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COMPARATIEVE EN INTERCULTURELE PEDAGOGIEK (SCHEMA’S) 
Stromingen (D1) 
 

 Modernisering Kritische perspectieven Wereldsysteemperspectieven Historisch en 
contextperspectief (= uitloper 
van modernisering, verbeterde 
versie) 

Methodologie Kwantitatief 
(internationale 
studies 
bijvoorbeeld)  
Algemene en 
objectieve 
wetmatigheden + 
controleerbaar 
Positivistisch  
Input en output 
deed er hier niet 
toe 

Kwalitatief (zowel 
rekening houden met 
input als output) 

Kwalitatief en kwantitatief Historische methode 
Kwalitatief onderzoek (cijfers 
en gegevens betekenis geven 
en interpreteren = aandacht 
voor input en output) 

Theorie / Macht en rol van de staat 
Onderwijsprocessen 
reproduceren ongelijkheid 
Problemen zoals ongelijke 
toegang 

Globalisering: eerst economisch, dan 
cultureel en onderwijskundig 
(transnationale ontwikkelingen door 
globalisering) 
We evolueren niet naar één 
wereldcultuur: zowel lokale 
ontwikkelingen als 
wereldontwikkelingen (mondiale 
ontwikkelingen) krijgen aandacht  

Kennis als 
communicatiesociologie 
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Eenheid van 
analyse 

/ Natiestaat: één dominante 
elite vergelijken met 
minderheidsgroep (zoals 
vrouwen bijvoorbeeld) 

Wereld als systeem: vergelijking van 
reactie van lokale gemeenschappen op 
wereldontwikkelingen 

/ 
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Cultuur – algemeen (D1)  
 

Cultuur 
Onderwijs: weerspiegelt waarden, normen, manier van denken en cultuur in de maatschappij 

Nationale en regionale cultuur (Hofstede): nationale en regionale 
culturele groepen beïnvloeden het gedrag van mensen in organisaties 
en de maatschappij 

Politieke cultuur: gedeelde waarden die aanwezig zijn in een cultuur, 
langdurige tradities, … 

5 dimensies. 
1. Masculiniteit (mannelijkheid) VS vrouwelijkheid 
2. Macht  
3. Onzekerheid 
4. Individualisme Vs collectivisme  
5. Lange-termijn denken VS korte-termijn denken 

7 elementen vormen samen politieke cultuur: 
1. Onzekerheid 
2. Keuzevrijeheid 
3. (De)centralisering  

(1) Territoriale decentralisatie: macht wordt niet centraal 
gehouden maar op een lager niveau toegewezen aan 
autoriteiten 

(2) Functionele decentralisatie: bepaalde zaken worden 
centraal gehouden en andere zaken worden 
toegewezen aan de scholen zelf 

(3) Deconcentratie decentralisatie: centraal bestuur over 
een groot land opsplitsen in delen (bijvoorbeeld 
autoriteiten) en deze ook weer opsplitsen 

(4) Derugelering decentralisatie: aantal regels die 
opgelegd worden, afbouwen (indruk dat lokale 
bevoegdheden meer vrijheid hebben) 

4. Rationalisme 
5. Gelijkheid 
6. Kwaliteit 
7. Efficiëntie  

Voorbeeld: Engelse en Franse cultuur  
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Engelse en Franse cultuur (D1) 
 

 Engelse cultuur Franse cultuur 
Chauvinistisch? Ja: overdreven vorm van patriottisme 

(ophemelen van eigen land en taal) 
Ja: patriarchale figuren zoals Napoléon, 
Macron, …  

Tolerant voor verschillen tussen standen? Ja (= bakermat van het liberalisme) Neen 
Kenmerk?  Houden vast aan tradities 

Nuchtere zin voor feiten 
Houden van grandeur die de staan moet 
uitstralen 

Grammatica? Eenvoudig Heel complex  
Invloed in de wereld? Sinds WO II veel invloed in de wereld (via VS) 

 
Weinig tot geen invloed sinds WO II in de 
wereld  

Belangrijke personen Locke, Hume (empirisme) à ervaring is 
grondslag van het weten 
Dewey, James (pragmantisme) à focus op 
natuurwetenschappen en praktijk (denken is 
belangrijk instrument voor het handelen) 

Descartes (rationalisme) à geloof in de rede 
(rede is basis van kennis en waarheid) 
Derrida (postmodernisme) à grote liefde 
voor taal en literatuur  

Onderwijs - Traditioneel  
- Onderwijs is instrumentaal: 

rendement en output centraal 
- Modern geconstrueerd = 

toonaangevend 
- Competitie  

- Klemtoon op onafhankelijk 
intellectueel denken 

- Centraal en bureaucratie  
- Ouderwets geconstrueerd = niet 

toonaangevend 
- Weinig concurrentie tussen scholen 
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PISA (D2) 
= internationale studie sinds 2000, dat om de drie jaar herhaald wordt. Drie gebieden worden getoetst (inzicht en kennis): leesvaardigheid, 
natuurwetenschappen en wiskunde (misschien omdat deze het makkelijkst te meten zijn?) 
 

Finland Duitsland Engeland 
= gidsland in het onderwijs 

- Kwaliteit en gelijkheid is hoog 
 
Voordat Finland het modelland was, was dit 
Duitsland 

In 2000: PISA-shock à Duitsland had een 
slecht resultaat neergezet en was hiervan 
aangedaan 

- Mediastorm 
- Validiteit kwam ter discussie staan 
- Hervormingen werden ingevoerd 

(zoals nationale testen, curriculum-
hervorming, …) 

Ook zij kregen in 2000 slechte resultaten à 
maar hadden dit verwacht 

- Kreeg wel veel aandacht, maar was 
geen shock zoals in Duitsland 

- Er werden geen maatregelen 
hieromtrent genomen 
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SCHEMA’S LANDENSTUDIES (D3) 

ENGELAND (UK) 
 

Cultuur 
 

Zie ander schema 

Context 
en 
historiek 

o Cultuur à individueel initiatief, flexibiliteit en competitie 
o Voor WO II à land is opgesplitst in arrondissementen (= LEA - Local Educational Authorities) à LEA’s waren 

verantwoordelijk voor onderwijs   
§ Elke regio had een LEA, en zo was het onderwijs gedecentraliseerd 
§ Leerkrachten en directeurs hadden een grote verantwoordelijkheid om de school vorm te geven 

o 1944: grondlijnen huidig onderwijssysteem (hervorming) 
§ Oprichting ministerie van onderwijs 
§ Onderscheid BO en SO 
§ Ondersteuning van secundaire scholen voor alle leerlingen 

o 1988: ERA (Educational Reform Act) à Tatcher revolutie 
§ Radicale hervorming Engels onderwijssysteem (competitie en keuzevrijheid sindsdien) 
§ Sindsdien invloed over de hele wereld 
§ Kernvisie ERA (zie hieronder) 

o Kernvisie: 
§ Nationaal curriculum 
§ Nationale testen (key stages) 
§ Publicatie van resultaten op basis van de testen 
§ Toegenomen competitie tussen scholen 
§ Budgetautonomie en verantwoordelijkheid scholen 
§ Sancties voor slechte prestaties (school, leerkracht, directie) 
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Beheer en 
organisatie 

o Nationaal en regionaal bestuur 
§ Verantwoordelijk voor het onderwijs (decentralisatie) 
§ LEA’s staan in voor onderwijs tot de leerplicht in de eigen regio 

- LEA bestuurd comprehensive schools 
- Recent: meer scholen rechtstreeks onder toezicht van de overheid (academy schools- 
- Private scholen: duur + prestige (7% van de leerlingen) 

§ DfE: centraal beleid (Department for Education) à strategische doelstellingen opstellen in het onderwijs 
Curriculum 
en 
controle 

o Leerplicht 5-16 jaar 
o Nationaal curriculum: basisvakken met kernvakken (school is bevoegd om eigen curriculum te ontwikkelen) 

§ Kernvakken: inhoud is vastgelegd met hoofddoelen, leerprogramma en algemene vereisten 
o Key stages (4): 7, 11, 14 en 16 jaar  

§ Nationale testen op deze stages à resultaten worden openbaar gemaakt (league tables) 
§ Leerkrachtenevaluatie op stage 1 en 3 

o Ranking van scholen à competitie 
 
Inspectie  

o OFSTED (kleuter, lager, secundair en volwassenonderwijs) 
§ = semi-autonome agentschappen dat instaat voor de doorlichting van scholen en verantwoordelijk is voor 

de kwaliteit van het onderwijs 
§ Rapporteert openbaar + verleent advies aan scholen 
§ ADVIES: 

- Failing school: school die het niet goed doet (opvolging door HMI) 
• HMI = His Majesty Inspectors = komt binnen de 6-8 maand terug langs voor een opvolgingsbezoek (opstellen van 

een actieplan, tijdsplan, …) 
- Beacon school: krijgen extra financiering door goede evaluatie 

o QAA (hoger onderwijs) 
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Onderwijs-
sectoren 

Preschool education (voorschools onderwijs) 
o 3 – 5 jaar 
o Niet goed uitgebouwd  
o Soms in aparte kleuterklassen 
o Veel kinderen gaan naar kinderdagverblijven of speelgroepen 
o Foundation stage: vroege leerdoelen om na te streven 

Primary education (lager onderwijs) 
o 5 – 11 jaar met eerste 2 key stages 
o Klas per leeftijd + één leerkracht 
o Scholen ervaren druk door testen en league tables 
o Aan het einde geen certificaat 

Secondary education (secundair onderwijs) 
o Comprehensive schools: iedereen zit bij elkaar (breed bereik van leerlingen) 
o Grammar schools 

§ 160 scholen 
§ Selectie: 20% van de leerlingen 

o Modern schools  
§ Alternatief voor grammar schools): indien niet geselecteerd door grammar schools 
§ Beroepsopleiding 

o City academies: 
§ Betekenis van vroeger is anders dan nu 
§ Nu 

Þ Iedereen krijgt deze term als de school goed scoort op inspectie 
Þ Gevolg = meerderheid van de openbare scholen zijn academies en hangen niet meer af van LEA 
Þ Selectie: 10% van leerlingen 

o Free schools 
§ Opgericht door ouders, leerkrachten, … 
§ Geen schoolgeld, wel financiering van de overheid 
§ OFSTED inspecteert 
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o Independent/public schools  
§ Privéscholen 
§ Heel duur 

 
GCSE (General Certificate of Secundary Education) 

o = einde van de laatste key stage (16 jaar) 
o Leerlingen kunnen 5 vakken kiezen om af te leggen 
o Score via letters (vervolgonderwijs vereist vaak A, B of C) 

 
Postleerplicht onderwijs (secondary schools/further education) 

o 16 – 18 jaar 
o Sixth Form Colleges 

§ Bereiden voor op hoger onderwijs  
§ Algemene vorming 
§ Erkende toetssystemen die leiden tot certificatie 

o Further Education Colleges: voltijds/deeltijds beroepsonderwijs 
§ Beroepsgerichte vorming 

 
Hoger onderwijs 

o Universiteiten: min. 3x A-leven en minstens altijd score C 
o Universiteit = brede term in Engeland  
o Geen open inschrijvingen, hoog inschrijvingsgeld (eigen toelatingsbeleid) 
o Bachelor behalen à Further Education Colleges 

Kostprijs Hoog inschrijvingsgeld voor de universiteiten 
Politieke 
cultuur 

Zie ander schema 
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FRANKRIJK (FR) 
 

Cultuur Zie ander schema 
Beheer en 
organisatie 

o Onderwijs FR = voorbeeld bureaucratie 
§ Staat staat in voor alles (legt oa. onderwijsprogramma’s vast) 
§ Objectieve maatstaven waar iedereen gelijke toegang heeft 

o Sinds 1982: beweging naar decentralisatie waarbij regionale autoriteiten meer bevoegdheden krijgen 
o Alle leerkrachten = staatsambtenaren  

§ Hierdoor is ministerie grootste werkgever van het land 
§ Professoren zijn ook tewerkgesteld door de staat 

Curriculum 
en 
controle 

o Leerplannen = centraal vastgelegd 
o Sinds 2006 à 7 basiscompetenties van kleuterschool tot einde college die in alle vakken of gebieden aan bod moeten 

komen (vakoverschrijdende competenties) 
o Leerplicht 6 tot 16 jaar (in september 2019 gaat het dalen!!) 

 
Kwaliteitscontrole: 

o Toetsen wegen niet zo zwaar door als in de UK 
o Verplichte centrale diagnostische testen in 3de leerjaar + begin SO à resultaten worden bekend gemaakt 
o Inspecteurs vanuit Parijs tewerkgesteld 

§ Inspecteurs betrokken bij leerplannen, nascholing en juridische controles 
§ Lokale inspecteur per departement voor inspectie basisschool 
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Onderwijs-
inrichters 

Openbare en vrije scholen 
o Openbare scholen (écolè publique):  

§ 80%  
§ Gratis 
§ Moeten iedereen aanvaarden 

o Vrije scholen (écolè privée): 
§ Meestal katholiek  
§ Gesubsidieerd door de overheid en bijdrage van de ouders  
§ Leerkrachten aangeduid door de staat 
§ 2 vormen: 

1. Écolè privée sous contrat = bijdrage door de staat 
2. Écolè privée hors contrat = volledige vrije school, geen bijdrage van de staat 

Onderwijs-
personeel 

o Hoog aantal assisterend personeel (typisch FR) à ze staan in voor vie scolaire 
o Scheiding tussen onderwijzende taak van leerkracht en opvoedende taak van assisterend personeel  (om neutraliteit en 

objectiviteit te bewaren) à weinig flexibiliteit en strikte taakverdeling (typisch bureaucratie) 
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Onderwijs-
sectoren 

Voorschools onderwijs (écoles maternelles) 
o 2 – 6 jaar 
o Goed en sterk uitgebouwd  
o Niet verplicht maar wel groot netwerk zoals in ons land 

Lager onderwijs (écoles élémentaires) 
o 6 – 11 jaar = 5 jaar in totaal  
o Twee cylci: van 2 en 3 jaar 
o Geen echt examen op einde LS, wel in 3e leerjaar 

Secundair onderwijs 
o 11 – 18 jaar = 7 jaar in totaal  
o Lager SO: collège (4 jaar) 

§ Algemeen vormend 
§ Nationaal diploma (Brevet) 
§ Veel zittenblijvers 

o Hoger SO: lycée (3 of 4 jaar) 
§ Algemeen vormend of technisch (leidt tot Baccalauréat) 
§ Beroepsonderwijs (leidt tot beroepskwalificatie) 
§ Baccalauréat: 

Þ ASO (BE): B. Général (53%) 
Þ TSO (BE): B. Technologique (25%) 
Þ BSO (BE): B. Professionel (22%) 
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Hoger onderwijs 
o Grote diversiteit 
o Toegang = Baccaleuréat  
o 3 mogelijkheden: 

1. Grandes écoles 
§ Prestigieuzer dan universiteit in FR (elite van het land) 
§ Strenge selectie (5%) 
§ Voorbereidend jaar als extra  

2. Universiteit 
3. Beroepsgerichte opleiding 

Politieke 
cultuur 

Zie ander schema 
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DUITSLAND (DUI) 
 

Cultuur Zie ander schema 
Context en 
historiek 

o Cultuur à gericht op overleg, grondigheid (expertise) en structuur  
o Belangrijk economisch land 
o Rijnland-model 

§ Overheid speelt grote rol à houden zich met alles bezig in de maatschappij (dus ook onderwijs) 
§ Sterke samenwerking tussen overheid, werkgevers en –nemers 
§ Voor technische-economische ontwikkeling is consensus over sociale partners en opleidingsniveau nodig 
§ Bedrijven sterk betrekken bij vorming onderwijs  

Beheer en 
organisatie 

o Federale structuur met 16 deelstaten à centrale Minister van Onderwijs heeft weinig invloed want de 16 deelstaten 
zijn verantwoordelijk voor onderwijs in hun regio 

o Gedecentraliseerd onderwijsbeleid maar binnen deelstaten is er een centralistische beleidsvoering 
o Kultusministerkonferenz à overlegorgaan tussen deelstaten  

§ Grote lijnen zoals leerplicht, vakanties, schooljaar, … worden er besproken 
§ !! maar: deelstaten bepalen eigen leerplannen en lessentabellen 

Curriculum 
en 
controle 

o Kultusministerkonferenz à legt de leerplannen vast 
o Deelstaten: 

§ Verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole 
§ Naar aanleiding van PISA à hervormingen in alle deelstaten 

- Oprichting van Qualitätsagenturen: centrale toetsen ontwikkelen, analyseren en hierop feedback 
geven 

Onderwijs-
inrichters 

o Verhouding publieke en vrije school is afhankelijk van deelstaat tot deelstaat 
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Onderwijs-
sectoren 

o Leerplicht:  
§ 6 – 16 jaar: voltijdse leerplicht 
§ 16 – 19 jaar: deeltijdse leerplicht 

 
Voorschools onderwijs 

o 3 – 6 jaar 
o Op vrijwillige basis, voorschools onderwijs is geen onderdeel van het reguliere onderwijssysteem 
o Niet gratis 
o ‘Kindergarten’ met beperkte plaatsen à vallen niet onder Ministerie van Onderwijs, maar onder Ministerie van Sociale 

Zaken 
o Vorklassen = jaar voor lagere school waar kinderen met een leerachterstand worden voorbereid 

Lager onderwijs (Grandschule) 
o Duurt ongeveer van 6 – 10 jaar (4 jaar) = typisch DUI à daarna kiest men al voor het secundaire onderwijs  
o Duur = afhankelijk van deelstaat (in Berlijn bv. 6 jaar) 
o Aan het einde: leerlingen krijgen advies (PISA heeft kritiek)  

Secundair onderwijs (Förderstufe) 
o 10 – 12 jaar 
o Observatie en oriëntatie-programma 
o In werkelijkheid à direct naar lager SO 
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Lager SO 
o Gymnasium ‘ASO’ 

§ Algemene vorming 
o Realschule ‘TSO’ 

§ Algemene vorming + technische vorming 
§ Aandacht voor beroepsoriëntatie 
§ Duaal systeem krijgt ook aandacht 

o Hauptshule ‘BSO’ 
§ Voorbereiding op duale beroepsopleiding 
§ Centrale examens voor Engels, Duits en wiskunde 
§ !! Geen praktijkvakken 
§ Hoe conservatiever deelstaat = meer leerlingen in Hauptshule 

o Gesamtschule = drie bovenstaande schooltypes zijn geïntegreerd 
§ Kooperatieve Gesamtschule = 3 types naast elkaar 
§ Integriete Gesamtschule = alle leerlingen volgen gezamenlijk onderwijs 

Hoger SO 
o < Gymnasium 

§ à Gymnasiale Oberstufe:  
Þ 16 – 19 jaar 
Þ Abitur = centraal examen door Duits, Engels en wiskunde (aan het einde van Gymnasium) 
Þ Succesvolle Abitur = naar universiteit 
Þ Resultaat = bepalend voor hoger onderwijs (numerus fixus – zoveel beste mogen beginnen aan de 

opleiding) 
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o < Realschule 
§ à Beryflisches Gymnasium 

Þ 16 – 19 jaar 
Þ Variant van industrieel ingenieur in BE  
Þ Certificaat Realschule vereist 
Þ Vervolg = vaak technische Hochschule  

§ à Fachoberschile 
Þ 16 – 18 jaar 
Þ Algemene en beroepsgerichte kennis – technisch onderwijs 
Þ Toegang Fachhogeschule  
Þ Praktijk in bedrijfsleven 

o < Hauptschule 
§ Berufsschule – duaal systeem 

Þ 15 – 19 jaar 
Þ Voorbereiding op tewerkstelling  
Þ Leerwerkplaats  
Þ Economie heeft invloed: goedwerkende economie = veel leerwerkplaatsen 
Þ Verdere specialisatie is Fachschule 

§ Berufsfachschule 
Þ 16 – 19 jaar 
Þ Voltijds onderwijs met stages voorbereidend op beroep 
Þ Alternatief voor wie geen leerwerkplaats vindt in Berufsschule 

§ Fachschule  
Þ 18 jaar + 
Þ Beroepsopleiding met mensen met beroepsERVARING 

Hoger onderwijs 
§ 1) Niet-universitair hoger onderwijs 
§ 2) Hogere beroepsopleidingen ne het universitair onderwijs 

Þ Hoger beroepsopleiding: Fachshogchule (praktijk en behalen van master is mogelijk) 
Þ Universitair onderwijs 
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Politieke 
cultuur 

Zie ander schema  
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FINLAND (FIN) 
 

Opmerking FIN = gidsland 
o Behoort tot de PISA-top 
o Superstatus  
o Hoge prestaties voor onderwijskwaliteit + gelijkheid tussen scholen en leerlingen 
o Kenmerken: uniformiteit; vrij onderwijs, gratis schoolmaaltijden, inclusie, … 
o  Hoog percentage diploma SO en HO 
o Uitgestrekt land + dunbevolkt 

Cultuur Zie ander schema. 
Context en 
historiek 

o 1950: ongelijke kansen (enkel in grote steden was er toegang tot onderwijs) 
§ Economie evolueerde naar technologische en industriële productie = nood aan meer onderwijs 

o Tot jaren 70 à Duits systeem (4 jaar BO en op 10 jaar kiezen: ofwel algemeen ofwel technisch secundair) 
o Vanaf 1970: comprehensief systeem (Peruskoulu) = succes van Finland 

§ Doel = ASO, TSO en basisscholen hervormen in één comprehensieve 9 jaar durende gemeenteschool tot 16 
jaar (start 5 jaar) 

§ Toegang = voor iedereen à gelijke kansen voor iedereen ongeacht geslacht, SES, …  
o 1990: nationaal curriculum, handboeken en schoolinspectie afgeschaft  

§ Nationale doelen worden geëvalueerd door nationale testen zoals bijvoorbeeld PISA 
o 2001: nieuwe verdeling van lestabellen in het basisonderwijs 
o 2004: kerncuricculum voor basisonderwijs 

Beheer en 
organisatie 

o Ministerie van Onderwijs = grootste autoriteit 
§ Wordt bijgestaan door FNBO (Finnisch National Board for Education) 

o Gemeenten verantwoordelijk voor BO, SO en beroepsonderwijs 
o Overheid voor universiteiten en speciaal beroepsonderwijs 
o Financiering: gemeenten en overheid 
o Leerlingenvervoer is gratis  
o Tegemoetkoming in de maaltijden tot HO 
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Curriculum 
en 
controle 

o Nationaal kerncurriculum voor leerplichtonderwijs (bepaald door overheid) 
o Beslissingsmacht op lokaal niveau 
o Weinig lesuren: 19 – 30 lesuren 
o Ontspanning: namiddag vrijaf (geen school) 
o Besteding aan instructie door leerkracht = minimaal 
o Nationaal Matriculatie Examen (hoger SO) 

§ Test kennis en vaardigheden, en ook maturiteit 
§ Bepalend voor toegang HO 
§ Minstens 4 vakken: moedertaal, 2e taal, wiskunde en algemene studies + keuzevakken 

Onderwijs-
inrichters 

o Bijna GEEN privéscholen 
o Overal openbare scholen 
o Vrije keuze is er niet: woonplaats 

Onderwijs-
personeel 

o Leerkracht = gerespecteerd beroep 
o Diploma leerkracht: 

§ Kleuter, lager en secundair: master 
§ Beroepsonderwijs: bachelor of master 

o Ingangsexamens voor lerarenopleiding à 17% geslaagd 
o Verloning in vergelijking met nationaal gemiddelde + op basis van ervaring 

Onderwijs- 
sectoren 

Voorschools onderwijs 
o Overheid voorziet kinderopvang 
o Incl. voorbereidend jaar naar lager onderwijs 

Lager onderwijs (lager SO) 
o 7 – 16 jaar 
o Comprehensief 
o Noden van leerlingen = centraal 
o Kenmerken: 

1. Investering in speciaal onderwijs 
2. Intensief curriculum advies 
3. Veel differentiatie in lespraktijk en investering in lerarenopleiding 
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Hoger SO 
o Één extra jaar: voorbereidend op vervolgonderwijs 
o Algemeen vormend: 

§ 3 jaar 
§ Periode van 4 jaar: 75 cursussen 
§ Nationaal Matrculatie Examen 

o Beroepsonderwijs 
§ 3 jaar 
§ Rechtstreeks naar de arbeidsmarkt  
§ à Polytechnic 
§ Examens = per school 

Hoger onderwijs 
o Universiteit: 4/5 jaar 
o Polytechnics: 3/4 jaar 

Kostprijs  Ongeveer gelijk met België (FIN = 9.600 dollar; BE = 10.200 dollar) 
Politieke 
cultuur 

Zie ander schema 

  



 LARA VAN MELLO – 22 

VERENIGDE STATEN (VS) 
 

Cultuur Zie ander schema 
Context en 
historiek 

o Onderwijs = niet opgenomen in de grondwet 
§ Is een bevoegdheid voor de individuele staten  
§ Ook opleidingen zijn per staat (ene diploma is niet gelijk aan het andere) 

o Overheid à geen religie promoten/financieren (dubbelzinnig) 
o Variabiliteit tussen de staten (curriculum, vakbonden, opleidingen, …) 
o Federale programma’s die convergentie tussen staten stimuleren 
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Beheer en 
organisatie 

o Geen nationaal systeem/curriculum à staten zijn afzonderlijk verantwoordelijk 
o Publieke scholen gegroepeerd in districten 

§ Binnen de staat zijn er districten 
§ Geleid door superintendent 
§ Financiering op basis van lokale belastingen 

o Nationale wetgeving 
1. No Child Left Behind (2001) - NCLB 

§ Standards-based accountability 
Þ Minimum-prestatiestandaarden (basis voor lezen en wiskunde) 
Þ Gestandaardiseerde toetsen 
Þ School = verantwoordelijk voor resultaten van de leerlingen 
Þ AYP (Annual yearly progress) à school moet elk jaar beter doen 

§ Sancties voor scholen die niet voldoen 
Þ Eerst actie door de school, dan gecorrigeerde actie, dan herstructurering  
Þ Leerlingen mogen eventueel naar andere publieke school in hetzelfde district (transport wordt 

betaald door failing school) 
2. Race to the Top (2010) 

§ Als staat een project uitschrijven met volgende punten: 
a. Performance-based standards voor leraars en directeurs 

Þ Standard-based accountability: leraren + leerlingen 
Þ Value added modeling: leerkracht moet toegevoegde waarde hebben aan de leerling 

b. Standards voor kernvakken (wiskunde en lezen) 
Þ 42 staten doen mee 
Þ Minimumdoelen, kerndoelen, kennis, probleemoplossende vaardigheden, inzicht, … 

c. Streven naar meer charter schools 
d. Hervormen van laagst presterende scholen 
e. Datasystemen ontwikkelen 

3. Every Student Succeeds Act (2015) 
§ Vervolg NCLB 
§ Staten worden autonoom om scholen te beoordelen 
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Onderwijs-
inrichters  

o Staten: public schools 
o Private scholen: 11% à privé bestuurd + gefinancierd (eigen toelatingsbeleid + inschrijvingsgeld is afhankelijk) 
o Charter schools 

§ Charter tussen school en staat 
§ Minder regels, meer vrijheid in curriculum 
§ Doel: aantrekken kansarme kinderen  
§ Overheid financiert + privé komt ook deels tussen 
§ Geen inschrijvingsgeld/bijkomende eisen 
§ Trump wil meer charter schools 

o Magnet schols 
§ Extra toelatingseisen 
§ Concentratiescholen in grote steden 
§ Speciale opleiding in een domein binnen kerncurriculum van district  
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Onderwijs-
sectoren 

Voucher programs 
o Extra middel voor ouders 
o Voucher die ouder kan gebruiken voor inschrijving privé-school 
o Maar: school kan eigen toelatingsbeleid hebben + extra inschrijvingsgeld vragen 
o Privé-school vooral katholiek 

Voorschools onderwijs 
o Vanaf 5 jaar 
o Kindergarten  
o Niet gefinancierd door overheid 

Lagere school (elementary school) 
o 5 – 6 jaar 

Secundair onderwijs (secondary ducation) 
o Junior high school/middle school: 2-3 jaar 
o Senior high school: 3-4 jaar 

Hoger onderwijs 
o College: undergraduate (bachelor in BE) 
o University: graduate (master in BE) 

Politieke 
cultuur 

Zie ander schema 
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CHINA (CHI) 
 
 

Cultuur Zie ander schema 
Context en 
historiek 

o Één verenigd land 
o Na WO II: communistisch  
o Culturele revolutie zorgde voor ontmanteling van het onderwijs (1966-1976) à daarna heropbouw onderwijssysteem 

en aanpassing moderne economie 
o Midden jaren 80: decentralisatie naar lokale overheden 
o Sinds 1999: meer aandacht voor onderwijskwaliteit + ondersteuning van onderwijs voor innovatie 

Beheer en 
organisatie 

o Overheid = dominante rol 
o Leerplichtonderwijs 

§ Sturing door centrale autoriteiten 
§ Verantwoordelijkheid lokale overheden 
§ Beheer op verschillende niveaus van de overheid 

Curriculum 
en 
controle 

o Tot 1985: één nationaal onderwijsprogramma en nationale handboeken 
o Vanaf 1986: verschillende curricula en handboeken   
o Ook: nationale examencomités voor verschillende onderwijsinhouden 

Kwaliteitsbewaking 
o Administratieve en onderwijskundige inspectie 
o Weinig zelfevaluatie door de scholen zelf 

Onderwijs-
inrichters 

o Onderwijs = gratis tot 15 jaar (leerplicht = 6 – 15 jaar) 
o Landelijke gebieden in CHI: leerlingen stoppen op 15 jaar 
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Kenmerken o Examen georiënteerd 
o Toegang tot status en macht 
o Centraal: herhaling + memorisatie 
o Onderwijskwaliteit: o.b.v. resultaten 
o Goede school = hoog % leerlingen dat in HO toegelaten wordt 
o Dogmatische en strikte methode 
o Focus op examens 
o Key schools VS ordinary schools (pg. 77) 

Onderwijs-
sectoren 

Voorschools onderwijs 
o Stedelijke gebieden = kindergarten 
o Landelijke gebieden = kinderopvang 
o Minderheidsgebieden = niets 

Lager onderwijs 
o Vanaf 6-7 jaar 
o Duurt ongeveer 5-6 jaar 
o Scholen in elk dorp 

SO 
o Junior high school: 3 jaar 
o Senior high school 
o Vocational/technical education 

HO 
o Universiteiten 
o Colleges 
o Beroepsonderwijs  

Politieke 
cultuur 

Zie ander schema 

 
 



 LARA VAN MELLO – 28 

Cultuur – Hofstede (D3) 
 

 Individualisme Masculiniteit  Macht Onzekerheid Langetermijndenken 
Engeland Hoog: typisch Westers 

profiel (liberale visie 
met nadruk op vrijheid 
en 
verantwoordelijkheid 
van het individu) 

Hoog: focus op 
ambitie en competitie 
 

Laag: weinig hiërarchie Laag: staan open voor 
verandering en risico’s 

Laag: typisch 
Westers profiel 

Frankrijk Hoog: typisch Westers 
profiel 

Laag: focus op het 
zorgende 

Hoog: sterke centralisatie Hoog: nood aan 
voorgeschreven regels en 
procedures die 
uitmonden in 
bureaucratie 

Laag: typisch 
Westers profiel 

Duitsland Hoog: typisch Westers 
profiel 

Hoog: focus op 
ambitie 

Laag: hiërarchie is niet 
belangrijk à 
Rijnlandmodel waar 
overheid belangrijke rol 
speelt 

Hoog: nood aan wetten, 
regels en procedures 

Laag: typisch 
Westers profiel 

Finland Hoog: typisch Westers 
profiel 

Laag: focus op 
zorgende (vrouwelijke 
cultuur) 

Laag: geen hiërarchieen 
toegankelijk leiderschap 

Hoog Laag: typisch 
Westers profiel 

Verenigde 
Staten 

Hoog Hoog: focus op 
ambitie en competitie 

Laag: weinig belang aan 
hiërarchie 

Laag: weinig nood aan 
wetten, regels en 
procedures 

Laag: typisch 
Westers profiel 

China Laag: collectiviteit is 
belangrijk (iedereen 
moet zijn 
verantwoordelijkheid 
voor de groep nemen) 

Hoog: focus op 
competitie en ambitie 
(inzet voor anderen) 

Hoog: respect voor gezag 
en hiërarchie 

 Hoog: inzet voor 
resultaat voor laten 
(bijvoorbeeld zorg 
voor grootouders) 
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Leerplicht (D3) 
 

Engeland 5 – 16 jaar 
Frankrijk 6 – 16 jaar 
Duitsland 6 – 19 jaar  
Finland 7 – 16 jaar 
Verenigde Staten Niet opgenomen in de grondwet 
China ?? 
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Curriculum en controle (D3) 
 

 Curriculum Controle 
Engeland - Nationaal curriculum met nationale testen op de 4 key 

stages (7, 11, 14 en 16 jaar) waarvan de resultaten in 
league tables worden gerangschikt  

- Inhoud van de testen worden bepaald door de 
vastgelegde basisvakken 

- HMI: tot de kern gereduceert in 1991 
- OFSTED: privatisering in semi-autonome 

agentschappen 
- Wanneer HMI de school als Beacon School 

bestembeld, dan wil dat zeggen dat deze scgool het 
zeer goed doet en extra financiering krijgt 

- Wanneer HMI de school bestembeld als Failing 
School, dan wordt de school opgevolgd door het 
OFSTED. De school wordt gevraagd tot actieplannen, 
tijdsplan, acties, … Soms kan een Failing School ook 
gekoppeld worden aan een Beacon School in de 
buurt 

Frankrijk - De leerplannen worden centraal vastgelegd door de 
overheid 

- Sinds 2006 zijn er 7 basiscompetenties waar er 
aandacht moet worden gegeven in elk vak of 
leergebied 

- Centrale toetsen in het 3de jaar LO en begin SO  
- Einde SO: resultaten van de leerlingen worden 

gebubliceerd  
- Vakinspecteurs: regionaal georganiseerd vanuit 

Parijs 
- Basisscholen: lokale inspeteurs per departement 

Duitsland - Kultusministerkonferenz = overlegorgaan tussen de 16 
deelstaten à afspraken rond naam scholen, erkennen 
van rapporten en examens, … 

- Deelstaten bepalen wel eigen leerplannen en 
lestabellen 

- Deelstaten staan ook in voor de kwaliteitscontrole 
- Qualitätsagenturen: staan in om centrale toetsen te 

ontwikkelen, analyseren en feedback geven 
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Finland - Enkel nationaal kerncurriculum à autonomie voor 
gemeenten  

- Evaluatie door gemeenten 
- Nationaal Matriculatie Examen = test van kennis uit 

het kerncurriculum en maturiteit 

- Afbouw van centrale controlemechanismen zoals 
verplichte toetsen, centrale inspectie, … 

Verenigde Staten   
China - Tot 1985: nationaal programma en handboeken 

- Sinds 1986: verschillende programma’s en 
handboeken 

- Maar: verschillende nationale examencomités 

- Administratieve (provinciaal, stad, gemeente en 
nationaal) en onderwiskundige inspectie  

- Weinig zelfevaluatie door scholen 

 
  



 LARA VAN MELLO – 32 

Politieke cultuur (D3) 
 

 Openheid (De)Centralisatie Kwaliteit Gelijkheid Keuzevrijheid 
Vlaanderen (D1) Minister van onderwijs 

moet rekening houden 
met koepels en 
vakbonden 

Decentralisatie: veel 
wantrouwen, 
scholen hebben 
autonomie, … 

Klanttevredenheid 
heerst vooral  
Inspectie controleert 
via eindtermen 

Grote ongelijkheid 
door vrije 
schoolkeuze 

Vrijheid van 
onderwijs  

Engeland Beperkt: selecte groep 
neemt beslissingen 

Sterke centralisatie 
door het nationale 
curriculum 
Sterke 
decentralisatie door 
financieel beheer 

Wordt gecontroleerd 
door de nationale 
testen en de 
inspectie 

Is geen prioriteit Sinds 1988  

Frankrijk Beperkt; selecte groep 
bepaald beleid 
 
 
 
 
 
 
 

Sterke centralisatie 
door bureaucratie 
Decentralisatie naar 
regionale overheden 
 
 

Wordt opgevolgd 
door de centrale 
toetsen en centraal 
inspectiesysteem 

Is een 
aandachtspunt: 
centrale examens 
bepalen toegang tot 
hoger onderwijs + 
ook de grandes 
écolès zorgen voor 
ongelijkheid 
Maar: de publieke 
scholen moeten wel 
iedereen 
aanvaarden 

Beperkt want 
sommige ouders 
hebben enkel de 
keuze uit een 
publieke school 
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Duitsland Groot: overleg tussen 
de deelstaten door 
Kultusministerkonferenz 
+ betrokkenheid van 
bedrijfsleven in 
technisch- en 
beroepsonderwijs 
(subsidies bijvoorbeeld) 

Gedecentraliseerd 
systeem doordat de 
deelstaten elk 
verantwoordelijk zijn 
+ centralisatie 
binnen een deelstaat  

PISA-kater: meer 
standaarden, 
hervormingen, 
lerarenopleiding, … 

Categoriaal systeem 
waar er ongelijkheid 
heerst 

Geen prioriteit  

Finland  Gedecentraliseerd 
systeem door 
autonomie van de 
gemeenten 

Weinig controle en 
geen centrale 
inspectie 

Groot: 
comprehensief 
systeem tot 16 jaar 

Geen prioriteit: 
school wordt 
toegewezen op basis 
van de woonplaats 

Verenigde Staten  Gedecentraliseert 
door grote 
autonomie van de 
individuele staten 
(staten tussen elkaar 
hebben grote 
verschillen) 

Resultaten op 
gecentraliseerde 
testen worden 
gepubliceerd 

  

China Beperkt: kleine groep 
beslist 

Sterk 
gecentraliseerd: 
maar 
verantwoordelijkheid 
is verdeeld over 
verschillende 
niveau’s, gemeenten 
en dorpen 

Kwaliteit = 
resultaten op 
examens  

Ongelijk systeem 
met beperkte 
toegang tot betere 
scholen  

Weinig 
keuzevrijheid:  
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GERM (D4) 
= globale gebeurtenissen die sterke invloed hebben gehad op de onderwijssystemen 
Elk land is ermee geconfronteerd 
Global Education Reform Act 
 

JAREN 60 SPOETNIK: De Russen waren de eerste die een mens op de ruimte kregen. Dit was een grote slag voor het Westen. De focus 
in deze periode lag vooral op wiskunde en wetenschap. 

 
JAREN 70 COLEMAN-REPORT: Coleman heeft onderzocht waarom de ene school effectiever blijkt dan een andere school. De focus 

hier ligt dus op schooleffectiviteit. Coleman stelde dat vooral de sociale achtergrond van scholen belangrijk is. 
 
JAREN 80 A NATION AT RISK: Het is een rapport dat toont dat het onderwijs in de Verenigde Staten sterk achteruit gaat. Zo is het 

toelatingscijfer aan de universiteit bijzonder laag. De VS stelt hierdoor hogere standaarden op waar alle scholen moeten 
aan voldoen, en ook worden alle scholen opgevolgd. 

 
JAREN 90 ERA (Education Reform Act): De ERA stelde een radicale hervorming in Engeland door onder andere: publicatie van 

resultaten, competitie tussen scholen en keuze, … 
 
JAREN 00 OESO – PISA: Internationale studies zoals PISA zorgen dat vergelijking van landen met global benchmarks mogelijk is.  
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Aanleidingen GERM (D4) 
 

1) Nieuw dominant 
paradigma: focus op 
leren 

- Klemtoon van LESGEVEN naar LEREN 
• Aandacht voor inzicht, EQ, sociale vaardigheden en probleemoplossen 
• Niet meer puur van buiten leren 
• Sterke focus voor wiskunde en lezen 

- Cognitieve en constructivistisch benadering: 
• COGNITIEF: als leerling leren leren toepassen (nadenken over eigen leerproces) 
• CONSTRUCTIVISTISCH: door dingen zelf te construeren, krijgt de leerling inzicht 

2) Onderwijs voor iedereen - Gemeenschappelijke leerdoelen voor iedereen 
- Hoge verwachtingen voor iedereen 
- Centraal vastgelegde standaarden, gecombineerd met nationale toetsen 

3) Accoutability gaat 
gepaard met 
decentralisatie 

- Scholen en leerkrachten worden meer ter verantwoording geroepen 
- Onderwijsdoelen, eindtermen, … voor lesgeven en leren 
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Hoe gaan GERM en Finland om met de 4 effecten? 
 

 GERM 
                                                                                               Gevolgen  

Finland 

Standaardisatie 
van lesgeven en 
leren 

- Gemeenschappelijke standaarden voor scholen, 
leerkrachten en leerlingen om 
onderwijskwaliteit te verbeteren 

- Nodig voor coherentie en gemeenschappelijke 
criteria voor het meten en evalueren 

- Lineair proces met 
causale uitkomsten 

- Belemmering van 
creativiteit en 
innovatie (dit is er in 
Finland wel) 

- Meer uniformiteit en 
meer in functie van 
de voorziene testen 

- Duidelijk en flexibel nationaal 
referentiekader voor curriculum dat 
scholen uitwerken 

- Aanmoedigen van lokale en 
individuele oplossingen voor 
nationale doelen 

- Ruimte voor vernieuwing, risico en 
creativiteit 

- Persoonlijk leertraject voor 
leerlingen met speciale noden 

Back to basics: 
klemtoon op 
lezen en 
wiskunde 
 
 

- Prioritaire onderwijsthema’s = lezen, schrijven, 
wiskunde en natuurwetenschappen 

- Omdat: makkelijk meetbaar, vergelijkbaar en ze 
vormen een basis 

- Andere vakken zoals 
muziek, kunst, sport, 
…. worden 
verwaarloosd 

- Focus op gehele kind 
- Onderwijs focust op breed leren 

met aandacht voor groei van de 
persoonlijke ontwikkeling van het 
kind 

- Kind helpen zijn of haar talent te 
ontdekken 

Ontlenen van 
margtgerichte 
ideeën 

- Onderwijshervormingen zijn geïnspireerd op het 
bedrijfsleven 

- Stimuleren van concurrentie, keuze en 
productiviteit 

- Leerkrachten worden 
vervreemd van hun 
beroep 

- Productiviteit en 
competitie kan 
aantrekkelijkheid van 
beroep leerkracht in 
gevaar brengen 

- Traditionele waarden worden 
herkend 

- Professionele rol van de leerkracht 
en de relatie met leerlingen 

- Goede praktijken die in het verleden 
hun positieve elementen hebben 
getoond, zijn essentieel voor 
verbetering van de schoolwerking 
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Test-based 
accountability 
en 
bureaucratische 
controle 

Test-based accountability 
- Prestaties van leerlingen en 

scholen worden bepaald 
door promotie, inspectie, 
belonen van leerkrachten en 
scholen, … 

- Goede scholen = extra 
financiële voordelen 

- School met moeilijkheden = 
gestraft 

Bureaucratische 
controle 
- Scholen 

worden meer 
gecontroleerd 
via data-
processen 

- Meer 
planlanst, 
rapporten, … 

- Meer 
administratie 

- Minder 
vrijheid 

- Teaching to the test 
(ook al wil je het niet 
testen als leerkracht) 

- Bevordering van 
misbruiken in testen 
en de rapportering 
daarvan 

- Cultuur van professionele 
verantwoordelijkheid: leerkracht 
krijgt dus veel autonomie (er is 
vertrouwen in leerkrachten à ze 
zijn verantwoordelijk voor hun werk 
en voor de leerlingen) 

- Steekproefgewijze testen van 
leerlingen 

Accountability (D4) 
 

Performance accountability - Hier staat vooral de output en uitkomst centraal à output = resultaten van de leerling, school, … 
- Wordt gemeten met  

• Centrale examens zoals Abitur (DUI); Baccalaureat (FR); GCSE (UK); … 
o Weetje: 2/3 van de OESO-landen hebben centrale examens 

• Nationale toetsen: bedoeld voor feedback, zelfreflectie en zelfevaluatie 
o Vlaanderen: SALTO, OVSG, … 

- Resultaten worden vaak ook publiek gemaakt 
Regulatory accountability 
Verantwoording ten aanzien van 
de regels 

- Hier gaat men na of men de regels volgt 
- Voldoen aan wetten, regels, input en processen? 
- Via schoolinspectie: focus op school of op de vakken? 
- Ook zelfevaluatie door scholen 

Market accoubtability 
Marktverantwoording  

- Hier zegt men dat de ouder zelf kiest voor een bepaalde school 
- Vrije schoolkeuze staat hier centraal 
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Onderwijstype 
 
Vormen om leerlingen te groeperen: 3 elementen 
 

1. Tracking = apart curriculum geven aan leerlingen in aparte scholen (op een ander spoor zetten) 
2. Streaming = onderscheid maken tussen sterke en minder-sterke leerlingen (meestal 3 groepen: zwakke, middelmaat en sterk) 
3. Setting = verfijning van streaming (groepen per vak maken) 

 
4 types 
 

1) Separatie-model 
 

- Na basisschool opsplitsing volgens studierichtingen 
- Tracking 
- Watervalsysteem 

Voorbeelden: België 
2) Comprehensief 
model 
 

- Gemeenschappelijke onderbouw tot 16 jaar 
- Geen differentiatie tussen scholen of studierichtingen 
- Differentiatie tussen leerlingen: aparte klassen, eventueel enkel voor specifieke vakken 
- Streaming en/of setting toepassen  

Voorbeelden: Engeland (streaming en setting) 
3) Model van uniforme 
integratie 
 

- Gemeenschappelijke onderbouw tot 14 of 16 jaar 
- Geen streaming, geen differentiatie 
- Enkel via zittenblijven 

4) Model van 
geïndividualiseerde 
integratie 
 

- Geen tracking, streaming of setting 
- Geen zittenblijven of aparte studierichtingen 
- Weinig onderscheid tussen scholen en klassen volgens competentieniveau 
- Wel sterke differentiatie binnen de klas: individuele begeleiding en werken in kleine groepen 

 


