
 

 

1                               v l o r . b e 
 

Colloquium ‘Onderwijskwaliteit op tafel’ 

10 juni 2022        

Notities bij de keynote van Jan Elen 
 

Leraren worden geconfronteerd met gelijkaardige componenten (leerlingen, doelen ..) maar 

functioneren ook telkens in een erg verschillende context.  

Het doel van onderwijzen is leerlingen doelen laten bereiken. Het is dus cruciaal om het leerproces 

beter te begrijpen.  

Gelukkig is er over het leerproces al veel gekend. Het lijkt erop dat ‘leren’ een aantal 

basiskenmerken heeft, onafhankelijk van de context.  

1 Leren is een actief proces. Dat is een grote uitdaging voor onderwijs: hoe kan de leraar ervoor 

zorgen dat leerlingen die activiteiten uitvoeren die doelen kunnen realiseren of helpen doelen 

realiseren?  

2 Leren is een cumulatief fenomeen. Je leert op basis van wat je al kent. Dat is belangrijk in een 

samenleving die telkens diverser wordt: het is steeds moeilijker voor leraren om de voorkennis 

van leerlingen in te schatten;  

3 Leren is constructief. Kennisoverdracht kan niet, leren impliceert steeds een constructie door 

de lerende zelf.  

4 Leren is een zelfregulerend proces. De leerling zal alleen dat leren wat de leerling zelf beoogt 

te leren. Je kan geen leerling dwingen iets te leren. Dat stelt leraren voor een grote uitdaging: 

we willen eigenlijk dat die leerlingen hun zelfregulatie inzetten om doelen te bereiken die ze in 

de eerste instantie niet zelf gekozen hebben. Het is dus belangrijk om in te gaan op de 

betekenis en relevantie van de doelen.  

5 Leren is gesitueerd. Alle leren gebeurt in een setting en een bepaalde context. Dat is soms een 

nadeel, maar de context is  ook een kracht: door het manipuleren van de context kunnen we 

leerproces beïnvloeden. 

 

Dit alles is geen voorschrift of prescriptie van hoe leren ‘dient’ te verlopen, maar een vaststelling 

en dus een beschrijving van wat leren is. 

Wat is onderwijzen dan? Onderwijzen is het mogelijk maken van dat leerproces. Het uitlokken van 

leeractiviteiten die voor die leerling of die groep binnen een context nodig is. Onderwijs is ook het 

opvolgen van leeractiviteiten: we mogen er niet zomaar van uitgaan dat leerlingen doen wat we 

zeggen dat ze moeten doen. De leerling is fundamenteel disobedient. Leerlingen gaan het soms 

ook moeilijk hebben: dan is er ondersteuning nodig van de leeractiviteit.  

Dat brengt ons bij de titel van deze sessie: wat is de beste strategie van onderwijzen? Het antwoord: 

het hangt er van af. Goed onderwijzen is altijd het resultaat van een redeneerproces.  

Wie kan dat leerproces tot een goed einde brengen? Wat is daar dan voor nodig? Een pleidooi voor 

een dispositie tot leraarschap. Die kernkwaliteiten zijn niet ‘aangeboren’. Het gaat om:  

1 Bekwaamheid. Je moet als leraar niet alleen veel kunnen, maar ook veel kennen en veel 

weten.  
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2 Geneigdheid. Je bent niet alleen bekwaam, maar je bent ook geneigd dit toe te passen. Je 

wil leraar zijn. Je hebt een inclination dit te doen, een passie. 

3 Gevoeligheid. Je kan inschatten wanneer het gepast is het juiste te doen. Niet elke strategie 

is op elk moment passend. Leraren dienen de gevoeligheid te ontwikkelen die bekwaamheid 

tentoon te spreiden.  

Waar heeft die dispositie dan betrekking op?  

• De leraar dient onderwijs te kunnen ontwerpen. De leraar dient een strategie op te bouwen op 

basis van een redenering. Ik vrees dat leraren in veel situaties niet meer mogen of in staat 

worden gesteld om hun professionaliteit tentoon te spreiden. 

• De leraar moet onderwijs tot stand kunnen brengen.  

• Het is ook ongelooflijk belangrijk om te beseffen dat onderwijzen heel complex is. Wellicht kan 

niet iedereen zomaar alles. Daarom is het belangrijk dat je als leraar in staat bent tot 

samenwerking.  

• Blijven onderzoeken is belangrijk. Zo zegt effectiviteitsonderzoek niet iets over alle situaties 

iwaarin leraren zitten. Dit zegt iets over situatie A, niet per se over situatie B. Blijvend onderzoek 

is dus nodig.  

• En tot slot: contextualiseren. In hun gedrag moeten leraren kunnen contextualiseren.  

 

Wat moeten wij dan doen? Leraren geven wat ze minimaal verdienen en dat is: respect.  

 


