesuurdoelen uit de tweede graad hebben namelijk als
doel om de specifieke eindtermen in de derde graad te helpen bereiken. De
specifieke eindtermen van Freinetpedagogie zijn gericht op het doorstromen
naar het hoger onderwijs.
Daarvoor staan zowel de algemene doorstroomcompetenties garant, als
de specifieke eindtermen die gebonden zijn aan de geselecteerde
wetenschapsdomeinen (zie vraag 16).
Om succesvol te zijn in het hoger onderwijs is een degelijke basis
noodzakelijk op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes. Even
belangrijk in de freinetpedagogie is het verder ontwikkelen van het
natuurlijk verlangen dat in elke jongere aanwezig om te groeien en te leren.
Het is door het faciliteren van dit verlangen dat jongeren tot doorleefde kennis



komen. Freinetpedagogie dient een emancipatorisch doel: de jongere
kan stilaan autonoom in het leven staan en is autonoom gemotiveerd om
verder te leren.
In de freinetpedagogie zijn doorheen de jaren verschillende technieken
ontwikkeld om dit proces bij leerlingen te begeleiden, te faciliteren en te
verrijken. Het vinden en verder ontwikkelen van de leermotivatie door in te
spelen op de interesses van leerlingen wordt via deze
technieken aangemoedigd.
In de derde graad worden hoofdzakelijk dezelfde technieken gehanteerd als in
de eerste en tweede graad. Wel met aanpassingen om de specifieke
eindtermen te bereiken en de uiteindelijke finaliteit van doorstromen in het
hoger onderwijs.
We willen deze technieken in dit dossier niet in extenso beschrijven (zie ook
bijlage 2: De visie van Freinet en freinetpedagogie in de 21ste eeuw), maar enkele
accenten leggen die specifiek voor de derde graad in het structuuronderdeel
van belang zijn.
Freinettechnieken die worden ingezet zijn onder andere:

· De kring
· Planning
· Vrije tekst en tekstbespreking
· Klasraad en schoolraad.
· Levend rekenen en wiskundig onderzoek
· Onderzoek, werkstuk en projectwerk

In de derde graad wordt er meer gefocust op onderzoekend leren. Deze
onderzoeken zijn de motor van de verwerving van de competenties uit
de specifieke eindtermen. De onderzoekende blik op de wereld bereidt
hen voor op academisch denken in het hoger onderwijs. Onderzoek
maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om met allerlei kennisinstellingen
reeds in het secundair onderwijs in contact te komen. Onderzoek
eindigt in een werkstuk dat gepresenteerd wordt.

· Meesterproef (‘eindwerk’)
De meesterproef is een proef die leerlingen uitdaagt om aan te tonen
dat ze bepaalde competenties hebben verworven. Bij het
ontwikkelingsproces dat bij een meesterproef hoort, gaat de leerling
kennis, vaardigheden en attitude integreren in een uniek eindproduct
dat gepresenteerd wordt.

· Druk- en illustratietechnieken, correspondentie
· Ateliers

De atelierwerking is hoofdzakelijk gekoppeld aan de artistiek-
creatieve specifieke eindtermen. In de derde graad kan je dit evenmin



loskoppelen van kenniselementen of technieken uit andere
wetenschapsdomeinen. Zo kan bijvoorbeeld een atelier dieper ingaan
op de theorie van fractalen én tegelijk de esthetische kant
van (kunstmatige of natuurlijk voorkomende) fractalen onderzoeken.
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VOORSTEL VOOR EEN ONDERWIJSKWALIFICATIE
Freinetpedagogie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING
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1.2 NIVEAU
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1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

Freinetscholen Keerpunt vzw

Datum van indiening
27/12/2021
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2. Inhoud

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Freinetpedagogie wordt ingevuld met de eindtermen van de basisvorming van de
derde graad doorstroomfinaliteit (cfr. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de
derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Goedgekeurd op
12/02/2021)

Specifieke eindtermen
Het specifieke gedeelte van de studierichting Freinetpedagogie wordt ingevuld met een selectie van
specifieke eindtermen vermeld in bijlage VII van het decreet van 12 februari 2021 betreffende de
onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere
verwante maatregelen. Het voorstel is als volgt:

1 Algemene doorstroomcompetenties
1.1 Generieke doorstroomcompetenties
1.2 Historisch en cultureel bewustzijn

2 Moderne talen
2.1 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek
2.2 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten
2.3 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling
2.5 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: mediation
2.6 Nederlands: taalsystematiek
2.7 Nederlands: literatuur
2.8 Nederlands: communicatieve vaardigheden

4 Kunst en cultuur
4.1 Artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen
4.2 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren
4.3 Artistieke expressie: vakdeskundigheid inzetten
4.4 Artistieke expressie: onderzoeken
4.5 Artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken
4.6 Artistieke expressie: presenteren

6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek

15 Sociale wetenschappen
15.1 Samenleving en politiek: sociale en humane wetenschappen
15.2 Samenleving en politiek: communicatiewetenschappen.

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Niet van toepassing
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3. Analyse decretale criteria

3.1 DE MAATSCHAPPELIJKE, ECONOMISCHE EN CULTURELE BEHOEFTE

Een tachtigtal Vlaamse basisscholen werkt volgens de freinetpedagogie. Ongeveer 1500 leerlingen
stromen jaarlijks uit het basisfreinetonderwijs uit. Door de erkenning van de structuuronderdelen
Freinetpedagogie in de 1ste en de 2de graad van het secundair onderwijs krijgen jongeren nu al de
kans om binnen de freinetpedagogie hun leerplichtonderwijs verder te zetten. De voltooiing van dat
parcours via de erkenning van de onderwijskwalificatie Freinetpedagogie in de 3de graad
domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit, aso kan de continuïteit van de keuze van ouders en
leerlingen verzekeren.

Dankzij de uitgesproken nadruk op sociale vaardigheden, burgerschap, ondernemerschap,
probleemoplossend denken en creativiteit, sluit de inhoud van het structuuronderdeel aan bij de
eindtermen met een transversaal karakter en bij de zogenaamde ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’.
In dat opzicht biedt het structuuronderdeel Freinetpedagogie dat in de eerste plaats gericht is op
doorstroming, volgens de aanvragers ook de kans om in te spelen op de aansluiting met de
arbeidsmarkt. Binnen de Freinetpedagogie wordt cultuurbeschouwing en –expressie gecombineerd
met de sterk cognitieve gerichtheid van het aso.

De freinetpedagogie institutionaliseert volgens de aanvragers de mogelijkheid tot gedifferentieerd
leren, wat tegemoetkomt aan een reële behoefte van bepaalde groepen jongeren in het onderwijs
die gebaat zijn bij een meer op individuele capaciteiten, behoeften en interesses gerichte aanpak. De
belangrijkste pedagogische freinetprincipes omvatten: de leerling als auteur, devolutie, pedagogie
van het werk, creativiteit, polyritmie, coöperatie. Deze onderwijsaanpak heeft volgens de aanvragers
een aantoonbaar positief effect op het welbevinden, de intrinsieke motivatie en de leerresultaten
van leerlingen, met name voor schriftelijke taalverwerving, wiskunde en wetenschappen.

Volgens de aanvragers biedt Freinetpedagogie in alle graden de mogelijkheid tot een brede
maatschappelijk-culturele vorming en waarde opvoeding, waarbij geen enkel kennis- of
vaardigheidsgebied uitgesloten wordt. In het structuuronderdeel Freinetpedagogie worden wel
specifieke eindtermen vastgelegd, maar daarmee worden niet alle leerinhouden bepaald. Ook
andere leerinhouden kunnen dankzij de atelierwerking en het onderzoek in hoge mate nog vrij
gekozen worden. Dat laat leerkrachten toe om elke jongere aan te moedigen om de eigen interesses
te ontwikkelen en steeds nieuwe interessegebieden te ontdekken.

3.2 DE ONDERWIJSKUNDIGE EN OPVOEDKUNDIGE CONTEXT

Het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de derde graad domeinoverschrijdende doorstroom,
aso is het logische vervolg van het gelijknamige structuuronderdeel in de tweede graad en de
basisoptie in de eerste graad.
De opvoedkundige basisprincipes die reeds in eerdere aanvragen vermeld en toegelicht werden,
blijven dan ook overeind, evenals de argumentatie om de freinetpedagogie een volwaardige plaats te
bieden in de matrix secundair onderwijs.
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Onderwijskundig willen de aanvragers inzetten op een brede én een verdiepende vorming die de
leerlingen de startcompetenties biedt die noodzakelijk zijn voor de logische vervolgstudies in het
hoger onderwijs. De onderwijskundige technieken die  daarvoor gehanteerd worden, vormen een
logisch geheel met de uitgangspunten die over leren en motivatie bestaan in de freinetpedagogie.
Pedagogie en didactiek haken volgens de aanvragers in elkaar, om zo tot een
emancipatorische vorming te komen in de derde graad die garant staat voor voldoende kennis,
vaardigheden en attitudes om in het hoger onderwijs van start te gaan en die werkt aan een
autonome motivatie en een onderzoekende houding die noodzakelijk is voor het slagen in het hoger
onderwijs.

Aansluiting bij de doelgroep
In de derde graad bestaat de doelgroep van het structuuronderdeel Freinetpedagogie volgens de
aanvragers uit:

- de leerlingen die het vierde of het vijfde jaar Freinetpedagogie met vrucht beëindigd hebben
- Leerlingen die het vijfde jaar in de domeinoverschrijdende doorstroom overzitten;
- Leerlingen die door een klassenraad geschikt gevonden worden om het vijfde jaar

een domeinoverschrijdende doorstroomrichting aan te vatten.
Onder andere de gezamenlijke algemene doorstroomcompetenties staan voor die laatste twee
punten garant. Het is niet noodzakelijk alle cesuurdoelen uit Freinetpedagogie tweede graad te
bereiken alvorens de derde graad aan te vatten. Er moet voor deze leerlingen wel een specifieke
aanpak komen die zich richt op het aanleren van de noodzakelijke competenties die nog niet aan bod
kwamen in hun specifieke studierichting in de tweede graad.
Belangrijk is dat het structuuronderdeel Freinetpedagogie niet speciaal gericht is op leerlingen die
het lager onderwijs in een freinet- of een methodeschool doorliepen. Het is geschikt voor alle
leerlingen uit de genoemde doelgroepen, onafhankelijk van hun voortraject. Volgens de aanvragers
kan het structuuronderdeel Freinetpedagogie nieuwe mogelijkheden bieden voor leerlingen die meer
behoefte hebben aan flexibele leerwegen, leerlingen uit kansengroepen
en zij-instromers.

Het bieden van een duidelijke finaliteit
Er is een duidelijke continuïteit tussen het structuuronderdeel in de tweede en de derde graad. De
cesuurdoelen uit de tweede graad hebben namelijk als doel om de specifieke eindtermen in de derde
graad te helpen bereiken. De specifieke eindtermen van Freinetpedagogie zijn gericht op het
doorstromen naar het hoger onderwijs. Daarvoor staan zowel de algemene doorstroomcompetenties
garant, als de specifieke eindtermen die gebonden zijn aan de geselecteerde wetenschapsdomeinen.
Om succesvol te zijn in het hoger onderwijs is een degelijke basis noodzakelijk op gebied van kennis,
vaardigheden en attitudes. Dit voorstel van onderwijskwalificatie draagt bij aan de versterking van de
slaagkansen in opleidingen hoger onderwijs, meer specifiek binnen volgende studiegebieden
(opleidingen):

- Academische bacheloropleidingen:
o Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden

(Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en
culturen, Taal- en regiostudies), Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis,
Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen

o Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Gecombineerde studiegebieden
(Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen),
Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische
wetenschappen
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- Professionele bacheloropleidingen:
o Audiovisuele en Beeldende kunst, Muziek en Podiumkunsten
o Architectuur, Gezondheidszorg
o Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch

werk, Onderwijs

Doorstroom naar andere studiegebieden of opleidingen hoger onderwijs is zeker niet uitgesloten,
maar de leerlingen worden er vanuit de onderwijskwalificatie Freinetpedagogie niet specifiek op
voorbereid.

De mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt
Het is volgens de aanvragers belangrijk in de freinetpedagogie dat het natuurlijk verlangen dat in elke
jongere aanwezig is om te groeien en te leren gestimuleerd wordt. Het is door het faciliteren van dit
verlangen dat jongeren tot doorleefde kennis komen. Freinetpedagogie dient
een emancipatorisch doel: de jongere kan stilaan autonoom in het leven staan en is autonoom
gemotiveerd om verder te leren.

In de freinetpedagogie zijn doorheen de jaren verschillende technieken ontwikkeld om dit proces bij
leerlingen te begeleiden, te faciliteren en te verrijken. Het vinden en verder ontwikkelen van
de leermotivatie door in te spelen op de interesses van leerlingen wordt via deze
technieken aangemoedigd. In de derde graad worden hoofdzakelijk dezelfde technieken gehanteerd
als in de eerste en tweede graad. Wel met aanpassingen om de specifieke eindtermen te bereiken en
de uiteindelijke finaliteit van doorstromen naar het hoger onderwijs te realiseren.

3.3 DE VERWACHTE INSTROOM EN UITSTROOM

Instroom

In schooljaar 2020-2021 hebben 318 leerlingen de basisoptie Freinetpedagogie gekozen in het 2de
leerjaar A van de 1ste graad, verspreid over 24 vestigingsplaatsen waar die optie geprogrammeerd
werd. In schooljaar 2021-2022 is dit aantal gestegen tot 478 leerlingen.

In schooljaar 2021-2022 volgen 210 leerlingen het structuuronderdeel Freinetpedagogie in het 1ste
leerjaar van de 2de graad. Er zijn 12 vestigingsplaatsen, waaronder 7 vestigingen van Freinetschool
Keerpunt. Dat betekent dat bij de start van de Freinetpedagogie in de 3de graad, in schooljaar 2023-
2024, een tweehonderdtal leerlingen kan worden verwacht.

De jaarlijkse instroom zal naderhand vermoedelijk verhogen gezien we weten dat uit het Freinet-
basisonderwijs jaarlijks meer dan 1000 leerlingen de overstap maken naar het secundair onderwijs,
maar nu nog niet overal de kans hebben door te stromen naar een secundaire school waar
Freinetpedagogie wordt aangeboden.

Uitstroom

Omdat de studierichting nog niet wordt ingericht, kan slechts een inschatting gemaakt worden van
de jaarlijkse uitstroom. Als we vergelijken met andere aso studierichtingen secundair onderwijs, dan
kan verwacht worden dat meer dan 90% van de leerlingen die instroomt in de derde graad ook
succesvol uitstroomt.
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3.4 DE NOODZAKELIJKE MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN EN EXPERTISE

Op materieel gebied zijn er geen extra structurele middelen noodzakelijk. Voor specifieke onderdelen
binnen de Freinetpedagogie, zoals de praktische burgerschapsvorming, de atelierwerking en de
ervaringsweek, kunnen de scholen samenwerken met verenigingen, bedrijven en particulieren buiten
de school.

3.5 DE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING, ALS DIE VEREIST IS

Samenwerking met externen, zoals verenigingen, bedrijven en andere Freinetscholen, is een vereiste
vanuit de visie van de Freinetpedagogie. Het is de verantwoordelijkheid van een Freinetschool om
zelf het contact met externen te organiseren.

3.6 DE PLAATS IN DE OPLEIDINGSSTRUCTUUR, DE VEREISTE VOORKENNIS EN EEN
INSCHATTING VAN DE WENSELIJKHEID VAN EEN AANBODBEPERKING

De onderwijskwalificatie Freinetpedagogie situeert zich in de derde graad aso, met
domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit.

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De toelatingsvoorwaarden die voor andere studierichtingen
3de graad secundair onderwijs met doorstroomfinaliteit gelden, zullen ook voor deze studierichting
gelden. De meest logische vooropleiding in de tweede graad is de richting Freinetpedagogie.

Het betreft geen nicheopleiding, bijgevolg is er geen aanbodbeperking.

3.7 HET VERSCHIL IN INHOUDELIJKE INVULLING VAN DE ONDERWIJSKWALIFICATIE
TEGENOVER EN DE EVENTUELE SAMENHANG MET ANDERE VOORSTELLEN VAN
ONDERWIJSKWALIFICATIES EN MET ERKENDE BEROEPS- EN
ONDERWIJSKWALIFICATIES

De onderwijskwalificatie Freinetpedagogie vertoont de meeste samenhang met volgende twee
bestaande onderwijskwalificaties: Humane Wetenschappen enerzijds en Rudolf Steinerpedagogie
anderzijds. Hieronder geven we in een tabel weer welke wetenschapsdomeinen voor die drie
richtingen geselecteerd zijn.

Humane wetenschappen Rudolf Steinerpedagogie Freinetpedagogie
1 Algemene
doorstroomcompetenties

1.1 Generieke
doorstroomcompetenties

1.2 Historisch en cultureel
bewustzijn

1 Algemene
doorstroomcompetenties

1.1 Generieke
doorstroomcompetenties

1.2 Historisch en cultureel
bewustzijn

1 Algemene
doorstroomcompetenties

1.1 Generieke
doorstroomcompetenties

1.2 Historisch en cultureel
bewustzijn

2 Moderne talen
2.1 Talen algemeen: algemene

aspecten m.b.t. taalsystematiek

2 Moderne talen
2.1 Talen algemeen: algemene

aspecten m.b.t. taalsystematiek
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2.2 Talen algemeen:
sociolinguïstiek m.i.v.
interculturele aspecten
2.3 Talen algemeen:
taalverwerving en
taalontwikkeling

2.5 Talen algemeen:
communicatieve vaardigheden:
mediation

2.6 Nederlands: taalsystematiek
2.7 Nederlands: literatuur
2.10 Nederlands:

communicatieve vaardigheden:
mondelinge teksten samenvatten

2.2 Talen algemeen:
sociolinguïstiek m.i.v.
interculturele aspecten
2.3 Talen algemeen:
taalverwerving en
taalontwikkeling

2.5 Talen algemeen:
communicatieve vaardigheden:
mediation

2.6 Nederlands: taalsystematiek
2.7 Nederlands: literatuur
2.8 Nederlands: communicatieve

vaardigheden

4 Kunst en cultuur
4.7 Kunstbeschouwing

4 Kunst en cultuur
4.1 Artistieke expressie:

individuele gedrevenheid tonen
4.2 Artistieke expressie: creëren

en (drang tot) innoveren
4.3 Artistieke expressie:

vakdeskundigheid inzetten
4.4 Artistieke expressie:

onderzoeken
4.5 Artistieke expressie: relaties

bouwen en samenwerken
4.6 Artistieke expressie:

presenteren
4.7 Kunstbeschouwing

4 Kunst en cultuur
4.1 Artistieke expressie:

individuele gedrevenheid tonen
4.2 Artistieke expressie: creëren

en (drang tot) innoveren
4.3 Artistieke expressie:

vakdeskundigheid inzetten
4.4 Artistieke expressie:

onderzoeken
4.5 Artistieke expressie: relaties

bouwen en samenwerken
4.6 Artistieke expressie:

presenteren

5 Filosofie
5.1 Uitgebreide filosofie

5 Filosofie
5.2 Pakket uit de filosofie

6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek

6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek

6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek

14 Gedragswetenschappen
14.1 Algemene

gedragswetenschappen
15 Sociale wetenschappen

15.1 Samenleving en politiek:
sociale en humane
wetenschappen

15.2 Samenleving en politiek:
communicatiewetenschappen

15.3 Sociale aspecten van recht

15 Sociale wetenschappen
15.1 Samenleving en politiek:

sociale en humane
wetenschappen

15.2 Samenleving en politiek:
communicatiewetenschappen

De drie richtingen overlappen gedeeltelijk, maar hebben ook een eigen specificiteit.

3.8 DE ONDERWIJSKWALIFICATIE OF KWALIFICATIES DIE IN VOORKOMEND GEVAL
VERVANGEN WORDEN

De onderwijskwalificatie komt bovenop het bestaande aanbod.



Verslag raadpleging van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van
inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs en van de aanvragers van het voorstel van
onderwijskwalificatie ‘Freinetpedagogie’

Aanwezig:

Namens AHOVOKS: Hannelore Baeyens en Dries Froyen

Namens de Freinetscholen Keerpunt: Geert Van Hout en Luc Heyerick

Namens de onderwijsverstrekkers: Els Supply (GO!), Cindy Lammens (KathOndVla), Paul Buyck (OKO)
en Heidi Schreuders (POV)

Plaats: Microsoft Teams vergadering

Datum: 31 maart 2022

Bijlagen:

1. Aanvraag nieuwe onderwijskwalificatie Freinetpedagogie
2. Bijlage 1 bij het aanvraagdossier: Specifieke eindtermen bij de wetenschapsdomeinen

geselecteerd voor de onderwijskwalificatie Freinetpedagogie (3de graad ASO)
3. Bijlage 2 bij het aanvraagdossier: maatschappelijke, economische en culturele behoeften aan

Freinetpedagogie
4. Bijlage 3 bij het aanvraagdossier: De visie van Freinet en freinetpedagogie in de 21ste eeuw
5. Bijlage 4 bij het aanvraagdossier: Onderwijskundige en opvoedkundige context van

Freinetpedagogie
6. Voorstel voor een onderwijskwalificatie Freinetpedagogie

Verslag

De vergadering wordt geopend met een korte inleiding en kennismaking.

Er volgt een toelichting door Freinetscholen Keerpunt:

- De aanvraag sluit volgens de aanvragers aan op al bestaande studierichtingen in de eerste en
de tweede graad. De specifieke eindtermen, die de specifieke inhoud van de aangevraagde
studierichting vormen, liggen in lijn met de cesuurdoelen die voor de tweede graad zijn
vastgelegd. In de specifieke eindtermen is er aandacht voor de artistieke component, wat in
niet veel andere richtingen aso het geval is en dus een leemte zal opvullen. Gezien de
instroom in het basisonderwijs en de basisoptie in het secundair onderwijs, is het duidelijk
dat er interesse is in de Freinetpedagogie. Het is dus zinvol om voor het volledige
leerplichtonderwijs Freinetpedagogie te voorzien.

Na de toelichting is er gelegenheid voor vragen van de onderwijsverstrekkers. Er zijn geen vragen.



AHOVOKS geeft mee dat ze voorstelt om een positief advies te geven. Vermits er al Freinetpedagogie
is in de eerste en tweede graad, is het volgens AHOVOKS logisch om die leerlijn te vervolledigen.

Vervolgens wordt gevraagd naar de standpunten van de onderwijsverstrekkers:

- KathOndVla: akkoord met het vervolledigen van de leerlijn en geen bezwaar tegen een
positief advies. Ook inhoudelijk gaat KathOndVla akkoord, want het voorstel is een logisch
vervolg op de cesuurdoelen in de tweede graad.

- OKO: akkoord, ze ondersteunen de aanvraag Freinetpedagogie. Het is goed dat drie
richtingen die in de matrix binnen de finaliteit doorstroom voor de domeinoverschrijdende
ASO-richtingen vaak met mekaar in verband worden gebracht en waarvan twee
comprehensieve richtingen, met ieder hun eigen klemtonen naast elkaar worden geplaatst in
het voorstel.

- POV: akkoord, logisch vervolg op wat al in de tweede graad bestaat.
- GO!: enerzijds mee eens dat het logisch volgt op de bestaande richting in de tweede graad.

Anderzijds verandert GO! niet van standpunt wat betreft de eigenheid van Freinetpedagogie
als een pedagogisch-didactische aanpak. GO! ziet dan ook geen nood  aan een apart
structuuronderdeel en verwijst daarbij naar hun standpunt ingenomen in de VLOR-adviezen
voor de aanvraag Freinetpedagogie voor de eerste en de tweede graad.

De aanvragers geven aan dat de aanvraag meer betreft dan enkel de pedagogisch-didactische
aanpak. Het gaat om een combinatie tussen het hoe, wat, waarom en waartoe. Het gaat volgens de
aanvragers dus wel degelijk ook over een verschil in inhoud.

Het advies van AHOVOKS (hetzij een voorstel van onderwijskwalificatie hetzij een gemotiveerde
beslissing om geen voorstel van onderwijskwalificatie te ontwikkelen) en het verslag van de
raadpleging zullen bezorgd worden aan VLOR die, zoals voorzien in de procedure, ook een advies
over deze aanvraag moet uitbrengen. De verschillende standpunten van de onderwijsverstrekkers
worden meegegeven via het verslag van de raadpleging.



Aanvraag nieuwe onderwijskwalificatie Freinetpedagogie

Indieningsdatum
27/12/2021

Aanvrager
Luc Heyerick
Voorzitter schoolbestuur Freinetscholen Keerpunt vzw
Ferdinand Lousbergskaai 101c 001
9000 Gent
0478 88 09 21
luc.heyerick@telenet.be

Nieuwe onderwijskwalificatie
Freinetpedagogie
VKS 4
(gewoon voltijds) secundair onderwijs, derde graad ASO (domeinoverschrijdend) doorstroomfinaliteit

Samenstelling
Aan de onderwijskwalificatie Freinetpedagogie werd een set aan wetenschapsdomeinen gekoppeld,
waaraan specifieke eindtermen (SPET) verbonden zijn. Hieronder een overzicht van de geselecteerde
wetenschapsdomeinen:
1 Algemene doorstroomcompetenties
1.1         Generieke doorstroomcompetenties
1.2         Historisch en cultureel bewustzijn
2 Moderne talen
2.1         Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek
2.2         Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten
2.3 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling
2.5         Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: mediation
2.6         Nederlands: taalsystematiek
2.7         Nederlands: literatuur
2.8      Nederlands: communicatieve vaardigheden
4 Kunst en cultuur
4.1         Artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen
4.2         Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren
4.3         Artistieke expressie: vakdeskundigheid inzetten
4.4         Artistieke expressie: onderzoeken
4.5         Artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken
4.6         Artistieke expressie: presenteren
6 Wiskunde
6.1         Uitgebreide statistiek
15 sociale wetenschappen
15.1    Samenleving en politiek: sociale en humane wetenschappen
15.2    Samenleving en politiek: Communicatiewetenschappen

mailto:luc.heyerick@telenet.be


Een volledig overzicht van de aan Freinetpedagogie gekoppelde specifieke eindtermen werd
opgenomen in bijlage 1: De specifieke eindtermen voor de Onderwijskwalificatie Freinetpedagogie.
De specifieke eindtermen (3de graad) voor deze wetenschapsdomeinen leverden de basis om de
cesuurdoelen 2de graad voor Freinetpedagogie te bepalen. Daardoor zijn de meeste SPET voor de
3de graad al voorbereid door het werk aan de cesuurdoelen in de 2de graad Freinetpedagogie. Dat
geldt voor alle vermelde SPET, behalve onderstaande die pas in de 3de graad volledig aan bod
komen:
1.1 generieke doorstroomcompetenties
2.3 talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling
2.5 talen algemeen: communicatieve vaardigheden- mediation
6.1 wiskunde: uitgebreide statistiek
15.2 samenleving en politiek: communicatiewetenschappen.

Deze domeinen blijven wel gekoppeld aan het structuuronderdeel Freinetpedagogie, wat betekent
dat er wel specifieke eindtermen uit deze domeinen in de derde graad zullen opgenomen worden.
Die doelen moeten dan gedurende de laatste twee jaar van de opleiding in het secundair onderwijs
bereikt worden, zonder dat er voor dat domein voorafgaand cesuurdoelen bereikt zijn in de 2de
graad. De cesuurdoelen Freinetpedagogie 2de graad ASO zijn reeds opgenomen in het
protocolakkoord tussen de Vlaamse Regering en de Onderwijsverstrekkers.

De onderwijskwalificatie Freinetpedagogie zal bestaan uit 8 à 10 lestijden per week, die besteed
worden aan klasraad, praktische burgerschapsvorming, ateliers, onderzoek (waaronder een
eindwerk) en een ervaringsweek extra muros (zie ook vraag 21). Om deze activiteiten een plek te
geven in het lessenrooster kan hierbij gebruik gemaakt worden van de administratieve
vakbenamingen, zoals sociale activiteiten, exploratie, seminaries…

Maatschappelijke, economische of culturele behoeften
Een onderwijskwalificatie Freinetpedagogie in het secundair onderwijs is maatschappelijk,
economisch en cultureel relevant:

(1) als continuïteit van het pedagogisch project dat op dit moment reeds in een tachtigtal
Vlaamse basisscholen en een twintigtal secundaire scholen een plek vindt;

(2) omdat er (bij jongeren, ouders, leerkrachten, schooldirecties en academici) onmiskenbaar
een vraag is naar enerzijds een structuuronderdeel dat niet verplicht tot een vroegtijdige studiekeuze
die de doorstromingsmogelijkheden inperkt en anderzijds een breder (domeinoverschrijdend)
opleidingsaanbod binnen het aso (ook na de eerste graad).

(3) omdat freinetpedagogie de mogelijkheid tot gedifferentieerd leren institutionaliseert en
aldus tegemoetkomt aan een reële behoefte van bepaalde groepen jongeren in het onderwijs;

(4) omdat het de belangrijkste pedagogische freinetprincipes zowel in de basisvorming als in het
keuzegedeelte (structuuronderdeel F
reinetpedagogie) verankert;

(5) omdat het de creatie van een ‘comprehensief’ schoolmodel mogelijk maakt: een systeem dat
geen hiërarchie van studierichtingen en geen ‘waterval’ kent;



(6) omdat het past in een schoolconcept dat in alle geledingen (dus ook in de basisvorming)
flexibele leerwegen mogelijk maakt;

(7) omdat een flexibele studie- of loopbaanoriëntering tot 18 jaar een verrijking van het
bestaande onderwijsaanbod zou betekenen;

(8) omdat het de problemen van het vroegtijdige schoolverlaten en het spijbelen ten dele kan
helpen oplossen;

(9) omdat het, dankzij de uitgesproken nadruk op sociale vaardigheden, burgerschap,
ondernemerschap, probleemoplossend denken en creativiteit  nauw aansluit bij de transversale
eindtermen van de eerste graad en bij de zogenaamde ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’;

(10) omdat het de (vandaag onbestaande) mogelijkheid schept cultuurbeschouwing en –expressie
te combineren met de sterk cognitieve gerichtheid van het ASO;

De uitwerking van deze tien punten werd opgenomen in bijlage 2: maatschappelijke, economische en
culturele behoeften aan freinetpedagogie.

Onderwijskundige en opvoedkundige context
Het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de derde graad domeinoverschrijdende doorstroom is
het logische vervolg van het gelijknamige structuuronderdeel in de tweede graad en de basisoptie in
de eerste graad.
De opvoedkundige basisprincipes die reeds in eerdere aanvragen vermeld en toegelicht werden,
blijven dan ook overeind, evenals de argumentatie om de freinetpedagogie een volwaardige plaats te
bieden in de matrix secundair onderwijs.

Onderwijskundig willen we inzetten op een brede én een verdiepende vorming die de leerlingen de
startcompetenties biedt die noodzakelijk zijn voor de logische vervolgstudies in het hoger onderwijs.
De onderwijskundige technieken die we daarvoor hanteren vormen een logisch geheel met de
uitgangspunten die over leren en motivatie bestaan in de freinetpedagogie. Pedagogie en didactiek
haken in elkaar, om zo tot een emancipatorische vorming te komen in de derde graad die garant
staat voor voldoende kennis, vaardigheden en attitudes om in het hoger onderwijs van start te gaan
en die werkt aan een autonome motivatie en een onderzoekende houding die noodzakelijk is voor
het slagen in het hoger onderwijs.  Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de visie van Celestin
Freinet op mens, maatschappij en leren en de vertaling van die principes naar het onderwijs van
vandaag verwijzen we naar bijlage 3: De visie van Freinet en freinetpedagogie in de 21ste eeuw.
De opvoedkundige (aansluiten bij de doelgroep) en onderwijskundige context (realisatie finaliteit en
creëren leermotivatie) van de onderwijskwalificatie Freinetpedagogie wordt verder uitgewerkt in
bijlage 4: onderwijskundige en opvoedkundige context van Freinetpedagogie.

Instroom en uitstroom
Om de instroom voor Freinetpedagogie in de 3de graad ASO in te schatten moeten we in de eerste
plaats verwijzen naar het aantal leerlingen dat op dit moment (schooljaar 2021-2022) al gekozen
heeft voor dat structuuronderdeel: dat zijn in de basisoptie Freinetpedagogie (2de leerjaar A van de
1ste graad) 478 leerlingen verspreid over 24 vestigingsplaatsen waar die optie geprogrammeerd
werd. Deze scholen zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel en behoren tot de verschillende



onderwijsnetten. In de negen vestigingsplaatsen van Keerpunt worden geen andere basisopties
buiten Freinetpedagogie geprogrammeerd.
In het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO volgen nu 210 leerlingen het structuuronderdeel
Freinetpedagogie in 12 vestigingsplaatsen, waaronder 7 vestigingen van Freinetschool Keerpunt. Dat
betekent dat we bij de start van Freinetpedagogie in de 3de graad ASO een tweehonderdtal
leerlingen kunnen verwachten (in schooljaar 2023-2024). De jaarlijkse instroom zal naderhand
vermoedelijk verhogen gezien we weten dat er uit het freinetbasisonderwijs jaarlijks meer dan 1000
leerlingen de overstap maken naar het secundair onderwijs, maar nu nog niet overal de kans hebben
door te stromen naar een secundaire school waar freinetpedagogie wordt aangeboden.

Als uitstroom kunnen we jaarlijks een paar honderd leerlingen verwachten die naar het hoger
onderwijs kunnen doorstromen (universiteit en hogeschool). Voor Freinetpedagogie werd
onderstaand doorstroomprofiel opgesteld. Uiteraard kan dat profiel pas jaren later aan de feitelijke
doorstroom getoetst worden.

Ontwerp doorstroomprofiel freinetpedagogie:

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde,
Toegepaste taalkunde,
Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen,
Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies),
Archeologie en Kunstwetenschappen,
Geschiedenis,
Theologie, Religiewetenschappen en Kerkelijk recht,
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen,
Audiovisuele en Beeldende kunst,
Muziek en Podiumkunsten.

Natuurwetenschap:
Architectuur,
Gezondheidszorg

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen,
Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind),
Sociaal-agogisch werk,
Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische
wetenschappen),
Politieke en Sociale wetenschappen,
Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen,
Onderwijs

Materiële en financiële middelen, expertise en samenwerking
Materiële en financiële middelen
Op materieel gebied zijn er geen extra structurele middelen noodzakelijk. Voor de praktische
burgerschapsvorming, de atelierwerking en de ervaringsweek kunnen de scholen samenwerken met



verenigingen, bedrijven en particulieren buiten de school en hun aanbod deels afstemmen op de
mogelijkheden die daar aanwezig zijn. Het verdient aanbeveling dat scholen die gebruik maken van
het structuuronderdeel Freinetpedagogie ook onderling samenwerken met het oog op verruiming
van het atelieraanbod. Voor de uitvoering van sommige ateliers is er specifiek materiaal nodig, bijv.
voor ateliers om de SPET rond artistieke expressie te bereiken. Maar de school die Freinetpedagogie
programmeert hoeft dat materiaal niet noodzakelijk zelf aan te kopen als ze kunnen samenwerken
met andere scholen of partners die beschikken over zowel de nodige expertise als over de materiele
uitrusting om die kunstzinnige ateliers kwalitatief te begeleiden.
Voor de programmatie van het structuuronderdeel Freinetpedagogie zijn, naast de normale
werkingsmiddelen en uren-leraar, geen bijkomende financiële overheidsmiddelen nodig. De
werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid zullen in principe volstaan.

Expertise
In functie van het gewenste atelieraanbod kunnen scholen ad hoc op zoek gaan naar (tijdelijke)
begeleiders of leerkrachten met de nodige expertise. Het spreekt vanzelf dat het niveau dient aan te
sluiten bij het niveau van de derde graad ASO.
Het is wenselijk dat elke secundaire freinetschool voldoende expertise opbouwt op het gebied van de
freinetpedagogie. Behalve interne opleiding en intervisie, kan daarvoor gebruik gemaakt worden van
onder meer de bestaande opleidingen van Pedagogische Begeleidingsdiensten, van de driejarige
DHOS-opleiding (Diploma Hoger Opvoedkundige Studies) in de freinetpedagogie en van de ad hoc
opleidingen en praktijkdagen binnen de Freinetbeweging.

Samenwerking met derden
Voor enkele onderdelen van het structuuronderdeel Freinetpedagogie is samenwerking met externe
partners een vereiste. De school kan de organisatie en de opvolging daarvan bijvoorbeeld in de
opdracht van een of enkele leraren opnemen:
• klasraad: geen bijzondere samenwerking vereist;
• praktische burgerschapsvorming: de school zoekt zelf particulieren en organisaties van het
maatschappelijk middenveld. Deze kunnen zich ook in het buitenland bevinden (in dat geval kan een
concentratie van de burgerschapsuren aangewezen zijn).
• atelier: de school zoekt indien nodig zelf particulieren en organisaties; scholen kunnen
samenwerken bij de organisatie van atelier.
• ervaringsweek: de school zoekt zelf aanbieders van plaatsen bij bedrijven of organisaties buiten de
school.
• onderzoek: geen bijzondere samenwerking vereist.
Het is aan te bevelen dat scholen (of vestigingsplaatsen van scholen) die het structuuronderdeel
Freinetpedagogie aanbieden, onderling samenwerken.
Een freinetschool is van nature een brede school, die streeft naar een samenwerking met een brede
waaier aan partners. In dit verband wijzen we op de belangrijke rol die ook ouders en familieleden
van de leerlingen hierbij kunnen spelen.

Plaats in de opleidingsstructuur, vereiste voorkennis en wenselijkheid
aanbodbeperking
In de opleidingsstructuur krijgt de onderwijskwalificatie Freinetpedagogie een plaats in de derde
graad doorstroomfinaliteit ASO (domeinoverschrijdend). Dat betekent dat de vereiste voorkennis
voor dit structuuronderdeel vervat zit in de eindtermen basisvorming ASO 2de graad en de
cesuurdoelen 2de graad van de meeste studierichtingen van dat niveau. Uiteraard beschikken



leerlingen die  slagen in de studierichting Freinetpedagogie in de 2de graad  over de vereiste
voorkennis om die studierichting in de 3de graad verder te zetten. Maar ook instromen vanuit
andere ASO-studierichtingen is mogelijk: ook die leerlingen zullen beschikken over voldoende
voorkennis, al zal bij die neven-instromers in het begin van de 3de graad speciale aandacht moeten
gaan naar het bereiken van ‘freinetvaardigheden’ zoals democratische besluitvorming, coöperatief
samenwerken, conflicthantering, burgerschap, brede maatschappelijke oriëntatie…
Dat kan doordat de lessen/ pedagogische activiteiten die in Freinetpedagogie 3de graad openomen
zijn, voortbouwen op gelijkaardige activiteiten in de 2de graad: klas- en schoolraad, atelier,
onderzoek, praktische burgerschapsvorming, ervaringsweek (samen: 8 à 10 lestijden per week).
In de derde graad wordt er meer gefocust op onderzoekend leren. Deze onderzoeken zijn de motor
van de verwerving van de competenties uit de speci-fieke eindtermen. De onderzoekende blik op de
wereld bereidt studenten voor op academisch denken in het hoger onderwijs. Onderzoek maakt het
bijvoorbeeld ook mogelijk om met allerlei kennisinstellingen reeds in het secundair onderwijs in
contact te komen. Onderzoek eindigt in een werkstuk dat voorgesteld wordt. Op het einde van de
3de graad vormt een zelfstandig gepland en uitgevoerd onderzoek een eindwerk dat ook
gepresenteerd wordt (‘meesterproef’).
In de derde graad maken de leerlingen met verschillende onderzoeksmethoden en -technieken
kennis. Naast de klassieke OVUR-strategie komen bijvoorbeeld ook vormen van design thinking
(human centered design), ervaringsonderzoek en ontwerpend onderzoek aan bod.

Gezien er geen specifieke voorkennis vereist is en Freinetpedagogie voorbereidt op een brede waaier
aan studierichtingen in het hoger onderwijs (zie vraag 19), lijkt het niet nodig/wenselijk om een
aanbodbeperking  door te voeren. Er zijn reeds heel wat basis- en secundaire scholen in Vlaanderen
waar freinetpedagogie ingang gevonden heeft, zodat aanbodbeperking de continuïteit in keuze van
het pedagogisch project en studierichting zou hinderen.

Onderscheid/samenhang met andere onderwijskwalificaties
De onderwijskwalificatie Freinetpedagogie vertoont meest samenhang met twee bestaande
onderwijskwalificaties: Humane Wetenschappen enerzijds en Steinerpedagogie anderzijds.
Hieronder geven we in een tabel weer welke wetenschapsdomeinen voor die drie richtingen
geselecteerd zijn. Tussen haakjes staat telkens vermeld hoeveel SPET met het geselecteerde
wetenschapsdomein verbonden zijn. De drie richtingen komen uit op een totaal van 38 SPET,
overlappen elkaar gedeeltelijk, maar hebben ook een eigen specifiteit.

Humane wetenschappen
1 Algemene doorstroomcompetenties

1.1 Generieke doorstroomcompetenties (4)
1.2 Historisch en cultureel bewustzijn (5)

4 Kunst en cultuur
4.7 Kunstbeschouwing (4)

5 Filosofie
5.1 Uitgebreide filosofie (5)

6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek (4)

14 Gedragswetenschappen
14.1 Algemene gedragswetenschappen (7)

15 Sociale wetenschappen
15.1 Samenleving en politiek: sociale en humane wetenschappen (3)



15.2 Samenleving en politiek: communicatiewetenschappen (3)
15.3 Sociale aspecten van recht (3)

TOTAAL: 38

Steinerpedagogie
1 Algemene doorstroomcompetenties
1.1 Generieke doorstroomcompetenties (4)
1.2 Historisch en cultureel bewustzijn (5)

2 Moderne talen
2.1 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek (1)
2.2 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten (2)

2.3 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling (1)
2.5 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: mediation (1)
2.6 Nederlands: taalsystematiek (1)
2.7 Nederlands: literatuur (1)
2.10 Nederlands: communicatieve vaardigheden: mondelinge teksten samenvatten (1)

4 Kunst en cultuur
4.1 Artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen (1)
4.2 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren (2)
4.3 Artistieke expressie: vakdeskundigheid inzetten (1)
4.4 Artistieke expressie: onderzoeken (2)
4.5 Artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken (1)
4.6 Artistieke expressie: presenteren (2)
4.7 Kunstbeschouwing (4)

5 Filosofie
5.2 Pakket uit de filosofie (4)

6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek (4)

TOTAAL: 38

Freinetpedagogie
1 Algemene doorstroomcompetenties

1.1 Generieke doorstroomcompetenties (4)
1.2 Historisch en cultureel bewustzijn (5)

2 Moderne talen
2.1 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek (1)
2.2 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten (2)

2.3 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling (1)
2.5 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: mediation (1)
2.6 Nederlands: taalsystematiek (1)
2.7 Nederlands: literatuur (1)

2.8 Nederlands: communicatieve vaardigheden (3)
4 Kunst en cultuur

4.1 Artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen (1)
4.2 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren (2)
4.3 Artistieke expressie: vakdeskundigheid inzetten (1)
4.4 Artistieke expressie: onderzoeken (2)
4.5 Artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken (1)



4.6 Artistieke expressie: presenteren (2)
6 Wiskunde
6.1 Uitgebreide statistiek (4)

15. Sociale wetenschappen
15.1. Samenleving en politiek: Sociale en humane wetenschappen (3)
15.2 Samenleving en politiek: Communicatiewetenschappen (3)
TOTAAL: 38

Vervangt de onderwijskwalificatie een andere onderwijskwalificatie(s)
neen
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