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COMPARATIEVE EN INTERNATIONALE PEDAGOGIEK 

HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

Het vak omvat bijna alles rond onderwijs. Het wordt geconfronteerd met heel wat verschillende 
invalshoeken. Het overzicht behouden, is heel erg belangrijk.  

Comparatief slaat op het vergelijken van onderwijssystemen. In principe gaat dat dus over het 
vergelijken waardoor je verschillen en gelijkenissen meer zal kunnen vatten. Door de vergelijking zal je 
bepaalde zaken, vooronderstellingen en beleidskeuzes blootleggen waarvan je je voordien niet eens 
bewust van was. Het is een systeem om je eigen onderwijs te leren kennen.  

- Bestaan van onderwijsvormen 
- Vrije schoolkeuze. Niet in elk land kan je kiezen naar welke school je gaat op basis van interesses. 

Op bepaalde plaatsen moet je naar de school die het dichts bij je huis is. Is dit geen beperking 
van vrije keuze en van kwaliteitsonderwijs?  

- Toegang hoger onderwijs. In België is het toegangsgeld niet zo hoog als op andere plaatsen.  

Een voorbeeld : Wat met een brede eerste graad? Wanneer de keuze maken tussen ASO, BSO, TSO en 
KSO? Welke secundaire school kies je? (inschrijvingsdecreet)  

Internationale instellingen hebben steeds meer een impact op ons onderwijsbeleid door de 
internationale studies die ze organiseren. Hierdoor ontstaat de neiging om het ene systeem beter te 
vinden dan andere. Dit resulteert in hervormingen in het onderwijs. We zijn steeds meer naar de wereld 
gericht om zaken van andere systemen over te nemen. Er ontstaat een langzame overeenstemming.  

HOOFDSTUK 2 : ALGEMENE PRINCIPES 

1. STROMINGEN IN DE VERGELIJKENDE PEDAGOGIEK 
 
1.1. MODERNISERING 

Het eerste perspectief is het moderniseringsperspectief. Dit is het meeste klassieke perspectief en dit is 
sterk georiënteerd op de klassieke economie.  

Als overheid moet je zoveel mogelijk trachten te decentraliseren, privatiseren en te focussen op 
keuzevrijheid. Je moet zorgen voor de nodige concurrentie. Dus moet de overheid zich ervan 
weerhouden om teveel te controleren.  

De staat moet vooral zorgen dat de principes van vrije markt, vraag en aanbod, gerespecteerd worden. 
Er moeten gezonde spelregels zijn rond de concurrentie. De overheid moet spelregels respecteren. 
Maar ook moet de overheid zorgen voor winst, de prestatie van leerlingen interesseren ons. Het 
onderwijs moet aandacht hebben voor de resultaten van leerlingen. Dat is dé focus waar we in onderwijs 
mee bezig moeten zijn. 

Enkele referenties : het IMF en de Wereldbank 

De human capital theorie is een theorie die zegt dat de economie niet enkel belangrijk is bij het 
investeren in kapitaal maar ook in het investeren in mensen. Door de investering in onderwijs vormt je 
productieve arbeidskrachten die noodzakelijk zijn voor de economie.  

Het onderwijs is bepalend voor loonverschillen. De loon die je krijgt, is sterk bepaald door de opleiding 
die je gevolgd hebt.  
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Denison (1964) inkomensverschillen voor 3/5 beïnvloed door onderwijs, overige 2/5 door andere 
variabelen  

Structureel functionalisme : 

- Onderwijs reproduceert de bestaande sociale structuur 
- Westers onderwijs staat model 
- Vermijden van ideologische dimensies en sociale conflicten  binnen onderwijs en opvoeding 
- Hierdoor wordt: 

- sociale context onderschat 
- realiteit verengd 
- vernieuwing beperkt tot bestaande structuren. Vernieuwingen moeten binnen het 

huidige systeem gerealiseerd worden.  
- Econometrische modellen (zie schema), correlationeel onderzoek 
- Input (vb. aanwezigheid schoolboeken, niveau leraars) en output (schoolresultaten, 

werkgelegenheid)  
- Wereldbank, UNESCO (verenigde naties), OESO (een economische club), IEA (een groep van 

onderwijsonderzoekers), EU  

De prestaties moeten zo hoog mogelijk zijn en de drop out zo laat mogelijk. Hoe kunnen we nadenken 
om het systeem nog beter te maken en de leerpresataties de hoogte in te krijgen? Een voorbeeld : we 
kunnen investeren in de masteropleiding voor leerkrachten.  

Methodologisch : 

Het model zit positivistisch in elkaar. Er is een objectieve werkelijkheid die we kwantificeren. We 
proberen wetmatigheden te ontwikkelen. Deze redenering bouw je op door modellen zoals het 
econometrisch model.  
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1.2. KRITISCHE PERSPECTIEVEN 

Onderwijs is niet enkel een kwestie van functionaliteit. Er is heel wat onderdrukking in onderwijs. Je kan 
het benaderen als een manier om te onderdrukken maar ook als een middel om onderdrukking tegen 
te gaan en in te zitten op emancipatie.  

Men gaat niet kijken naar hoe het systeem in elkaar zit maar wel naar de veranderingen die zich kunnen 
voordoen. Er is veel meer interesse in de veranderingen die mogelijk zijn. Er is aandacht voor processen 
van verandering bij participanten : ouders, leerkrachten en leerlingen.  

De onderwijsorganisatie wordt gezien als een sociaal construct waarbij sociale interactie belangrijk is. 
Op deze manier ontstaat betekenis in de klas.  

Er is kritiek op internationale organisaties die beleid in landen beïnvloeden – veraf van de concrete 
werkelijkheid  

- Goed onderwijs gebeurt dicht bij uitvoerders 
- Is moeilijk voorspelbaar, veralgemeenbaar of overdraagbaar 
- Freire: leerder is politieke actor die ingaat tegen minorisering of onderdrukking 
- Onderwijs moet leiden tot vormen van zelfbewustzijn. Het gaat hier dan zeker over de mensen 

die achtergesteld zijn 
- Kritiek op functionalisme 

- Onderwijs houdt sociale onrechtvaardigheid in stand 
- Betutteling Westen (OESO) tov 3e wereld die afhankelijk blijft 
- Alleen aandacht voor output, niet voor processen tussen input en output: weerstanden, 

aanpassingen, eigen interpretaties,…  

Theoretisch gezien zijn andere onderzoeksthema’s belangrijk.  

- Macht en rol van de staat in onderwijs 
- Onderwijsprocessen die reproductie veroorzaken 
- Problemen van ongelijke toegang, minderheden 

Analyse-eenheid van comparatief onderzoek: 

- Natiestaat 
- Vergelijking minderheden, vrouwen,… met mainstream 

Methodologisch: 

- Afwijzing exclusiviteit kwantitatief onderzoek – je moet ook kwalitatief te werk gaan. Je moet 
ook weten hoe de beleving is van leerlingen, ouders. Men is niet tegen kwantitatief onderzoek 
maar wel tegen ENKEL kwantitatief onderzoek. 

- Meer sociaal fenomenologische benadering 
- Biografische methodes, observatie, casestudies, etnografisch 

 
1.3. WERELDSYSTEEM PERSPECTIEVEN 

Dit perspectief is helemaal anders. In de wereld zien we een trend tot globalisering. Deze trend is al 
even bezig maar alle systemen zijn naar elkaar toe aan het bewegen. Er is een evolutie waar ze steeds 
meer en meer convergeren. Je zou moeten kijken naar hoe dit proces precies in elkaar zit.  

Nationale factoren spelen veel minder dan wereldfactoren 



Comparatieve en internationale pedagogiek  2019 - 2020 

4 
 

Enkele onderzoekers Meyer, Ramirez (Stanford University) die onderzoek deden naar massascholing.  

- Onderzoek naar o.m. massascholing 
- Massascholing ontstaat niet door Westerse druk, industrialisering of verstedelijking 
- Massascholing manifesteert zich ook zonder die invloeden van het westen 
- Soort wereldrecept van nationale ontwikkeling waaruit samenlevingen eigen recepten afleiden 
- Niet door druk Westen, Westen was eerst 

Alle systemen doorlopen een proces van ontwikkeling waarbij deze ontwikkeling steeds meer op elkaar 
lijken.  

Een ander voorbeeld : het curriculum van het basisonderwijs. Hoe komt het dat curricula steeds meer 
op elkaar beginnen lijken wereldwijd? Het curriculum wordt sterk mondiaal geconstrueerd in plaats van 
nationaal of lokaal. Hierdoor is bijvoorbeeld de plaats van wetenschappen en wiskunde steeds 
belangrijker.  

Globalisering is dus niet lineair: afhankelijk van plaats in het wereldsysteem en toegang tot 
wereldcommunicatie  

Theorie: globalisering, eerst economisch, later meer cultureel en onderwijskundig 

- NIET: evolutie naar één wereldcultuur 
- Erkent belang van eigen lokale ontwikkelingen t.o.v. mondiale ontwikkelingen 
- Eenheid van analyse: wereld als systeem 
- Vergelijking over hoe lokale gemeenschappen reageren op wereldontwikkelingen – verschillen 

op basis van niet-mondiale factoren 

Methodologisch: zowel kwantitatief als kwalitatief  

1.4. HISTORISCHE EN CONTEXTPERSPECTIEVEN 

Dit is een soort van uitloper van het eerste, klassieke perspectief. Onderwijs is toch meer dan effectief 
enkel feiten en cijfers. Uiteindelijk gaat het ook over de vragen bij die cijfers. Je kan een systeem toch 
niet enkel beoordelen op basis van z’n prestaties.  

Het zal bijvoorbeeld ook gaan over de sociale economische status. Onderwijs is namelijk ook situationeel 
en historisch gelokaliseerd.  

Theorie: kennissociologie en communicatietheorie 

- Vb. Gelijkheid in wetgeving is in praktijk heel anders. Je moet verder kijken dan enkel de 
juridische bepaling. Je moet aandacht hebben voor de context 

- Vb. Cijfers over zittenblijven: relatie met opvattingen over onderwijspeil of over selectieve 
oriëntatie is essentieel. Als in het ene systeem de lat zeer laag ligt en in het andere systeem de 
lat hoog ligt, dat kunnen we toch niet zeggen dat het eerste systeem beter is omdat er minder 
mensen blijven zitten?  

Methodologisch:  

- Historische methode à meer aandacht voor de context. Hoe zijn dingen geëvolueerd en tot 
stand gekomen? 

- Aandacht voor kwalitatief onderzoek (betekenis en interpretatie) 
- Aandacht voor inhoud/processen – niet enkel output 
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1.5. BESLUIT 

De 4 perspectieven bestaan niet zuiver. Ze hebben allemaal zowel voor – als nadelen. Je ziet ze wel 
regelmatig terugkomen. Je moet opletten met het gebruik van cijfers en feiten op zich. Meestal zit er 
een context bij die ervoor zorgen dat je de cijfers kan gebruiken. 

Het moderniseringsperspectief heeft gelijk in de zin dat cijfers wel iets zeggen. Het geeft ons informatie 
over bepaalde aspecten. Cijfers hebben een belang maar je mag er niet in overdrijven. 

Je moet aandacht hebben voor input – output.  

Belang van sociale ongelijkheid en hervorming 

Wees kritisch, ook tegenover het kritisch perspectief. Niet alles is zomaar het resultaat van de 
klassenstrijd. Je moet sceptisch zijn tegenover elk perspectief. We moeten kanttekeningen maken bij 
alle perspectieven. Er zijn geen theorieën die alles verklaren. De wereld is te complex om die te 
herleiden tot één theorie.  

1.6. EENHEID VAN ANALYSE 

Door de globalisering en internationalisering hebben we gezien dat er een transnationale invloed is. We 
zijn niet enkel bezig met landen te vergelijken. Maar ook globale trends worden bekeken. 

Dingen zoals migratie en opvang van allochtonen zijn ook onderwerp van studies.  

Er zijn soms verschillende culturen in een land. Het Belgisch onderwijssysteem bestaat bijvoorbeeld niet. 
We hebben een Vlaams onderwijssysteem en een Franstalig onderwijssysteem. België dringt er steeds 
op aan om twee verschillende cijfers te krijgen. Het Duitse onderwijssysteem bestaat ook niet. Duitsland 
is sterk gedecentraliseerd in bondsstaten. De VS is ook opgesplitst.  

2.  HET BELANG VAN DE NATIONALE CULTUUR (HOFSTEDE) 
 
2.1. CULTUUR 

Een onderwijssysteem ontstaat niet in het luchtledige maar weerspiegelt de waarden en normen, 
manier van denken, cultuur van de maatschappij 

Belangrijk om de maatschappelijke cultuur te begrijpen 

- ‘Nationale’ en regionale cultuur 
- Politieke beleidscultuur : de manier om beslissingen te maken, een systeem te organiseren 

 
2.2. ENGELSE CULTUUR 

Deze cultuur is een aparte cultuur. Er zijn een aantal heel uitgesproken kenmerken.  

- Een sterk vasthouden aan tradities. Een voorbeeld ; alles wat te maken heeft met het 
koningshuis 

- Er zijn uitgesproken standenverschillen. In tegenstelling tot de Fransen is er nooit een revolutie 
geweest. De adellijke families hebben nog steeds een hogere positie zoals in de 17de eeuw.  

- Er is een grote tolerantie voor culturele verschillen.  
- Engeland is de bakermat voor het liberalisme. Je mag je op vlak van uiterlijk anders profileren 
- Engelsen zijn chauvinistisch.  
- Engelsen hebben een droge zin voor humor à lachen met zichzelf 
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Wat is de Engelse manier van denken? Ons denken is niet iets wat in ons zit, het denken komt voort uit 
wat we zien, waarnemen en ervaren. We bouwen kennis op vanuit de ervaring (Empirisme). à Locke 

Het pragmatisme bouwt hier een stuk op voor. Het is belangrijk dat je iets kunt doen met die kennis. 
Het moet een soort van instrumentele waarde hebben. Waarheid is dat wat door de praktische gevolgen 
waar wordt gemaakt. Nut, waarde en succes zijn criteria voor waarheid. à James, Dewey 

De angelsaksische cultuur is instrumenteel en utilitait. Dit past zeer goed bij de managementfilosofie 
die gericht is op doelen en efficiëntie. 

Engels onderwijs : 

 Onderwijs is dikwijls zeer traditioneel. De elitaire scholen zijn voor de adel, hogere klassen. Onderwijs 
is daarnaast zeer instrumenteel, alles moet zijn nut hebben. Het is zeer sterk gericht op testen en 
output.  

We gaan competitiviteit tussen leerlingen, tussen schoolbesturen stimuleren en creëren. Hierdoor zal 
het onderwijs een nut hebben om beter te presteren. Heel de wereld is sterk beïnvloed door deze 
manier van denken. 

2.3. FRANSE CULTUUR 

Dit is een helemaal andere cultuur. ‘Laat ons van het leven genieten’ 

L’etat is heel erg belangrijk in deze cultuur. De Franse revolutie werkt sterk door in de manier van 
denken. De Fransen hechten veel belang aan de incorporatie van de principes van de Franse revolutie. 
– Liverté, egalité et fraternité –  

De staat zou meer moeten doen, de staat is belangrijk. Er is een enorm contrast met de Engelse cultuur. 
Fransen moeten gelijk zijn, moeten gelijk behandeld worden. De culturele verschillen worden niet 
getolereerd. Iedereen moet gelijk zijn en de Franse cultuur vertegenwoordigen.  

Alle wegen leiden naar Parijs. De rest wordt beschouwd als ‘de buiten’. De Fransen zijn bijzonder 
centralistisch.  

De taal voor de Fransen is een soort kunstvorm op zich. De vervoegingen zijn heel complex. Maar ook 
van denken is er een volledig andere invalshoek.  

Het rationalisme van Descartes; je pense, donc je suis. Je sceptisch zijn tegenover wat je denkt, want je 
waarneming zou je kunnen bedriegen. Je denkt vanuit jezelf en dat is de bron van de kennis. 

Het postmodernisme van Derrida. Je moet twijfelen aan je kennis, maar wat is kennis? De woorden die 
je gebruikt, zorgen ervoor dat je kennis anders zal zijn. Je moet de taal in vraag durven stellen. Alles wat 
we denken in taal, hoe gaan we daarmee om?  

Frans onderwijs 

Het ultieme streefdoel is, (onafhankelijk) kunnen denken. Kan je kritisch zijn tegenover alles wat er 
rondom je gebeurt? Dat wordt gerealiseerd in het Baccalauréat. Als je hierin slaagt, heb je een soort van 
maturiteit bereikt. Heel dit systeem is hiernaartoe gerealiseerd. Het is een soort stap naar de 
volwassenheid. 

Het onderwijs is sterk gecentraliseerd vanuit Parijs. Daarnaast is het ouderwets gestructureerd en 
bureaucratisch.  
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2.4. CULTUURMODEL VAN HOFSTEDE 

Nationale en regionale culturele groepen beïnvloeden het gedrag van mensen in de maatschappij en in 
organisaties 

Een van de meest geciteerde sociale wetenschappers 

« culture is the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or 
category of people from others » Het is wat je gemeenschappelijk denkt over bepaalde onderwerpen. 
Het is een manier van denken waardoor je anders denkt dan een andere groep. Hierdoor zullen ook 
onderwijssystemen tussen verschillende groepen verschillen.  

Gestart met survey-database over waarden en gevoelens bij werknemers van IBM in 50 landen. Via 
factoranalyse kon hij patronen herkennen.  

6 keer gerepliceerd bij andere populaties. Later heeft hij hier nog een vijfde dimensie aan toegevoegd.   

2.5. 5 DIMENSIES VAN HOFSTEDE 

Dit is een kader om te kijken naar nationale cultuur. Het geeft ons een houvast om culturen met elkaar 
te vergelijken.  

- Machtsafstand: houding tegenover maatschappelijke ongelijkheid in positie en hiërarchie 
- Individualisme (vs collectivisme): mate waarbij men in groepen geïntegreerd is / vrijheid, eigen 

mening en eigen initiatief 
Bij het collectivisme is het veel meer de groep die telt, de groep die belangrijk is. Westerse 
culturen zijn veel meer individualistisch 

- Mannelijkheid (vs vrouwelijkheid): mate waarin waarde gehecht wordt aan traditioneel 
mannelijke (ambitie, competitie) of vrouwelijke kwaliteiten (zorg voor een ander) 

- Onzekerheid: houding tegenover onzekere toekomst die al dan niet wordt aangepakt met 
structuur, regels en procedures 
Het gaat over het al dan niet kunnen omgaan met onzekerheid. Indien je dit niet kan, heb je 
nood aan structuur en regels.  

- Lange termijn denken: focus op toekomst (volharding) of op heden en verleden   
 

2.6. BELANG VAN CULTUUR EN ONDERWIJS 
 

- Onderwijs is ingebed in cultuur van een land. Het werkt dus niet altijd om iets over te nemen 
van andere landen.  

- Culturen tussen landen verschillen 
- Geen copy paste gedrag ! Dit wil wel niet zeggen dat je er niets kan uithalen die inspirerend 

werken. Het adapteren is op zich een heel interessant proces 
- Wat werkt in de ene cultuur werkt daarom niet in de andere 
- 70% van onderwijshervormingen mislukken 
- Intelligent leren: inspiratie, maar adaptatie aan de eigen cultuur 
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3.  POLITIEKE CULTUUR EN ONDERWIJSBELEID 
 
3.1. INLEIDING 

Er zijn twee vooronderstellingen 

- Onderwijssystemen lijken steeds meer op elkaar 
- Europese Unie : zorgt ervoor dat systemen steeds meer gelijkenissen tonen 
- Bologna : wou hoger onderwijs meer gelijk in landen van EU. Elk land had eigen 

termen/diploma’s dus daardoor moeilijke inschatting van wat dat nu eigenlijk was. Nu 
spreken we bijvoorbeeld over een bachelor of een master.  Er zijn meer parallelen en 
gelijkenissen. Systemen lijken meer op elkaar. We gebruiken delfde termen en 
structuren die zorgen voor afstemming. 
 

- Ondanks alle mogelijke beleidsinitiatieven is er weinig echte verandering in scholen en klassen. 
Er zijn zaken die verschillend blijven. 

- Landen met categorale of comprehensieve systemen 
Categoraal: leerlingen worden in aparte categorieën geplaatst (ASO, TSO, BSO) 
Comprehensief: leerlingen worden door elkaar geplaatst  
Dit zijn verschillen die niet veranderen, ze zijn hardnekkig 

- Federale landen blijven cultuur in afzonderlijke staten behouden (Wallonië en 
Vlaanderen gaan op vlak van onderwijs steeds verder uit elkaar)  

à Globalisering (systemen die op elkaar lijken) én lokale adaptatie (een andere kleuring in een 
specifieke context) 

Enkele verklaringen hiervoor :  

- Verschillen zijn resten van gelijke systemen, nodig vanuit economische behoefte van 
grensoverschrijdende werkomgevingen en technologie-eisen 
Enkele voorbeelden : sociale media, starbucks, mc donalds, een spar. Het heeft zowel met 
economische als media gerichte cultuur te maken 

- Retoriek van globalisering niet conform met feitelijk gedrag 
Als je kijkt naar écht gedrag, de blijft dit nog steeds verschillen los van de labels. Als je kijkt naar 
de praktijk, zie je dat er grote verschillen zijn 

- Globalisering zal niet resulteren in eierdozen 
- Historiek van een land kleurt radicaalste hervorming. De historiek is belangrijk om te zien hoe 

een onderwijssysteem eruit ziet. 
 

3.2. FUNDAMENTEEL UITGANGSPUNT 
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Er is een convergentie in denken over onderwijs, maar het belang van de nationale context is ook 
belangrijk, de globalisering is een manier om ons eigen systeem door een andere bril te bekijken.  

3.3. POLITIEKE CULTUUR 
 

Aan de ene kant heb je de nationale cultuur en aan de andere kant de politieke. 

- Beleidsresultaten zijn maar beperkt bepaald door wetgevende en ministeriële macht. Er zit 
meestal een heel verhaal achter. Dit verhaal is nodig om te zien wat er aan de hand is. Je moet 
weten wat de eigenheid van een cultuur is.  

- Meer dan optelsom van individuele voorkeuren en waarden 
- Ingebed in relaties en gedeelde waarden tussen groepen 
- Historisch gegroeid 
- Definitie 

« Langdurige politieke attitudes en gedrag van groepen die in een duidelijk afgebakende 
geografische context leven » 

Het is een manier van denken rond politiek en een manier van hoe je je zal gedragen. Cultuur is 
steviger dan de verandering van ministers.  

- Politieke cultuur overleeft diverse trends en beïnvloedt het beleid in zijn benadering van nieuwe 
thema’s 
 

3.4. ELEMENTEN VAN POLITIEKE CULTUUR 

Bestaat uit 7 kenmerken: als je die 7 samenbrengt dan weet je wat cultuur van land is. je hebt ofwel 
sterke of zwakke  

1. Openheid: mate waarin systeem open is, ten aanzien van de mate waarin actoren betrokken 
worden…  

Een brede beschikbaarheid van politieke participatie versus een dominantie van een kleine elite 

Sterke openheid krijg je als je politiek systeem hebt waar er coalitie partners zijn. Als er coalitiepartners 
zijn wordt besluitvorming bepaald door meerdere partijen (dit is bij ons het geval). (verschil met 
Engeland: meerderheidsregering – stemmen voor meerderheid) groot verschil want bij ons wordt 
regeerakkoord gevormd in overleg met vele partijen. Bij ons worden ook andere actoren zoals de 
koepels en netten betrokken in de besluitvorming. Dat is in overleg. Kunnen ook andere actoren zijn 
naargelang ene systeem en andere  

2. Decentralisatie sterke: de macht is niet op één plaats maar verspreid. Er zijn vier vormen: 

Een verspreide macht, niet één centrum versus een concentratie macht bij centraal bestuur 

A. Territoriale: de macht is niet centraal gelokaliseerd maar verspreid over het territorium en 
verspreid over lokale eenheden. Bv de bevoegdheden bij de gemeenten – bij ons geen 
belangrijke schakel  
 

B. Functionele: naargelang de functie, naargelang een bepaald domein ben je meer of minder 
gedecentraliseerd. Een voorbeeld :  Curriculum is gecentraliseerd maar bevoegdheid om 
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persooneel te werven dus oa het functionele is dan toegewezen aan de scholen zelf. Je gaat 
hen autonomie toekennen.  Kan verschillen tussen scholen onderling verschillen  

C. Deconcentratie: Een speciale vorm van decentralisatie ; centrale gedrag toewijzen aan lokale 
etniteiten zoals provinces maar die moeten het centrale gezag/bevoegdheid lokaal 
vertegenwoordigen.  
 

D. Deregulering: minder regels voorzien/opleggen en daardoor in bepaald opzicht een stuk gaat 
decentraliseren. Bv regels afschaffen en het enige van belang is gezondheid. Het is dus een 
afbouw van een aantal regels.  
 
 

3. Rationalisme: is er wel doordachte samenhang tussen wat men aan beleid voorop stelt of is dat 
meer op de moment zelf dat men beslist als gevolg van toevalligheden en dat de ene partij meer 
dominant is dan de andere. Is het een weloverwogen beleid of niet?  

Bv. nederland: bij verkiezingen heeft men een planbureau die systematisch de inkomen en uitgaven van 
een politieke campagne berekent. Er zit ergens een probleem als men ziet dat het niet klopt. Dat is soort 
beredenering. Bij ons lukt dat niet… Dat is illustratie van verschil in cultuur tussen Nederland en 
Vlaanderen. Als je een aantal domeinen voorop stelt, ken je het totale plaatje niet.  

4. Gelijkheid: zorgen dat iedereen evenveel kansen krijgt en de nodige ondersteuning in de positie 
waarin men zit.  

Een continu beleid om middelen te herverdelen om verschillen weg te werken versus beperkte 
inspanningen voor herverdeling 

Men gaat bv extra middelen inzetten bij kansarmoede. Is dat sterk aanwezig of besteed men er geen 
aandacht aan 

5. Efficiëntie: hoe staan kosten en baten tegenover elkaar. De economische logica zorgt ervoor 
dat men ermee bezig is. ‘hoe betalen we dat?’ ‘we gaan dat niet doen te weinig financiëring…’ 

Een klemtoon op kosten / baten en optimalisatie van beleidsperfomantie versus een beperkte discussie 
over kosten / baten 

6. Kwaliteit: ruim begrip en kan op verschillende manieren ingevuld worden. Verschillende 
definities op volgende slide  

Een overheid houdt uitgebreid toezicht versus laissez – faire tegenover kwaliteit 

7. keuze: in hoeverre is er keuzemogelijkheid in je systeem? Waar studeren bv of zijn er veel 
drempels? Zoals bv financiële drempels 

De klemtoon op vergroten van keuzeopties versus weinig of geen keuzemogelijkheid 

Is het sterk? Veel keuzemogelijkheid en vrijheid 

Deze 7 kenmerken brengen de politieke cultuur in kaart 
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3.4.1. DE KWALITEIT 
 

- Exellentie: sterk competitief – hoe kan je u onderscheiden van onderen  

Bv top prestaties tegenover andere landen/universiteiten  

- Proberen aandacht te besteden aan het meten: hoe meer we meten hoe meer men denkt dat 
kwaliteit gemeten kan worden. Er zit ook competitief element in. Ben je er sterk mee bezig? Of 
weinig prioriteit?  

- Conform: Kwaliteit definiëren als iets wat conform moet zijn aan bepaalde principes. Als je 
daaraan voldoet dan ben je kwaliteitsvol. Bv. voor elke opleiding moet je duidelijke visie hebben 
en kan je die visie betalen in competenties en komen die aanbod? Heb je opleidingscommisie 
die dat in kaart brengt? Dit zijn voorbeelden van vereisten die je moet hebben en men gaat na 
of je die al dan niet hebt. Men gaat een kwaliteitscontrole uitvoeren om te zien of je voldoet of 
niet  

- Klantentevredenheid: We gaan klanten bevragen of ze al dan niet tevreden zijn. Een voorbeeld 
van onderwijs : zijn studenten tevreden over de lessen? 

- Waar voor je geld – wat krijg je voor wat je ervoor geeft 

Onderwijssystemen gaan op verschillende manieren om met onderwijskwaliteit. Het ene zal centraler 
staan dan het andere. De laatste 20 jaar worden systemen meer verplicht om erover te denken.  

3.5. POLITIEKE CULTUUR IN VLAANDEREN 
 

3.5.1. DE HISTORIEK 
 

- Veelvuldig bezet door vreemde mogendheden (Duitsers, Fransen) In 1850 zijn we onafhankelijk 
geworden van Nederland. Een kleine elite in Brussel heeft daarvoor gezorgd. Zij hebben lange 
tijd land gedomineerd. De afstand tussen Vlaamse boer en de Brusselse elite was groot. 

- Lange tijd gedomineerd door Franstalige elite 
- Wantrouwen tov Brussel en overheid. De overheid is iets waar we niet veel vertrouwen in 

hebben. Dit verklaart waarom de overheid geen sterke centrale autoriteit heeft. Je kan dit niet 
zomaar veranderen met een wet. De historiek heeft een culturele mentaliteit teweeg gebracht. 
 

- Veel schoolconflicten tussen katholieke scholen en officiële scholen 
- Schoolpact in 1959 
- Vrijheid van onderwijs 

- Iedereen heeft recht onderwijs te organiseren, als je voldoet aan voorwoorden - vrije 
en officiële scholen worden gelijk gefinancierd als men voldoet 

- Ouders hebben recht op vrije schoolkeuze  
- Inrichtende machten (schoolbesturen) krijgen grote autonomie, mogen bv diploma’s 

toekennen zonder dat overheid aan te pas komt. 
 

- 1989 Vlaanderen wordt quasi volledig autonoom voor onderwijs 
- Minister van onderwijs is niet langer inrichtende macht voor gemeenschapsscholen – oprichting 

raad voor GO. Dit wordt opgesplitst.  
- 1991 kwaliteitsdecreet: Het kwaliteitsdecreet heeft eindtermen opgericht waar iedereen moet 

aan voldoen. Hoe deze eindtermen bereiken, is hun autonomie. Als men dat doet mag men 
diploma’s uitreiken maar de inspectie ziet toe op de eindtermen. Is dat niet volgt er sanctie.  
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- 2007 volledige gelijkschakeling financiering werkingskredieten tussen vrije en officiële scholen 
- Financiering scholen volgens noden en niet volgens net. Als leerlingen extra noden hebben, 

zullen we hiermee rekening houden bij de financiering. 
 
3.5.2. DE HOOFDACTOREN 

Vlaamse overheid 

- Minister (momenteel NVA) 
- Kabinet (zuiver politiek samengesteld) – tijdelijk, wanneer de minister verandert, dan zal het 

kabinet ook aangepast worden.  
- Administratie: geprofessionaliseerd; belangrijke beleidsvoorbereidende rol; essentieel is 

gebruik van internationale data 

Katholiek onderwijs Vlaanderen: 60% basis – 75% secundair  

GO (gemeenschapsonderwijs) – OVSG (gemeentelijk onderwijs) – POV (provinciaal onderwijs) 

Vakbonden (COV, COC, ACOD, ACLVB) 

Spanning NVA – koepels: te weinig aandacht voor excellentie; te veel middelen voor eigen werking. De 
NVA zegt dat katholiek onderwijs excellentie zou moeten handgaven. Er is een achteruitgang van de 
kwaliteit. 

3.5.3. KENMERKEN 
 

De politieke cultuur in vlaanderen is vooral…. (volgens de 7 kenmerken)  

- Keuze: groot principe van vrijheid van onderwijs – veel autonomie naar lokale besturen maar 
ook ouders hebben een grote keuzevrijheid.  
 

- Openheid: relatief open systeem maar vooral gekanaliseerd volgens koepels en vakbonden. Als 
je ertoe behoort, kan je stempel drukken, anders val je beetje uit de boot. Er zijn geen vaste 
structuren waar overleg gepleegd wordt.  
 

- Decentralisatie: Er zijn al veel pogingen geweest om meer te centraliseren. Men tracht dat in 
het verleden te doen maar is niet gelukt. Men trachtte een eenvoudige opleiding voor 
schooldirecteur maar netten wezen op de vrijheid.  Het is een vraag of centralisatie mogelijk is 
of niet.  
 

- Rationaliteit: Administratie zet in internationaal onderzoek en de vormgeving van ons 
onderwijsbeleid. Dit onderzoek speelt een belangrijke rol in de vorming van onderwijs. 
 

- Gelijkheid: Er zijn grote verschillen tussen scholen dus grote ongelijkheid. Bij vrije schoolkeuze 
ontstaat er sociaal verschil tussen scholen. GOK beleid ontstaan om scholen met kansarme 
kinderen extra middelen te geven.  
 
 
 



Comparatieve en internationale pedagogiek  2019 - 2020 

13 
 

- Efficiëntie: in belang toegenomen maar niet prioritair. De vrijheid van onderwijs zorgt dat er 
overal groot aanbod is. Vaak bestaan er kleine scholen die te klein zijn om efficiënt te zijn… maar 
door vrijheid van onderwijs blijft men bestaan. Anderzijds zorgt dat wel voor concurrentie en 
zorgt dat scholen niet te veel gaan bureaucratiseren. 
  

- Kwaliteit: We gaan zorgen voor inspectie die de kwaliteit nagaat op basis van het al dan niet 
behalen van de eindtermen.  Er is een verschuiving van vertrouwen in netten naar excellentie 
en meetbaarheid.  
 

- Keuze: Dit is het belangrijkste element via vrijheid van onderwijs 
 

3.6. HEFBOMEN VAN ONDERWIJSBELEID 
 

Mandaten ; wetten die verplicht worden opgelegd. Als je hier niet aan voldoet, dan zullen sancties 
volgen.  

Systeemhervorming 

- Herstructurering, hervorming 
- Bundeling van mandaten in één systeemn (hervorming) 
- Top-down 

Capaciteit (bottom – up) 

- Investeren in ontwikkeling 
- Databank openstellen 

Financiële stimuli (bottom – up)  

- Beloning wanneer scholen iets doen, niet verplicht 
- Budget voor bepaalde groepen leerlingen (vb. kansarme lln) 

 
3.6.1. HEFBOMEN IN VLAANDEREN 

 
- Relatief zwakke overheid – grote autonomie schoolbesturen 
- Overlegcultuur met koepels en vakbonden – onder druk ? 
- Mandaten en sancties zijn beperkt, maar tendens tot versterking. Scholen hebben schrik voor 

de inspectie MAAR toch zal de inspectie amper tot geen sancties opstellen 
- Systeemhervormingen zijn meestal meer van hetzelfde  
- Capaciteit uitbesteed aan koepels, staat nu onder druk: 

- Pedagogische begeleidingsdiensten (1) 
- Nascholing via koepels 

- Financiële stimuli: 
- Belangrijke hefboom die past bij Vlaamse cultuur 
- Op basis van vrijwilligheid extra belonen 
- GOK-beleid en vorming scholengemeenschappen  

-  
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HOOFDSTUK 3 : METHODEN EN VOORBEELDEN VAN COMPARATIEVE PEDAGOGIEK 

1. INDICATOREN : CONTEXTEXCLUSIEVE VERGELIJKINGEN 
 
1.1. INLEIDING 

 
- Rendement en kwaliteit van iets weergeven  
- Liefst met een cijfer, want beter te vergelijken. We weten eigenlijk veel te weinig van de cijfers, 

het is van belang om te weten wat de cijfers zijn. Hierdoor zijn indicatoren belangrijk.  
- = indicator  
- Vb. Aantal tienerzwangerschappen : 4x zo groot of Frankrijk 10x zo groot of Nederland… dat is 

indicator op zich een indicator van kwaliteit van seksuele voorlichting in die landen.  
- We gebruiken indicatoren om systemen te typeren  

 
- Hospitaalindicatoren in UK voor kwaliteit: hoe kunnen we de kwaliteit van ziekenhuizen 

inschatten?  
- Aantal doden na operatie; aantal doden na gebroken heup; aantal doden na hartaanval; 

tijd in hospitaal na beroerte; tijd voor opname gebroken heup 
- Rangschikking ziekenhuizen op basis van indicatoren 

Indicatoren ziekenhuizen Vlaanderen: door het in kaart brengen, wordt de kwaliteit van ziekenhuizen 
weergegeven. Maar zijn deze indicatoren valide? Cijfers kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief zijn 

- Mortaliteit: sterfte bij patiënten met hartinfarct 
- Orthopedie: aantal heupprothesen vervangen binnen 5 jaar 
- Overleving vrouwen borstkanker na 5 jaar 
- Hygiëne: bloedvergiftiging door ziekenhuisbacterie 

 
1.2. OMSCHRIJVING 

 
- Indicatoren = kerngetallen die overzichtelijke informatie verschaffen over een systeem 
- Indicatoren moeten valied zijn en reële situatie dekken 

- Kwantitatief: cijfer benadert sterk de situatie 
- Kwalitatief: cijfer is meer een aanduiding van de situatie 

- Samengestelde indicatoren: ratio leerling/leerkracht; BMI 
- Sterke impact op beleid: 
- Als werkloosheid in België stijgt tov 5 jaar of andere landen 
- Benchmarks: indicatoren worden gebruikt om doelen te verbeteren  

 
1.3. ANTECEDENTEN 

 
- Verenigde Naties: armoede, milieu, schoolparticipatie 

- Voorbeeld human development index ; België staat 17de  
- Wereldbank:  

- Indicatoren over levenskwaliteit, bevolking, milieu, economie, staatsinterventie, 
wereldhandel 

- Vb. Levensverwachting geboorte, ongeletterdheid bij volwassenen, % BNP voor 
onderwijs, toegang zuiver water 
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- VS: 1983 A Nation at Risk 
- Onze natie is in de toekomst bedreigd want ons onderwijs is bijzonder slecht. We 

moeten hier iets aan doen, we moeten meer gegevens verzamelen over de staten.  
- National Assessment of Educational Progress: steekproeven ‘69 
- Wall charts: leerlingenprestaties vergeleken à hiermee kijken we waar het wel of niet 

goed gaat 
- OESO: 1987 

- Statistische gegevensverzameling perfectioneren 
- Oprichting INES (Indicators of Education Systems)  
- 1992: 1e uitgave Education at a Glance waar cijfergegevens over onderwijssystemen in 

te vinden zijn. 
- Jaarlijkse uitgave: cfr. taak 

- IEA: 1958  
- Onafhankelijke onderzoekers die samen werken 
- Belangrijke vergelijkende onderzoeken: TIMSS (wiskunde) , PIRLS (begrijpend lezen) 

- EU:  
- Verdrag van Maastricht (1992) ; akkoord van Lissabon (2000)  

We moeten de indicatoren op een slimme manier gebruiken. We moeten op een aantal 
aandachtspunten letten.  

1.4. AANDACHTSPUNTEN GEBRUIK INDICATOREN 

Risico van verenging 

- Alleen het meetbare wordt gemeten 
- Wat gemeten wordt, wordt verabsoluteerd  
- Je hebt meestal meerdere indicatoren nodig om iets te dekken. 

Outputindicatoren verwijzen naar leerprestaties 

- Wat wordt gemeten? De zaken die gemakkelijk te meten zijn. Zelfregulerend leren is 
metacognitieve vaardigheid maar is complex fenomeen en geen eenduidigheid. Dus wordt 
amper tot niet gemeten.  

- Toetsen van cognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn in de voorbije 20jaar vooruit 
gegaan. 

- Is de toets wel de juiste weergave? 
- Wat met andere vaardigheden? Culturele, sociale, technische, lichamelijke? 
- Wat met opvoedende waarde van onderwijs ? 

Eenzijdige vergelijkingen: 

- Sociaal beleid op basis van werkloosheidscijfers 
- Werkloosheidsgraad in VS tov België veel lager 
- Relatieve armoede in VS is veel hoger 
- Geen info over: ongelijke verdeling van jobs; wat met mensen die geen job kunnen hebben; 

minimumlonen? 

Basisprobleem is ontbreken van contextgegevens 

- Verschillen in onderwijsstructuur 



Comparatieve en internationale pedagogiek  2019 - 2020 

16 
 

- Verschillen in ontwikkelingsniveau 
- Verschillen in manier van dataverzameling 
- Verschillen in culturele context : de context moet in het achterhoofd gehouden worden 

wanneer naar indicatoren wordt gekeken 

Technisch probleem van validiteit en betrouwbaarheid 

- Salarissen van leerkrachten 
- Bruto of netto? 
- Vakantietoelagen en eindejaarspremie? Dit bestaat niet in elk land. Je moet opletten 

dat je dezelfde bedragen met elkaar vergelijkt.  
- Met of zonder patronale bijdragen voor sociale zekerheid? 
- Hoe zijn de lonen tov andere beroepen? 

Onbedoelde effecten van indicatoren en benchmarks 

- Teaching to the test. Mocht dit het geval zijn, dan gaan leerkrachten enkel aandacht hebben 
voor de zaken die getest worden. Onderwijs zou verengd worden tot wat belangrijk is op die 
test.  

- Stiptheid bij treinen: vertragingen remediëren ten koste van veiligheid  

Schijngedrag 

- Treinen afschaffen 
- Leerlingen weigeren 

Bereiken van benchmarks leidt tot hogere eisen. Eens je iets bereikt hebt, zal je opnieuw een hoger doel 
willen behalen.  

Geen aandacht voor kritisch punt  

Toch zijn indicatoren nuttig en zinvol MAAR we moeten enkele zaken in ons achterhoofd houden. Er 
moet ook gekeken worden naar hetgene wat een indicator niet meet.  

Indicatoren zijn aanknopingspunt voor zelfreflectie: 

- Wat leert ons de vergelijking met andere landen over ons eigen onderwijs? 

Leidraad voor gebruik indicatoren: 

- Wat meet de indicator precies? 
- Wat meet hij niet? 
- Welk nut hebben de gegevens voor de eigen situatie? 
- Is er voldoende draagvlak om voor een bepaalde indicator inspanningen te vragen? 
- Welke neveneffecten kunnen ontstaan?  
-  
1.5. ISCED 

Een systeem dat ervoor zorgt dat je curricula kan vergelijken met elkaar. We hebben een basis om ons 
te kunnen vergelijken.  

- 1976 UNESCO: internationaal vergelijkingssysteem om onderwijsstructuren te vergelijken 
- 1997 OESO herziening ISCED systeem 
- Door UNESCO goedgekeurd 
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- Basis voor de classificatie is het onderwijsprogramma  

 

 

 

 

Het zijn verschillende onderwijsniveaus die een nummer krijgen. Niveau 0 is bv algemene term want 
kleuteronderwijs gebruikt niet iedereen. Makkelijker om te vergelijken dan  

Algemeen 6 niveaus: Het complexe zit in secundair onderwijs: een onderverdeling van A B C en A komt 
overeen met type 1, B met type 2, C met type 3. ABC verwijst naar volgende stadium, niveau. A verwijst 
naar doorstromen, verder studeren. B zit er tussen, kan beide kanten uitgaan. C is naar arbeidsmarkt.  

3C is binnen ISCED systeem normaal niet echt mogelijk maar bij ons uitzonderlijk wel.  

2C: speciale vormen van onderwijs bv VDAB opleiding = equivalent voor diploma   

5A is universiteit zoals wij het kennen  

3B is TSO & ASO en 5B is hoger onderwijs buiten universiteit  

3C leidt tot arbeidsmarkt  
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Postsecundair onderwijs – bv voorbereidingsjaar wiskunde ter voorbereiding voor ingenieur  

à Niveau 4: kennen wij amper maar andere systemen wel, bij ons zeldzaam  

4C gericht op finaliteit zoals bv zevende jaar TSO – specialisatie jaar om op die manier toegang te krijgen 
tot het hoger onderwijs. Indien dit zevende jaar niet gedaan wordt, is dit niet mogelijk.  

7e jaar geeft wel toegang tot hoger onderwijs  

2. METHODEN VAN COMPARATIEF ONDERZOEK 
 
2.1. ONDERZOEKSDESIGN 

 
- Aandacht voor context naast input en procesvariabelen 

- Familiale achtergrond, buurt, cultuur 
- Gegevens verzamelen die ook andere onderzoekers kunnen gebruiken en interpreteren in de 

context 
- TIMMS & PISA 
- Gegevens kunnen beter geëxpliciteerd worden 

 
2.2. METHODES VOOR HET METEN 

Methodes om leerlingprestaties te meten verschillen van land tot land. In veel opzichten is curricula niet 
gemakkelijk te vergelijken.  

Vb. Prestaties wiskunde en moedertaal in Engeland en Frankrijk op einde lagere school:   

- De leeftijd waarop gemeten wordt verschilt  
- Het curriculum verschilt in breedte en diepgang 
- De ene test legt meer nadruk op grafieken en taartdiagrammen, de ander meer op 

hoofdrekenen 
- De ene testvraag toetst één vaardigheid, de andere meerdere tegelijk 
- Toetsen hebben 3 moeilijkheidsniveaus in Engeland vs 1 niveau in Frankrijk  

 
2.3. VERGELIJKBAARHEID TUSSEN LANDEN 

Interpreteren en definiëren van variabelen 

Vb. De onderwijskost per leerling 

- Wat is de kost die meegenomen wordt? 
- Er is financiering van nationale overheid, provincies, gemeenten, privé-personen 
- Soms komt er extra financiering van de ouders, de andere overheden buiten onderwijs, … 
- Hoe wordt dit via boekhoudkundige systemen bijgehouden? 

Beter om duidelijke afspraken te maken over definities van begrippen 

Beter om toetsen te ontwikkelen die niet-curriculum gebonden zijn 

Beter om slechts voor één of enkele vakken vergelijkingen te maken en die in de diepte te bestuderen. 
Beter niet voor teveel vakken tegelijk.  

Beter om niet te veel landen te vergelijken en een belangrijk luik van het onderzoek te wijden aan de 
specifieke context 
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2.4. KWALITEITSCONTROLE 

PISA en TIMMS studies trachten aan meetproblemen tegemoet te komen 

Grote kwaliteitscontrole: 

- Bepalen van vergelijkbare populaties 
- Criteria en selectie van steekproeven 
- Gelijkwaardig en equivalent maken van instrumenten 
- Administratief verwerken van gegevens 
- Coderen en scoren van data 
- Toekennen van gewichten 
- Analyseren van de gegevens 
- Rapportering 

 
3. DE PISA STUDIES 

 
3.1. WAT  

Het is een studie in comparatief onderzoek dat zeer belangrijk is.  

- Periodieke peilingen van de Oeso 
- Gestart in 2000, om de 3 jaar 
- Groot aantal landen nemen deel  
- Steekproef bij 15 jarige scholieren 
- Op 15 jaar: dikwijls leerplicht beëindigd 
- Toetsing van vaardigheden los van curriculum. Indien dit wel het geval zou zijn, zou je de 

leerlingen die het curriculum kennen een voordeel geven en anderen een nadeel. Het moet 
meer een toepassing zijn van de kennis die je hebt opgedaan en die je kunt toepassen in het 
dagelijkse leven.  

- 3 grote gebieden: leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen  
- Ook bevraging over achtergrond leerlingen, leergewoontes, attitudes en de school. Er wordt 

meer verzameld dan enkel de prestaties op de testen.  
- Ook directies worden bevraagd 
- Voor de deelnemende landen wordt een gemiddelde score berekend 
- De landen worden op basis van dit gemiddelde met elkaar vergeleken 
- Naast de prestaties van de scholieren wordt vooral aandacht besteed aan gelijkheid binnen elk 

land tussen de scholieren en de scholen 
 
 

3.2. RESULTATEN 
 

- Bijzonder grote weerklank in onderwijs, onderwijsbeleid en media van alle landen 
- PISA is een begrip geworden, een mijlpaal in internationale pedagogiek – PISA heeft OESO op 

de kaart gezet 

Leesvaardigheid : Vlaanderen staat behoorlijk goed, in de subtop. De meeste landen staan hieronder. 
De reden waarom men spreekt over een achteruitgang van onderwijs in Vlaanderen is omwille van het 
feit dat Vlaanderen vroeger hoger stond op vlak van leesvaardigheid.  
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Oost – Aziatische landen bereiden zich meer voor op de PISA - testen dan ons. Heel wat van hun 
onderwijs staat in teken hiervan.  

PISA hecht ook veel belang aan gelijkheid. Er wordt gesproken over het OESO – gemiddelde. Ook de 
variatie tussen landen wordt weergegeven. Als systeem wil je zo goed mogelijk en zo gelijk mogelijk 
presteren (weinig verschil tussen leerlingen). Als onderwijssysteem wil je het liefst rechtsboven op het 
schema staan.  

Ook het verschil tussen allochtonen en autochtonen is interessant om te bekijken. De meeste systemen 
zijn van de aard dat de allochtonen minder goed presteren.  

Een voorbeeld van een oorzaak hierbij zou het vooroordeel van een leerkracht kunnen zijn. Er zijn 
natuurlijk ook andere oorzaken die ervoor zouden kunnen zorgen dat autochtone leerlingen het in 
Vlaanderen beter doen. à Hoe ga je in onderwijs om met leerlingen die een andere afkomst hebben? 
Je moet verder kijken dan enkel naar de prestaties van de leerlingen. Je mag je niet blind staren op enkel 
de resultaten. Het is wel degelijk een deel van het verhaal maar het zegt niet alles over je onderwijs.  

Het is verontrustend dat tweede generatie migranten slechter presteren dan de eerste generatie 
migranten. Het is een pijnpunt waar we nog steeds zoekende bij zijn.  

Hoe hoger de sociale economische achtergrond, hoe hoger de prestaties. In Vlaanderen is dit nog meer 
het geval dan internationaal. Het is erg opvallend dat het verschil tussen sociale achtergrond in ASO en 
BSO sterk merkbaar is. De sociale kleuring zorgt ervoor dat de prestaties zo sterk uit elkaar liggen.  

3.3. IMPACT ONDERWIJSBELEID 

Interessant om onderwijsbeleid te analyseren van sterk presterende landen. PISA is soms ook gewoon 
een politiek spel.  

Opletten met simplistische (contextarme) vergelijkingen – er moeten enkele vragen gesteld worden 

- Toeval dat Oost Aziatische landen top scoren ? 
- Waar is de rest van China ? 
- Vergelijk vooral vergelijkbare landen 
- Sterke correlatie economische ontwikkeling en prestaties 
- Wat zegt het gemiddelde van de VS ? Er zijn heel wat verschillen tussen de deelstaten MAAR 

toch vinden we maar één cijfer terug over de VS hoewel de verschillen heel erg groot zijn.  

Interessant om na te gaan wat impact is van PISA op onderwijsbeleid in diverse landen. Het kan een 
grote impact hebben op de organisatie van het onderwijssysteem.  

- Vlaanderen 
- 2004 Liggen aan de basis van versterkt GOK beleid in Vlaanderen 

- Beleidsnota F. Vandenbroucke: vandaag kampioen in wiskunde, morgen in 
gelijke kansen (de sociale achtergrond was heel erg slecht)  

- Sociale verschillen in Vlaanderen blijven hoog ondanks dit beleid: is GOK-beleid 
mislukt? 

- 2018 B. Weyts: verhoogde inzet op centrale toetsen die de prestaties van PISA gaan in 
kaart brengen à we gaan de school ertoe aanzetten om beter te presteren, taalbeleid, 
scherpere eindtermen (we leggen de lat wat hoger) en versterking inspectie 
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3.4. PISA IN FINLAND 
 

- Voor PISA keek Finland naar andere landen en naar… Duitsland 
- Eerste periode van PISA: Finland = modelland in de wereld: 

- Hoge kwaliteit EN gelijkheid 
- Veel landen vroegen zich af:  

- Wat doet Finland om zijn onderwijs zo sterk te maken? à onderwijstoerisme  
- Wat kunnen wij overnemen van Finland? 

- Tweede periode: Finland is status kwijt hoewel nog steeds Europese toppresteerder. 
Modelstatus overgenomen door Singapore, Estland, … 
 

3.5. PISA IN DUITSLAND  
 

- PISA shock: in de eerste studies 20ste van 32 landen…. Ze scoorden vanonder in de ranking. Ze 
reageerden heel fel tegen de methode van PISA. Duitsers hadden het idee dat hun onderwijs 
heel goed was.  

- Hervormingen: 
- Ontwikkeling van standaarden 
- Nationale testen op grote schaal van deze standaarden 
- Curriculum-hervormingen; waar wordt de klemtoon teveel of te weinig op gelegd? 
- Kwaliteitscontrole: 

- Schoolinspecties 
- Zelf-evaluaties 
- Professionalisering leerkrachten 

 
3.6. PISA IN UK 

 
- Behoorlijk veel aandacht 
- Zeker geen shock over de methode van PISA 
- PISA benadering ligt in lijn van eigen testgericht onderwijssysteem 
- Men is op zich kritisch tov eigen onderwijs  
- Er worden geen bijzondere maatregelen getroffen 

 
4. (ANDERE) BELANGRIJKE INTERNATIONALE ORGANISATIES EN STUDIES 

 
4.1. OESO 

 
- Opgericht in 1961 
- 30 geïndustrialiseerde landen 
- Label van ‘de rijke club’ 
- Aanbevelingen (naar aanleiding van studies) en gedragscodes – soft law (het is geen opgelegde 

wet maar er worden wel aanbevelingen gedaan die een grote impact kunnen hebben op 
onderwijssystemen) 

- Oorspronkelijk vooral in economie 
- Laatste 20 jaar ook in onderwijs 
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4.2. BELANGRIJKE STUDIES / PUBLICATIES 

Education at a Glance 

- Onderwijsindicatoren 
- Jaarlijks 

PISA – sinds 2000 om de 3 jaar 

TALIS 

- Leerkrachten centraal 
- Geen kwaliteitsvergelijking; er wordt geen vergelijking gemaakt tussen leerkrachten op basis 

van kwaliteit 
- Gestart in 2008 

IALS & PIAAC 

- Geletterdheid bij volwassenen, probleemoplossend vermogen, kunnen rekenen à de 
vaardigheden van volwassenen 

- IALS in jaren 90 – opgevolgd door PIAAC (naamverandering) 
 

4.3. IEA 

International association for the Evaluation of Educational Achievement 

Vereniging van onderwijsonderzoekers 

TIMSS 

- De kennis, de vaardigheid van wiskunde en wetenschappen 
- Sinds 1995 om de 4 jaar 
- 10 jarigen en 14 jarigen 
- Vlaanderen doet het hier goed in 

PIRLS 

- Leesvaardigheid 
- 4e jaar basisschool 
- 2016: sterke achteruitgang Vlaanderen voor begrijpend lezen  
- ! we mogen er niet blind voor zijn maar het onderwijs mag ook niet gereduceerd worden tot 

één test ! 

ICCS 

- Burgerschap 
- 2e jaar secundair 
- Politieke kennis, vertrouwen in politiek, sociale media, tolerantie en diversiteit en welbevinden 

op school 
- 2016 Vlaanderen: hoge politieke kennis, lagere wil om te stemmen, lid worden van politieke 

partij en gebruik sociale media voor politiek  
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ICILS 

- Computer- en informatie geletterdheid 
- 2e jaar secundair 
- Digitale geletterdheid op school, thuis in gemeenschap 
- Vlaanderen/België nam niet deel in 2013 & 2018. 

 
4.4. EU 

EUROSTAT 

- Statistieken 

EURYDICE 

- Belangrijk voor beschrijving van nationale onderwijssystemen 
- Aangeleverd door de deelnemende landen zelf 
- Databank waar onderwijssystemen zichzelf voorstellen 
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HOOFDSTUK 4 : LANDENSTUDIES 

1. ENGELAND 
 
1.1. CULTUUR 

De grote score op individualisme in Engeland. Er is ook een hoge score op mannelijkheid. Dit wijst op 
een belang van competitie. Mensen, leerlingen en scholen worden competitief tegen elkaar 
uitgespeeld.  

- Zeer hoge score op individualiteit 
- Vrij hoge masculiniteit: klemtoon op competitie en ambitie 
- Weinig machtsafstand (PDI) : weinig hiërarchie 
- Lage onzekerheidsreductie: zeer open voor risico’s en veranderingen 
- Typisch westers profiel: lage lange termijn oriëntatie 

Cultuur gericht op individueel initiatief, flexibiliteit en competitie  

1.2. CONTEXT EN HISTORIEK 
 

- Voor WO II ; Local Educational Authorities (LEA) à Ze zijn verantwoordelijk voor het onderwijs 
in een bepaalde regio 

- Sterk gedecentraliseerd en bevoegd voor onderwijs in een regio 
- Zeer grote autonomie voor directies en leerkrachten 
- 1944 : een verandering : grondlijnen van huidig onderwijssysteem:  

- Oprichting ministerie van onderwijs 
- Duidelijk onderscheid basis- en secundair onderwijs 
- Ondersteuning van secundaire scholen voor alle leerlingen 

- 1988: Educational Reform Act (ERA) Copernicaanse « Thatcher Revolution » à Dit is de meeste 
invloedrijke wet rond onderwijs die er sinds de tweede wereldoorlog is gekomen. Het is een 
belangrijke wet voor zowel de Engelsen als voor de rest van de wereld 

- Een wet wordt als een ‘act’ aangeduid, niet als een ‘law’  
- Kernvisie: belangrijke hervormingen die het onderwijssysteem in een andere plooi hebben 

gelegd 
- Een opgelegd nationaal curriculum 
- Nationale testen voor leerlingen op key stages (sleutelleeftijden)  
- Publicatie van schoolresultaten op basis van deze testen 
- Toegenomen competitie tussen scholen 
- Budgetautonomie en verantwoordelijkheid voor scholen 
- Sancties voor slecht presterende leerkrachten, directeurs en scholen – degene die goed 

bezig zijn, worden beloond  

Men wil meer verantwoordelijkheid bij de scholen leggen op basis van hetgeen wat de overheid voorop 
stelde.  
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1.3. BEHEER EN ORGANISATIE 
 

- Combinatie van nationaal en regionaal bestuur 
- LEA’s en scholen enerzijds – centrale overheid anderzijds 
- LEA’s hebben sinds 2004 naast onderwijs ook bevoegdheid voor welzijn en gezondheid bij 

kinderen 
- Comprehensive schools  (maintained schools of staatsscholen) en Independent schools: volledig 

private scholen (7%) (soms « public schools » Dit kunnen nog internaten zijn)  
- Recent zijn meer en meer scholen ook autonoom tov LEA’s en staan ze rechtstreeks onder 

toezicht van de overheid 
 

1.4. CURRICULUM EN CONTROLE 
 

1.4.1. CURRICULUM  
 

- Nationaal curriculum 
- Leerplicht van 5 tot 16 jaar 
- Foundation/core subjects (basisvakken) De basisvakken spelen een heel grote rol 

- Inhoud is vastgelegd met algemene vereisten, leerprogramma en hoofddoelen 
- De kennis van deze vakken zal getest worden in 4 key stages: 7, 11, 14 en 16 jaar 
- Ranking van scholen  -  league tables 

 
1.4.2. CONTROLE 

 
- HMI : gereduceerd tot kern in 1991 waardoor ze niet zo sterk meer kunnen zijn. Ze zullen 

bijgesteld worden door een instantie waar meer controle op is  
- OFSTED: privatisering in semi-autonome agentschappen. Deze voeren doorlichtingen door in 

opdracht van de overheid. Deze rapporten zullen publiek gemaakt worden. 
- HMI (opvolging)  
- (+) Beacon schools/specialist schools: zeer goede scholen: extra overheids-financiering (een 

publieke erkenning) 
- (-) Failing schools: zwakke scholen: opvolging door HMI 

- Actieplan, acties, tijdsplan, opvolging door inspectie 
- Koppeling aan beacon school 

 
1.5. ONDERWIJSSECTOREN 

Voorschools onderwijs (preschool education) 

Dit is niet sterk uitgebouwd in Engeland. Heel vaak gaan kinderen gewoon naar kinderdagverblijven.  

- 3-5 jaar 
- Aparte scholen of klassen bij lagere scholen 
- Dikwijls particulier 
- Vroeger een soort test – afgeschaft wegens te veel kritiek 
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Lager onderwijs (primary education) 

- 5 tot 11 jaar (key stage 1 en 2) 
- Klas per leeftijd met 1 leerkracht voor alle vakken 
- Meer en meer homogene groepen in laatste jaren 
- Druk van testen en league tables 

Secundair onderwijs (secondary education) 

- Vroeger meeste scholen: comprehensive schools 
- (City) academies: 

Oorspronkelijk (2010) 

- Nieuwe scholen in probleemregio’s omdat ze bijvoorbeeld met een moeilijke groep te 
maken krijgen 

- Rechtstreeks onder toezicht nationale overheid (geen LEA) 
- Mogen afwijken van nationaal curriculum om een aantal eigen klemtonen te leggen - 

wel kerncurriculum 
- Specialiseren in bepaald domein (vaak technische vakken) waardoor ze beter kunnen 

inspelen op de leerlingen die ze hebben.  
- Sponsoring vanuit het bedrijfsleven (extra financiering) – subsidies van de overheid 
- Mecenas (ondernemer) of kerkelijke organisaties 

Momenteel 

- Meerderheid van de staatsscholen 
- Sponsored of converter (wie voldoende haalt op inspectie) 
- Onafhankelijke besturen beginnen zich te verenigen – scholen krijgen de kans om 

zichzelf los te maken van de overheid 

Free schools 

- Uitloper van de academies die door ouders zijn opgericht op eigen initiatief of door leerkrachten 
die zelf een school begonnen zijn 

- Geen schoolgeld – wel financiering van de overheid 
- Geïnspecteerd door OFSTED 

Grammar schools: 160 in Engeland. Dit zijn scholen die selectief zijn. Niet zomaar iedereen wordt 
toegelaten. Je moet eerst slagen voor een aantal tests. Alleen maar de betere leerlingen kunnen hier 
onderwijs volgen en worden gesegregeerd van de anderen.  

Alternatief voor grammar schools: modern schools 

Independent schools: Public schools 

- Privé scholen 
- 50% van Oxford en Cambridge. De helft van deze studenten is afkomstig van de comprehensive 

schools  
- Dure scholen 
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General Certificate of Secondary Education (GCSE) Het middelbaar diploma wanneer de 
leerplicht wordt beëindigd  

- Einde van key stage 4 (16j) examens 
- Leerlingen kunnen kiezen voor welke vakken 
- Resultaat kan deels op dagelijks werk en examens gebaseerd zijn 
- Certificaat vermeldt resultaat van elk vak 9 – 1 / U. Het is niet goed genoeg om geslaagd te zijn, 

je moet meer behalen.  
- Vervolgonderwijs vereist meestal voor 5 vakken een 9 - 4 waaronder wiskunde en Engels. Je 

kiest zelf 5 vakken waarvan je je diploma wilt behalen.  

Postleerplicht onderwijs (secondary schools/further education) 

- Van 16 tot 18 jaar, dit is het vervolg om later naar het hoger onderwijs te kunnen gaan.  
- (1) Sixth form 

- Sixth Form colleges: bereiden voor op hoger onderwijs 
- Geen nationaal curriculum, wel allerei erkende toetssystemen die leiden tot certificaten 

- (2) Further education college: voltijds of deeltijds beroepsgericht onderwijs 
- Advanced Level General Certificate of Education (A level) Dit is een geavanceerde GCSE 

Hoger onderwijs 

- Universiteiten: minimum 3 A levels met minstens score C. Het is niet omdat een school zich een 
universiteit noemt, dat dit ook zoveel voorstelt. 

- Zeer brede term in Engeland – vandaar weer rankings volgens indicatoren zoals de kwaliteit van 
het wet. onderzoek 

- Zeer hoog inschrijvingsgeld 
- Eigen toelatingsbeleid waardoor geen open inschrijvingen mogelijk zijn 
- Further Education College 

 
1.6. POLITIEKE CULTUUR 

Openheid: zeer beperkt. Een selecte groep neemt centrale beslissingen 

Sterke centralisatie van curriculum; decentralisatie van financieel beheer 

Kwaliteit: 

- Testresultaten 
- league tables 
- doorlichtingsverslagen OFSTED 
- Promotie beste scholen; uitstoten of omvormen van failing schools 

Gelijkheid geen prioriteit – verschillende selectieve systemen in het onderwijs 

Competitie en keuzevrijheid sinds 1988 

 
 
 

 



Comparatieve en internationale pedagogiek  2019 - 2020 

28 
 

2. FRANKRIJK 
 
2.1. CULTUUR 

 
- Hoge score inzake onzekerheidsreductie: nood aan regels en procedures, die uitmondt in 

bureaucratie. Er wordt heel wat verwacht van de staat. Het is niet het individu die het moet 
uitzoeken, maar de staat.  

- Dit wordt versterkt door de behoorlijk hoge score inzake machtsafstand. Dit onderbouwt een 
sterke centralisatie. 

- De mannelijkheid scoort relatief laag. Ambitie en competitie zijn minder dominant. Meer 
aandacht voor het zorgende. 

- Typerend voor een Westers land is de hoge score voor individualisme, hoewel een stuk lager 
dan bij de UK 

- Idem voor de lange termijnoriëntatie 
- De cultuur geeft aanleiding tot een gecentraliseerde bureaucratie 

 
2.2. BEHEER EN ORGANISATIE 

 
- Frans onderwijs is schoolvoorbeeld van bureaucratie 
- De staat zorgt in principe voor alles 
- Dit verloopt via objectieve maatstaven waarbij iedereen gelijke toegang moet hebben op basis 

van verdienste 
- Sinds 1982 beweging naar decentralisatie waarbij regionale autoriteiten meer bevoegdheden 

krijgen 
- Onderwijsprogramma’s vastgelegd door Franse overheid 
- Alle leerkrachten zijn staatsambtenaren, iedereen is onderdeel van de staat. Het zijn niet de 

scholen die zelf leerkrachten aanwerven.  
- Ook professoren en onderzoekers worden door de staat tewerkgesteld 

 
2.3. CURRICULUM EN CONTROLE 

 
2.3.1. CURRICULUM 
 

- Leerplannen worden centraal vastgelegd 
- 2006 7 ‘Socles de compétences’: van kleuterschool tot einde collège – basiscompetenties 

(vakoverschrijdend) die in alle vakken of leergebieden moeten aan bod komen 
- Invoering is ambitieus: 

- +300 items 
- Concretiseringsprogramma in leerlijnen 
- Meten van competenties 
- Portfolio voor elke leerling; De vorderingen van de leerling wordt opgevolgd.  
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2.3.2. CONTROLE 
 

- Centrale diagnostische toetsen 3e jaar lager onderwijs + begin secundair  
- Dit dient ervoor te zorgen dat scholen op de hoogte zijn van hoe hun leerlingen 

vorderingen maken. Het wordt informatief gebruikt voor de school zelf 
- Prestaties van leerlingen ENKEL op einde secundair onderwijs worden gepubliceerd (Palmarès) 

–  daarbij wordt gecorrigeerd voor leerlingenkenmerken. Het is geen brute vergelijking tussen 
scholen 

- Regionale vakinspecteurs werkzaam vanuit Parijs – contrast met Angelsaksische traditie (ook 
Nederland en Vlaanderen) 

- Toezicht op vakken + vie scolaire (parascolaire activiteiten; toneel, sport, musea, culturele 
activiteiten) 

- Inspecteurs zijn betrokken bij leerplannen, nascholing en juridische controles 
- Lokale inspecteurs per dèpartement voor inspectie basisscholen 

 
2.4. INRICHTERS ONDERWIJS 

Openbare scholen (écoles publiques) en vrije scholen (écoles privées) 

- 80% école publique, staatsscholen 
- école publique moet elke leerling aanvaarden 
- École privée: meestal katholiek 
- École privée sous contrat: gesubsidieerd door overheid met bijdrage van de ouders – 

leerkrachten door staat aangeduid 
- École privée hors contrat: volledig private scholen zonder enige hulp van de overheid. MAAR 

deze scholen zijn er amper 
 

2.5. ONDERWIJSPERSONEEL 
 

- Typisch Frans is een hoog aantal assisterend personeel. Dit personeel staat in voor ‘vie scolaire’ 
- Scheiding tussen onderwijzende taak van leerkrachten en opvoedende taak van assisterend 

personeel buiten lesuren 
- Om neutraliteit/objectiviteit te bewaren – typerend voor bureaucratie: strakke taakverdeling, 

weinig flexibiliteit of verbinding tussen taken 
 

2.6. ONDERWIJSSECTOREN 

Voorschools onderwijs (écoles maternelles) 

- Van 2 tot 6 jaar 
- Bijna iedereen à bijna gratis 
- Zeer goed en sterk uitgebouwd in tegenstelling tot Engeland 

Lager onderwijs (écoles élémentaires) 

- Van 6 tot 11 (=5 jaar) 
- Twee cycli: van 2 en 3 jaar 
- Geen echt examen op einde lagere school – in Engeland heb je key stages –  
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Secundair onderwijs 

- 11 tot 18 jaar (leerplicht tot 16 jaar) 
- 7 jaar 
- Lager secundair: collège 

- 4 jaar 
- Algemeen vormend (ASO) 
- Nationaal diploma ‘brevet’ 
- Veel zittenblijvers. Dit is de manier waarop men de sterke en niet sterke leerlingen van 

elkaar onderscheid.  

Hoger secundair: lycée 

- 3 of 4 jaar 
- Algemeen vormend of technisch (ASO en TSO) 

- Lycée d’enseignement général et technologique 
- Beroepsonderwijs (BSO) 

- Lycée professionnel 

Baccalauréat; de toegangspoort naar de universiteit 

- Baccalauréat Général (53%) 
- Baccalauréat Technologique (25%) 
- Baccalauréat Professionel (22%) 

 
2.7. HOGER ONDERWIJS 

 
- Centraal examen, georganiseerd door de staat, de overheid zelf 
- Diploma = kapstok van het hele onderwijs 
- Diploma secundair en toelating tot hoger onderwijs 
- 9 verplichte proeven, mondeling en schriftelijk, en keuzevakken (een combinatie van heel wat 

verschillende dingen)  
- Streefdoel is 80% van de generatiestudenten (geen enkele keer blijven zitten), momenteel 67% 

- 87%van de deelnemers slagen 

Universitair onderwijs 

- Iedereen met bac uit regio toegelaten 

Beroepsgerichte opleiding  in technisch instituut of voortzetting in lycea 

Grandes écoles:  

- Strenge toegangsselectie 
- Voorbereidende jaren 
- Elite van het land. Er zijn drie zeer prestigieuze  
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2.8. POLITIEKE CULTUUR 
 

- Openheid is beperkt: elitegroep bepaalt onderwijsbeleid 
- Sterke centralisatie en bureaucratie ondanks tekenen van decentralisatie naar regionale 

overheden 
- Kwaliteit wordt opgevolgd via centrale toetsen en centraal inspectiesysteem 
- Gelijkheid is officieel belangrijk aandachtspunt: centrale examens die toegang bepalen. In 

praktijk zijn er vrije scholen in leerplichtonderwijs; grandes écoles in hoger onderwijs, waardoor 
ongelijkheid vergroot 

- Keuzevrijheid is mogelijk maar beperkt. Openbare scholen moeten leerlingen accepteren en 
ouders hebben soms weinig alternatief in openbaar onderwijs 
 

3. DUITSLAND 
 
3.1. CONTEXT EN HISTORIEK 

Het is een relevant lang binnen Europa. Het domineert voor een deel de EU. Ook in de wereld is het een 
toonaangevend land. Het is een prototype van een bepaalde opvatting van onderwijs. Het is heel anders 
dan het Franse of Engelse model.  

Rijnland (overleg) model 

- Een grote betrokkenheid van sociale partners is ontwikkelingen van de maatschappij. De 
overheid heeft de neiging om partners sterk te betrekken. Het sociaal overleg is ook bij ons heel 
sterk aanwezig.  

- De overheid gaat samen met partners (werkgevers en werknemers) kijken welke beslissingen 
ze best nemen.  

- Overheid houdt zich meer bezig met maatschappij, waaronder onderwijs (anders dan Angel-
Saksisch model) 

- Traditie om bedrijven sterk te betrekken in vormgeving onderwijs. Er is een grote betrokkenheid 
van de sociale partners in het onderwijs.  
 

3.2. CULTUUR 

Opvallend lage score voor machtsafstand: De hiërarchie is niet zo belangrijk in Duitsland – in lijn met 
Rijnland model 

Wel hoge score op onzekerheidsindex: Duitse voorkeur voor deductie: systematisch overzicht met 
aandacht voor wetten, regels en procedures – aandacht voor expertise en grondigheid. De expertise is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat deze onzekerheid verminderd wordt.  

Hoge masculiniteit: ambitie, minder zorgend 

Behoorlijk hoog individualisme, hoewel lager dan in UK  

Typisch westers profiel: lage lange termijn oriëntatie, deze is niet ontwikkeld  

 

à Cultuur gericht op overleg, grondigheid en structuur   

 



Comparatieve en internationale pedagogiek  2019 - 2020 

32 
 

3.3. BEHEER EN ORGANISATIE 

Federale structuur : 16 deelstaten « Länder ». Deze deelstaten zijn deels verantwoordelijk voor het 
onderwijs à decentralisatie. Er zijn verschillende in de verschillende deelstaten. MAAR toch heel erg 
centraal uitgestuurd binnen de deelstaat à centralisatie. 

Kultusministerkonferenz: overlegorgaan tussen deelstaten, er is een bepaalde gelijkenis 

Bildungsstandards (de ontwikkeling van mensen, de ontwikkeling van persoonlijkheid), 
leerplicht, schooljaar, vakanties, naam scholen, doorstroommogelijkheden, erkenning 
rapporten en examens à er zijn heel wat dingen waarvoor afspraken gemaakt worden 

Deelstaten bepalen eigen leerplannen en lessentabellen à zoals bij ons; de leerplannen worden 
op eigen manier ingevuld. De afspraken over de deelstaten heen hebben ruimte voor eigen 
invulling.  

3.4. CURRICULUM EN CONTROLE 

Kultusministerkonferenz: 

- Doelen van onderwijsentiteit 
- Vakgebonden doelen 
- Vakoverschrijdende doelen en vakoverschrijdend leren (Aufgabengebieten) Dit zijn brede 

gebieden die niet gebonden zijn aan een bepaald vak. 

Deelstaten: 

- Kwaliteitscontrole; toetsen moeten ontwikkeld worden waarmee scholen feedback kunnen 
krijgen. Op deze manier zullen ze beter gaan presteren.  

- Nav PISA: centrale sturing via toetsen en vergelijkende feedback 
- Qualitätsagenturen: centrale toetsen ontwikkelen, analyseren en scholen feedback geven 

 
3.5. INRICHTERS ONDERWIJS 

 
- Publieke scholen 
- Vrije scholen, gefinancierd door overheid, bestuurd door privé-personen 
- Verhouding tussen publiek en vrij varieert van deelstaat tot deelstaat en naargelang het type 

school 
- Vrije scholen zijn eerder een randfenomeen 
- Basisonderwijs: vrije scholen enkel onder zeer strikte voorwaarden: ouders moeten aantonen 

dat zij een speciale pedagogische interesse hebben 
à In 2009: 2,8% vrije basisschool 

- Secundair onderwijs – vrije scholen 
- Ersatzschule: alternatieve school met specifieke missie, een bepaalde pedagogische 

visie. De manier om de eindtermen te bereiken is anders.  
- Erganzungsschule: scholen met andere cursussen dan openbare scholen. Het gaat hier 

vooral over beroepsscholen. 
à In 2009 : 9,3% gaat naar vrije gesubsidieerde school 
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3.6. ONDERWIJSSECTOREN 
 

- Leerplicht van 6 tot 19 jaar. MAAR tot 16 jaar een volledige leerplicht. Daarna heb je nog maar 
een gedeeltelijke leerplicht.  

- Berufschulplicht (laatste 3 jaar): driejarige partiële leerplicht voor beroepsonderwijs 
- Duale beroepsopleiding speelt hier een rol is.  

Voorschools onderwijs (3 – 6jaar) 

- Het is aanwezig, maar niet sterk uitgebouwd. Het is er niet systematisch, eerder beperkt.  
- Vrijwillige basis, niet gratis 
- Kindergarten, met beperkt aantal plaatsen 
- Ministerie van Sociale Zaken is hiervoor bevoegd. à sociale component in plaats van 

onderwijscomponent 
- Leerplichtige kinderen met achterstand: Vorklassen 

Lager onderwijs 

- Grundschule 
- Duur: meestal 4 jaar (!) dus tot 10 jarige leeftijd 
- Afhankelijk van deelstaat (Berlijn: 6 jaar) 
- Einde: advies voor één van de typen secundair onderwijs. Als je hiervan af wil wijken, gaat dit 

niet zomaar. Het is een semi dwingend advies. MAAR men heeft opgemerkt dat dit advies sterk 
sociaal gekleurd is.  

- Sinds PISA sterk bekritiseerd 

Secundair onderwijs 

- Eerste twee jaar (10 tot 12): observatie en oriëntatie-programma 
- Förderstufe; leerlingen komen hier na de lagere school. Op je 10jarige leeftijd zit je al in een 

traject van ASO, TSO, BSO. Hierna kan je niet zo gemakkelijk meer veranderen.  

Lager secundair onderwijs 

- Gymnasium (ASO) 
- Algemene vorming 
- Van 16 tot 19 jaar: Gymnasiale Oberstufe  

- Realschule (TSO) 
- Algemene vorming + technische vorming 
- Van 16 tot 19 jaar: Fachoberschule of berufliches Gymnasium 
- Veel aandacht voor beroepsoriëntatie 
- Aanzienlijk deel ook naar duaal systeem 

- Hauptschule (BSO) 
- Voorbereiding op duale beroepsopleiding MAAR nog geen praktijkvakken, nog steeds 

algemene vorming.  
- Onderwijs op basisniveau 
- Centrale examens voor Duits, wiskunde, Engels 
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- Gesamtschule 
- Bieden de drie programma’s aan van Gymnasium, Realschule en Hauptschule (een 

beperkt aanbod) Hoe conservatiever de deelstaat, hoe minder scholen hiervan te 
vinden zijn.  

- Kooperative Gesamtschule: 3 types naast elkaar 
- Integrierte Gesamtschule: alle leerlingen volgen gezamenlijk onderwijs 

Hoger secundair onderwijs – algemene vorming 

- Gymnasiale Oberstufe 
- Van 16 tot 19 jaar 
- Abitur = centraal eindexamen voor Duits, wiskunde, Engels = examens andere vakken 

door lokale leraars à door de staat georganiseerd.  
- Resultaat is bepalend voor toegang tot hoger onderwijs, het universitair onderwijs. Het 

hoger onderwijs is veel meer beperkt dan bijvoorbeeld bij ons. Je moet behoren tot de 
best scorende groep om toegelaten te worden.  

- Meer en meer kiezen voor duale voortgang (tot 20%) 

Hoger secundair onderwijs – technische opleidingen 

- Berufliches Gymnasium (technisch onderwijs) 
- 16 tot 19 
- Technische variant van Gymnasium een voorbeeld : een voorbereid op een industrieel 

ingenieur 
- Geen apart lager secundair 
- Realschule certificaat vereist 
- Studeren dikwijls verder aan Technische Hochschule 

- De Fachoberschule 
- 16 tot 18 
- Technisch onderwijs, meer praktijk gericht 
- Realschule-certificaat is vereist 
- Algemene en beroepsgerichte kennis 
- Toegang tot Fachhogeschule 
- Combinatie met praktijk in bedrijfsleven 

Hoger secundair onderwijs – beroepsgerichte opleidingen 

- De Berufsschule – duaal systeem 
- 15 tot 19 
- Duaal: opleiding in school en in reële arbeidssituatie; Een afwisseling tussen leren en 

werken 
- Voorbereiding op tewerkstelling 
- Toelating tot leerwerkplaats 
- Afgestudeerden Hauptschule + 20% Realschule & Gymnasium. De helft van de 

leerlingen gaat naar dit duaal systeem.  
- Arbeidsmarkt of verdere specialisatie in Fachschule 
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- De Berufsfachschule 
- 16 tot 19 
- Voltijds onderwijs met stages voorbereidend op beroep: kinderverzorger, begeleider 

gehandicapten, secretariaat,… 
- Alternatief voor wie geen leerwerkplaats vindt in Berufsschule 

- De Fachschule 
- 18+ 
- Beroepsopleiding voor mensen met beroepservaring 
- Vb. Opvoeder: 
- Eerst Berufsschule 
- 1 jaar praktijk 
- 3 jaar opleiding in Fachschule 

Hoger onderwijs 

- Universität MET een selectieve toelating 
- Technische Universität/Hochschulen 

- Equivalent voor universiteit 
- Kunnen ook masters en doctoraten uitreiken 

- Fachhogschule 
- 3 of 4 jaar 
- Meer praktijkgericht 
- Combinatie school en reële arbeidssituatie 
- Leidt tot bachelor zoals je bij ons vindt in hoge scholen 

 
3.7. POLITIEKE CULTUUR 

 
- Openheid: overleg tussen de deelstaten en grote betrokkenheid van verschillende actoren, van 

bedrijfsleven in vormgeving technisch en beroepsonderwijs 
- Gedecentraliseerd naar deelstaten; binnen deelstaten sterk gecentraliseerd. Opgelegd 

curriculum en centrale eindexamens 
- Kwaliteit: PISA kater – zoektocht naar hervormingen : meer standaarden (einddoelen), meer 

toetsen van output, innovaties en initiatieven lerarenopleiding 
- Gelijkheid: Er is hier heel erg weinig aandacht voor. Het is een zeer categoriaal systeem, 

ongelijkheid – streefdoel om sterke driedeling secundair te reduceren (nog steeds aanwezig) 
- Keuzevrijheid is geen prioriteit, eerder beperkt in aanbod 
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4. FINLAND 
 
4.1. GIDSLAND IN ONDERWIJS 

 
- Het presteert heel erg goed in de PISA – resultaten. Recent is deze superstatus echter terug wat 

gedaald. 
- Niet enkel hoge prestaties voor onderwijs 
- Ook zeer grote gelijkheid tussen scholen en leerlingen; De reden hiervoor is het feit dat er heel 

weinig migranten waren 
- Zeer hoog percentage certificaat secundair onderwijs en diploma hoger onderwijs 

 
4.2. CULTUUR 

 
- Opvallendst is lage score voor masculiniteit: Typische Scandinavisch : veel aandacht voor zorg, 

weinig voor competitie en concurrentie. Het gaat niet over harde ambitie.  
- Lage score voor machtsafstand: toegankelijk leiderschap en weinig hiërarchie 
- Hoge score voor individualisme – typisch  Westers, maar veel lager dan Angel-Saksische landen 
- Relatief hoge score voor onzekerheidsreductie – Hier is echter geen uitleg voor.  
- Lage lange termijnoriëntatie MAAR toch wat beter misschien dan andere landen 

à Zorgzame samenleving waarbij het belangrijk is dat individuen voor zichzelf kunnen opkomen. Hierin 
zal hij heel sterk gesteund worden door de samenleving.  

4.3. CONTEXT EN HISTORIEK 
 

- In 1950 ongelijke kansen: enkel in steden en grote gemeenten toegang tot secundaire scholen 
- Meesten verlieten onderwijs na 6 a 7 jaar basisonderwijs. Er waren weinig leerlingen die hoger 

onderwijs volgden.  
- Overheid 1/3e van secundaire scholen – 2/3e private personen of verenigingen – gemeenten 

3% 
- Overheid begon vrije scholen te subsidiëren in ruil voor controle 
- Economie evolueerde van agrarisch naar industriële en technologische productie – nood aan 

meer onderwijs 
- Tot jaren 70: 4 jaar basisschool en op leeftijd van 10 jaar twee sporen: algemeen secundair of 

technisch onderwijs. Men had een behoefte aan hoger geschoolde werkkrachten.  
 

- In 1970 nieuw comprehensief systeem  « peruskoulu » het was een drastisch verschil met het 
onderwijs hiervoor.  

- Beschouwd als basis voor huidig sterk presterend onderwijs 
- Centraal doel: ASO en TSO en basisscholen hervormen in één comprehensieve 9 jaar durende 

gemeenteschool tot leeftijd van 16 jaar. Durende deze 9jaar worden geen opsplitsingen of 
onderverdelingen gemaakt. De gemeente is hier de hoofdoprichter. Men wilde afstappen van 
mogelijke sociale segregatie die hiervoor mogelijks aan bod kwam.  

- Typische discussie: iedereen zelfde onderwijs zal leiden tot lagere nivellering van onderwijs 
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- Nog steeds nationaal curriculum – in jaren 90 afgeschaft en de gemeenten krijgen meer ruimte 
om zelf een eigen invulling te geven. De directie, de leerkrachten krijgen allemaal inbreng.  

- Enkel nog nationaal kerncurriculum  (brede onderwijsdoelen) 
 

- Begin jaren 90: inspectie van handboeken en schoolinspectie afgeschaft 
- Introductie van nationale en internationale prestatietoetsen voor bereiken van nationale 

doelen. Als de scholen zoveel vrijheid krijgen, moet de overheid toch iets van controle kunnen 
uitvoeren om na te gaan of het al dan niet gaat over goed onderwijs.  
 

4.4. BEHEER EN ORGANISATIE 
 

- Ministerie van Onderwijs – Finnish National Board for Education 
- Gemeenten: basis-, secundair en beroepsonderwijs 
- Centrale overheid: universiteiten - speciaal beroepsonderwijs 
- Financiering voor centrale overheid en gemeenten 
- Gratis leerlingenvervoer en grote tegemoetkoming in maaltijden tot en met hoger onderwijs 

à een democratisch systeem 

4.5. CURRICULUM EN CONTROLE 
 

- Enkel nationaal kerncurriculum voor leerplichtonderwijs 
- Autonomie voor gemeenten 
- Veel controlemechanismen afgebouwd: verplichte leerplannen, verplichte toetsen, centrale 

inspectie 
- Evaluatie door de gemeenten 
- Zeer weinig lesuren (19 tot 30 per week) 
- Veel ruimte voor ontspanning, vrije tijdsbeleving buiten 
- Finse leerkrachten besteden van de minste uren aan instructie 

Nationaal Matriculatie Examen (Duitse invloed keert hier terug) 

- Test kennis en vaardigheden uit nationaal kerncurriculum + maturiteit 
- Enkel in algemeen hoger secundair onderwijs 
- Toegang tot hoger onderwijs 
- Minstens 4 vakken: moedertaal, 2e taal, wiskunde en algemene studies (natuurwet. en sociale 

wet.) + bijkomende keuzevakken 
 

4.6. INRICHTERS ONDERWIJS 
 

- Bijna geen privé scholen 
- Overal openbare scholen 
- Geen vrije keuze: woonplaats is bepalend voor toewijzing school  
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4.7. ONDERWIJSPERSONEEL 
 

- Leerkracht zeer gerespecteerd beroep – maatschappelijk van dezelfde status als dokter, 
advocaat, tandarts 

- Iedereen (ook basisonderwijs) master diploma 
- Beroepsonderwijs: bachelor of master 
- Strenge ingangsexamens voor lerarenopleiding 
- Slechts ± 17% geslaagden 
- Verloning is vergelijkbaar met nationaal gemiddelde 
- Verloning niet op basis van prestatie, wel van ervaring 

 
4.8. ONDREWIJSSECTOREN 

Voorschools onderwijs 

- Overheid voorziet kinderopvang, al spelend leert men 
- Pas op 6 jarige leeftijd verplicht onderwijs 
- 1 jaar 

Lager onderwijs = lager secundair (peruscoulu) 

- Van 7 tot 16 jaar 
- Comprehensief 
- 3 cruciale kenmerken: 

- Zeer veel investering in speciaal onderwijs (50% leerlingen) 
- Intensief curriculum advies 
- Veel differentiatie lespraktijk en investering in lerarenopleiding 

Hoger secundair onderwijs 

- 1 extra jaar 
- Voorbereidend op vervolgonderwijs 

- Algemeen vormend 
- 3 jaar 
- Individueel en in groep; er is dus heel wat flexibiliteit.  
- Nationaal Matriculatie examen 

- Beroepsonderwijs 
- 3 jaar 
- Rechtstreeks naar arbeidsmarkt 
- Doorstroom naar ‘Polytechnic’ in hoger onderwijs 
- Examens per school 

Hoger onderwijs 

- Universiteit 
- 4 of 5 jaar 

- Polytechnics 
- 3 of 4 jaar  

-  
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4.9. KOSTPRIJS 

5,6 % van BBP – tussen België en Nederland 

10.000$ per leerling – OESO 9.900$ 

België en Nederland 10.200$ en 10.100$ 

4.10. POLITIEKE CULTUUR 
 
- Zeer sterk gedecentraliseerd onderwijsbeleid met veel autonomie voor gemeenten 
- Sterke klemtoon op onderwijsgelijkheid met volledig comprehensief systeem tot 16 jaar en veel 

aandacht voor differentiatie en special needs 
- Kwaliteit wordt weinig centraal gecontroleerd, geen centrale inspectie – wel veel vertrouwen 

in leerkrachten en scholen met bijzonder sterke lerarenopleiding 
- Keuzevrijheid is geen prioriteit – nauwelijks privé-scholen en toelatingsbeleid in openbare 

scholen op basis van woonplaats 
 

5. VERENIGDE STATEN 
 
5.1. CONTEXT EN HISTORIEK 

 
- Onderwijs niet in grondwet opgenomen. Er is geen aandacht aan besteed. Dit is omdat 

onderwijs niets van de federale overheid is, het is de bevoegdheid van de aparte staten. De 50 
staten zijn elk apart verantwoordelijk voor onderwijs.  

- Overheid mag geen religie promoten of financieren – er zijn wel katholieke scholen maar de 
overheid komt hier niet in tussen.  

- Grote variabiliteit tussen staten 
- Curriculum 
- Opleiding leerkrachten 
- Vakbonden 
- Prestaties van leerlingen 
- …  

- Wel een aantal belangrijke federale programma’s die convergentie tussen staten stimuleren 
 

5.2. CULTUUR 
 

- Hoogste score van alle landen voor individualisme 
- Relatief hoog voor masculiniteit: belang van competitie en ambitie – minder aandacht voor het 

zorgende 
- Lage score op onzekerheidsindex: weinig nood aan regels – veel ruimte voor flexibiliteit 
- Lage machtsafstand: weinig belang aan hiërarchie  
- Typisch westers profiel: lage lange termijn oriëntatie 

à Zeer individualistische cultuur, veel flexibiliteit en weinig hiërarchie: ondernemend klimaat voor 
individuen die initiatief nemen   
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5.3. BEHEER EN ORGANISATIE 

De scholen worden voor een groot deel gesubsidieerd door een district via grondbelasting. Het hangt 
dus sterk af van de rijkdom van het district welke middelen de school heeft. 

- Geen nationaal onderwijssysteem – geen centraal curriculum 
- Staten afzonderlijk verantwoordelijk 
- Publieke scholen gegroepeerd in districten 

- Geleid door superintendent 
- Meestal lokaal verkozen bestuur 
- Financiering op basis van lokale belastingen: 

- Hoe rijker de buurt, hoe beter de school à ongelijkheid 
- Belangrijke nationale (federale) wetgeving: 

No Child Left Behind (2001) een belangrijke federale wet 

- Standards-based accountability 
- Minimum-prestatiestandaarden (basis voor lezen en wiskunde) voor de kernvakken 
- Gestandaardiseerde toetsen om na te gaan of leerlingen de standaarden kunnen 

behalen of niet (zowel in de lagere school als in het middelbaar) 
- Verantwoordelijkheid voor leerlingenresultaten 
- Annual yearly progress (AYP) 

- Sancties voor scholen die niet voldoen 
- Eerst actie door de school 
- Dan gecorrigeerde actie 
- Dan herstructurering 
- Leerlingen die geschikt zijn mogen naar andere publieke school van hetzelfde district – 

transport betaald door ‘failing school’ 

Race to the Top (2010) 

- Performance-based standards voor beoordelen van leraars en directeurs 
- Value added modeling (toegevoegde waarde die je geeft aan een leerling die bij jou in 

de les zit) 
- MAAR dit heeft veel te maken met de sterkte van je leerlingen en niet enkel met de 

kwaliteit van lesgeven. Er was druk op leerkrachten omdat ze op basis van de resultaten 
van de leerlingen al dan niet goed beoordeeld werden.  

- Standards voor kernvakken – Common core (de poging om toch een nationaal curriculum te 
hebben) 

- Meer dan NCLB standards – kerndoelen over alle staten heen 
- 42 staten doen mee 
- Niet alleen minimum-doelen maar kerndoelen 
- Niet alleen kennis maar ook probleemoplossende vaardigheden, verbanden leggen, 

inzicht 
- Deze ‘common core’ doelen blijft ook buiten Race to the Top een grote 

beleidsdoelstelling van de VS  
- Meer charter schools 
- Hervormen van laagst presterende scholen 
- Datasystemen ontwikkelen 
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Every Student Succeeds Act (2015) 

- Vervolg op NCLB – iets wat flexibeler  
- Kritiek: 

- Te veel bemoeizucht van federale overheid 
- Te eenzijdig model van schuld geven en straffen 

- Voortzetting gestandaardiseerde testen 
- Federale overheid blijft omstandigheden bepalen waarin moet ingegrepen worden in scholen 
- Staten worden autonoom om scholen te beoordelen en hoe zij scholen in moeilijkheden helpen 
- Trump administratie: voorlopig geen wijziging 

 
5.4. ONDERWIJSINRICHTERS 

 
- Staten hebben public schools 
- Private schools: 11% in lager en secundair onderwijs 
- Ook in hoger onderwijs privaat initiatief 
- Private schools 

- Eigen toelatingsbeleid 
- Inschrijvingsgeld kan sterk variëren – geen subsidiëring door de overheid 

- ‘Gewone’ publieke scholen 
- Charter schools 

- Charter tussen staat en school. Je hebt meer vrijheid om iets te doen en moet je minder 
aantrekken van de regels rond het curriculum. 

- Moeten betere leerlingenprestaties bekomen 
- Vooral voor kansarme leerlingen 
- Financiering door overheid en bijkomend uit privé 
- Geen inschrijvingsgeld of bijkomende toelatingseisen 
- Alternatief voor gewone publieke scholen – NIET altijd beter 
- 5 % van public schools, regionaal grote verschillen 
-  Trump: meer school choice, meer charter schools 

- Magnet schools 
- Gespecialiseerde opleiding in bepaald domein binnen kerncurriculum van lokaal district 
- Extra middelen 
- Dikwijls concentratiescholen in grote steden 
- Herprofilering en nieuw publiek 
- Bijkomende selectieve toelatingseisen, het gaat over scholen in grote steden 

 
5.5. ONDERWIJSSECTOREN 

Voucher programs 

- Extra middelen voor ouders 
- Inschrijving in privé school 
- Scholen kunnen extra inschrijvingsgeld eisen en eigen toelatingsbeleid voeren. Het is niet omdat 

je een voucher hebt, dat je sowieso bent toegelaten 
- Niet per definitie extra accountability of extra leerwinst 
- In meeste staten programma’s 

- voor lage SES leerlingen 
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- voor leerlingen in falende scholen 
- voor special needs studenten 

- Privé scholen zijn vooral katholiek 
- Trump: meer middelen voor vouchers, minder voor toelagen voor leerkrachten en studenten 

Voorschools onderwijs 

- Vanaf 5 jaar 
- Kindergarten 
- Opvangmogelijkheden voor jongere kinderen niet gefinancieerd door de staat – soms scholen 

(preschool of nursery school) 

Lagere school (elementary school) 

- Meestal 5 tot 6 jaar 

Secundair onderwijs (secondary education) 

- Junior high school of middle school 
- 2 tot 3 jaar 

- Senior high school 
- 3 tot 4 jaar 
- Geen opsplitsing ASO, TSO en BSO à WEL keuzes in vakkenpakketten  
- Er wordt heel erg veel belang gehecht aan de zaken die buiten de vakken gedaan 

worden 

Hoger onderwijs 

- College 
- Undergraduate - bachelor 

- University 
- Graduate – master 

 

- Hoge kwaliteitsverschillen – toelatingseisen 
- Community colleges: weinig of geen selectie  
- Topuniversiteiten:  

- strenge selectie 
- Ivy League, een groep van 25 scholen in het noordoosten 

- Sport (basketbal) en prestige 
- Meeste instellingen daar tussenin  

 
5.6. POLITIEKE CULTUUR 

 
- Gedecentraliseerd met grote autonomie voor individuele staten – geen sterk centraal beleid, 

curriculum of inspectie  
- Verschillend van staat tot staat: 

- Zuiden: Conservatief en traditioneel – gecentraliseerd 
- Noord-oosten: moralistisch – meer aandacht voor financieringsmechanismen die 

gelijkheid bevorderen 
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- Westen: individualistisch: veel decentralisatie, beperkte staat, veel privé-onderwijs en 
keuzevrijheid 

- Algemeen: voorbije 10 jaar: meer competitie en meer keuze 
- No child left behind/ Race to the Top: standards based accountability 
- Kwaliteit = resultaten op gecentraliseerde testen die gepubliceerd worden  

 
6. CHINA 

 
6.1. CONTEXT EN HISTORIEK 

 
- Sinds 221 vr Chr. één verenigd land 
- NA WO II communistisch onder Mao 
- Culturele revolutie (1966-76) ontmanteling van onderwijs (door Mao gelanceerd)  
- Nadien heropbouw onderwijssysteem en aanpassing aan moderne economie MAAR het 

onderwijs is niet overal even goed, er is heel wat ongelijkheid 
- Midden jaren 80: decentralisatie naar lokale overheden 
- Sinds 1999 nog meer aandacht voor onderwijskwaliteit en ondersteuning van onderwijs voor 

innovatie van China 
 

6.2. CULTUUR 
 

- Zeer hoge score voor lange termijn oriëntatie (zoals andere Aziatische landen): inzet voor 
resultaat later: zorg voor ouders en familie 

- Zeer lage score individualisme: niet het individu is belangrijk maar de collectiviteit. Iedereen 
neemt verantwoordelijkheid voor de groep: gezin, familie, school, bedrijf, China 

- Hoge score machtsafstand: respect voor hiërarchie en gezag 
- Hoge score masculiniteit: competitie en ambitie – hoge inzet en wedijver, maar niet voor 

zichzelf, voor anderen 

à Harde samenleving, veeleisend maar toch collectivistisch in functie van de groep 

6.3. BEHEER EN ORGANISATIE 
 

- Overheid speelt dominante rol in het hele onderwijssysteem (op verschillende niveaus) 
- Leerplichtonderwijs:  

- Sturing door centrale autoriteiten 
- Verantwoordelijkheid lokale overheden 
- Beheer op verschillende niveaus van overheid (centraal, provincie, prefectuur, stad, 

dorp)  
 

6.4. CURRICULUME EN CONTROLE 
 

- Tot 1985 één nationaal onderwijsprogramma en nationale handboeken 
- Vanaf 1986: verschillende curricula en verschillende handboeken (inbreng van de provincies) 
- Instituten gestimuleerd om « verenigd handboek » te vervangen door verschillende 

onderwijsmaterialen 
- Tegelijk: verschillende nationale examencomités voor de verschillende onderwijsinhouden 
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- Lokale onderwijsmaterialen goedgekeurd door de provincie (grote steden zoals Beijing & 
Shanghai: de stad) 

- Kwaliteitsbewaking: 
- Administratieve en onderwijskundige inspectie (bureaucratische manier) 
- Administratief: nationaal, provinciaal, stad en gemeente 
- 90% steden ‘People’s Government Supervision Office’ voor monitoren en evalueren van 

onderwijskwaliteit in leerplichtonderwijs 
- Evaluatie en inspectie – zelfevaluatie is amper aanwezig, eerder hiërarchisch inspecteren 

 
6.5. INRICHTERS ONDERWIJS 

 
- Onderwijs is gratis tot leerplichtleeftijd van 15 jaar (lager + lager secundair) 
- In landelijke gebieden in China stoppen dan meeste kinderen 
- Meerderheid publieke scholen 
- Privé scholen (ook privé gefinancierd) , die in aantal toenemen 

- Kindergarten             47% 
- Lager    2,4% 
- Secundair  8 tot 11% 
- Universiteit    11% 

 
6.6. SPECIFIEKE KENMERKEN 

 
- Zeer sterk examen georiënteerd 
- Inherent aan de Chinese cultuur van oudsher 
- Toegang tot status en macht 
- Memorisatie en herhaling staan centraal 
- Onderwijskwaliteit: op basis van examenresultaten 
- Goede school: hoog percentage dat toegelaten wordt tot hoger onderwijs 
- Dogmatische en strikte onderwijsmethode 

- Geen aandacht voor individueel denken, individueel initiatief en creativiteit 
- Leerkrachten worstelen in lager en secundair onderwijs met teveel aan vakken die 

geëxamineerd worden 
- Examenmethoden perken creatief denken in: leerlingen worden voorbereid op geven van juiste 

antwoord. Weergeven van antwoorden die je eerder hebt geleerd 

Grote focus op examens 

- Scholen ontvangen beperkte financiering van lokale overheden 
- Te weinig middelen voor goed onderwijs 
- Grote competitie om toegelaten te worden voor de  beste scholen 
- Ouders wenden geld, macht en relaties aan om kinderen te plaatsen 
- De beste scholen krijgen extra middelen 
- Daardoor wordt het verschil tussen scholen nog groter 
- Bovendien zijn er te weinig scholen voor hoger secundair onderwijs 52% stroomt door 

 
- Wie niet doorstroomt naar hoger secundair, blijft zijn leven lang arbeider 
- Druk op kinderen zeer hoog 
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- 21% lagere school en 32% secundair psychologische problemen 
- Enorm grote verschillen: 

- Tussen provincies 
- Stad vs platteland 
- Hoe verder van de kust, hoe minder ontwikkeld 

- Key schools en ordinary schools (Mao) 
- Key schools presteren beter en krijgen daardoor veel meer middelen 

- Doel: 
- Versnelde opleiding 
- Voorbeeld voor andere scholen 

- Gevolgen: 
- Betere leerkrachten (hoger gekwalificeerd) 
- Hogere salarissen 
- Leerkrachten betrokken bij opstellen en beoordelen testen 
- Betere onderwijsmaterialen 

 
6.7. ONDERWIJSSECTOREN 

Leerplicht van 6 tot 15 jaar 

Voorschools onderwijs 

- Stedelijke gebieden Kindergarten  
- meestal 3 jaar 
- Landelijke gebieden: kinderopvang 
- Minderheidsgebieden: niets, aan hun lot overgelaten 

Lager onderwijs 

- Vanaf 6 of ten laatste 7 jaar 
- Duurt meestal 5 jaar behalve Beijing en Shanghai 6 jaar 
- Scholen in elk dorp of buurt 

Secundair onderwijs 

- Junior high school: 3 jaar (leerplicht) 
- Senior high school (inschrijvingsgeld)  
- Vocational/technical education 

Hoger onderwijs 

- Universiteiten 
- Colleges 
- Beroepsonderwijs 

 
- Gao Kao: centraal toegangsexamen hoger onderwijs 
- Provinciaal georganiseerd 

- Aantal verschilt van provincie tot provincie 
- Corruptie; een voorbeeld : examenvragen op voorhand krijgen 

- Zeer sterke competitie om toegelaten te worden tot de beste instellingen 
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6.8. POLITIEKE CULTUUR 
 

- Geringe openheid. Kleine groep beslist 
- Sterk centraliseerd hoewel verantwoordelijkheid verdeeld is over verschillende niveaus van 

provincies, prefecturen, gemeenten en dorpen 
- Nationaal curriculum en nationale examens met provinciale klemtonen 
- Ongelijk systeem met beperkte toegang tot betere scholen. De betere scholen krijgen meer, de 

zwakkere scholen minder 
- Kwaliteit = resultaten op examens. Bepalend voor toegang tot betere scholen en later betere 

posities 
- Weinig keuzevrijheid – alleen voor bemiddelde en invloedrijke ouders 
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HOOFDSTUK 5 : INTERNATIONALE TENDENSEN 

1. GLOBALISERING 

Alle systemen hebben hier op één of andere manier mee te maken.  

 
1.1. GLOBAL EDUCATIONAL REFORM MOVEMENT 

 

Wat zie je gebeuren in onze onderwijssystemen?  

- Spoetnik: voorsprong van de USSR – klemtoon op wiskunde en wetenschappen 
- Coleman: rapport dat aanduidde dat scholen weinig verschil maken in de prestaties van 

leerlingen – vooral de sociale achtergrond van scholen is belangrijk – start van onderzoek naar 
schooleffectiviteit 

- A Nation at Risk: uit onvrede met hun zwak onderwijs, stellen de VS hoge standaarden op, waar 
alle scholen moeten aan voldoen en waar alle scholen zullen op getest worden. Het gaat hem 
om de doelen die je wilt bereiken. We moeten ook duidelijk maken wat we willen bereiken. Dit 
leidt bijvoorbeeld naar het vooropstellen van eindtermen.  

- Educational Reform Act: radicale hervorming in Engeland publicatie van testresultaten, meer 
keuze en competitie. We moeten druk creëren op de scholen om ervoor te zorgen dat de 
standaarden nageleefd worden.  

- PISA: vergelijking van landen met benchmarks. Onderwijssystemen worden meer en meer met 
elkaar vergeleken. Wat zijn de beste praktijken? Hoe komt het dat systemen het beter doen dan 
andere? 
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1.2. SCHOOLEFFECTIVITEIT 

 

Door je verwachtingen hoog in te stellen, zal je de prestaties van de leerlingen verhogen.  

1.3. GLOBAL REFORM 
 

- Belangrijke ‘global’ gebeurtenissen die zeer sterke invloed hebben gehad op 
onderwijssystemen 

- Uiteraard zijn er ook andere, dikwijls meer lokale 
- Bijna elk land wordt met ‘global’ gebeurtenissen  geconfronteerd – als een soort virus 
- Is het normaal dat alle landen perfect passen in deze ontwikkelingen? Cfr. het belang van de 

eigen lokale cultuur 
 

1.4. AANLEIDINGEN 

Nieuw dominant paradigma: focus op leren 

- Cognitieve en constructivitische benadering 
- Klemtoon verlegd van lesgeven naar leren 
- Meer aandacht voor inzicht, probleemoplossen, EQ en sociale vaardigheden ipv van buiten 

leren 
- Meer aandacht voor wiskunde en lezen 

Onderwijs voor allen 

- Hoge verwachtingen voor iedereen (ook de zwakkere) 
- Gemeenschappelijke leerdoelen voor iedereen. Men probeert standaarden op te stellen voor 

iedereen. De lat moet voor iedereen hoog gelegd worden.  
- Centraal vastgelegde standaarden gecombineerd met nationale evaluaties 

Accountability gepaard met decentralisatie 

- Scholen en leerkrachten meer ter verantwoording roepen 
- Onderwijsdoelen, eindtermen, indicatoren en benchmarks voor lesgeven en leren 
- Accreditaties, promoties, sancties en financiering meer en meer gelieerd aan kwaliteit 
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1.5. POSITIEVE KENMERKEN 
 

- Focus op leren en op inzichtelijk leren 
- Principe van onderwijs voor allen en dus voor iedereen hoge verwachtingen 
- Een beter verband tussen leren en evalueren 

 
1.6. EFFECTEN 

 
1.6.1.  STANDAARDISATIE VAN LESGEVEN EN LEREN 

 
- Centraal vastgelegde prestatiestandaarden 
- Voor alle scholen, leerkrachten en leerlingen 
- Om onderwijskwaliteit te verbeteren 
- Standaardiseren van lesgeven en curriculum 
- Nodig voor coherentie en gemeenschappelijke criteria voor meten en evalueren 

Gevolgen voor lesgeven 

- Ipv open, niet lineair proces van bevraging en exploratie naar een lineair proces met causale 
uitkomsten 

- Belemmert creativiteit en innovatie. Persoonlijke initiatieven moeten achterwege gelaten 
worden.  

- Steeds meer uniform en enkel nog ifv de voorziene testen 
 
1.6.2. BACK TO BASICS: LEZEN EN WISKUNDE 

 
- Lezen, schrijven, wiskunde, natuurwetenschappen zijn de prioritaire onderwijsthema’s 
- Omdat ze de basis vormen van alles 
- Omdat ze (relatief) makkelijk meetbaar zijn 
- Omdat ze makkelijker vergelijkbaar zijn (scholen en landen) 

Gevolgen voor lesgeven 

- Andere vakken worden verwaarloosd en in vraag gesteld: kunst, muziek, sport, lichamelijke 
opvoeding 

- Sommige scholen bieden dit soort vakken bijna niet meer aan 
 
1.6.3. ONTLENEN VAN MARKTGERICHTE IDEEËN 

 
- Onderwijshervormingen geïnspireerd op bedrijfsleven 
- Er wordt veel aandacht besteed aan hoe leerlingen presteren op gestandaardiseerde tests.  
- Stimuleren van concurrentie, keuze, productiviteit 

Gevolgen voor lesgeven 

- Vervreemd leerkrachten van hun beroep en hun oorspronkelijk motief  
- Competitie en productiviteit kan aantrekkelijkheid van lerarenberoep in gevaar brengen 
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1.6.4. TEST-BASED ACCOUNTABILITY 

 
- Prestaties van scholen en leerlingen worden bepalend voor processen van promotie, inspectie, 

belonen van scholen en leerkrachten 
- Goede scholen krijgen financiële voordelen 
- Scholen met moeilijkheden worden gestraft 

Gevolgen voor lesgeven 

- Teaching to the test – ook als je dat als leerkracht niet wenst 
- Bevordert misbruiken in testen en rapportering over testen 
- Waar is de betrokkenheid in de onderwijs nog? 

 
1.6.5. BUREAUCRATISCHE CONTROLE 

 
- Scholen worden meer gecontroleerd via data leerprocessen. Je moet steeds meer kunnen 

aantonen waarom je iets wel / niet hebt gedaan.  
- Steeds meer rapporten, planlast, voorbereidingen op doorlichtingen 
- Steeds meer met administratie bezig 
- Steeds minder vrijheid 

Gevolgen voor lesgeven 

- Minder aandacht voor onderwijs zelf 
- Minder speelruimte voor leerkrachten 

 
1.7. IMPACT ONDERWIJSBELEID OP LEERRESULTATEN 

Al die aspecten resulteren in een daling van de PISA – resultaten. De initiatieven die men bedenkt om 
de kwaliteit te verbeteren, geven geen garantie.  

1.8. GERM VS DE FINSE AANPAK 
 

1.8.1. STANDAARDISATIE VAN LESGEVEN EN LEREN 

De Finse aanpak 

- Een duidelijk maar flexibel nationaal referentiekader voor curriculum-planning dat in de scholen 
wordt uitgewerkt 

- Aanmoedigen van lokale en individuele oplossingen voor nationale doelen 
- Ruimte voor vernieuwing, risico en creativiteit 
- Persoonlijke leertrajecten ontwikkelen voor  leerlingen met speciale noden 

 
1.8.2. FOCUS OP BASICS 

De Finse aanpak 

- Focus op het hele kind 
- Onderwijs gericht op breed leren met aandacht voor alle aspecten van de groei van de 

persoonlijkheid 
- Elk kind zijn of haar talent helpen ontdekken 
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1.8.3. ONTLENEN VAN MARKTGERICHTE IDEEËN 

De Finse aanpak 

- Traditionele pedagogische waarden worden erkend 
- Professionele rol van de leraar en relatie met leerlingen 
- Goede praktijken die in verleden deugdelijkheid hebben bewezen essentieel voor verbetering 

schoolwerking 
 
1.8.4. TEST-BASED ACCOUNTABILITY EN BUREAUCRATISCHE CONTROLE 

De Finse aanpak 

- Cultuur van professionele verantwoordelijkheid 
- Vertrouwen in leerkrachten 
- Leerkrachten verantwoordelijk voor hun werk en voor de leerlingen 
- Middelen voor scholen en leerlingen voorzien die dreigen achterop te geraken 
- Steekproefgewijze testen van leerlingen 

 
1.9. TYPES VAN ONDERWIJSHERVORMINGEN 

First way : innovatie en inconsistentie 

- Allerlei vernieuwingen dikwijls bedoeld om zwakste groepen te ondersteunen 
- Niet goed afgestemd op elkaar 
- Soms radicaal: geen klassen 
- Leerkrachten kregen veel ruimte voor invulling lessen: inhoud en methodes 
- Zeer ongelijke kwaliteit 
- Gebaseerd op intuïtie en ideologie, niet op bewijs 
- Veel verloren uitgaven en soms toch zwakke resultaten 

Second way : hoge standaarden, testen en competitie 

- Principes Educational Reform Act 
- Nationaal curriculum 
- Testresultaten, publicatie en ranking scholen 
- Toegenomen competitie en vrije keuze 
- Sancties voor wie niet presteert 
- On the job training voor leerkrachten, weg van instituten voor lerarenopleiding. Het systeem 

moet toegepast worden, een opleiding is overbodig 
- Geen breed professioneel leren maar ifv specifieke overheidsprioriteiten 

Third Way : performantie en partnerschap  

- Tussenoplossing van 1e en 2e weg 
- Weg van eigenbelang van professionals en vrijblijvende progressieve ideeën 
- Weg van standaardisatie dat ruimte en initiatief doodt 
- Combinatie top-down, bottom up 
- Nationale standaarden en testen – maar ook investeren in schoolleiderschap en lokale 

professionele ontwikkeling 
- Inversteren in gelijke kansen binnen marktprincipes en concurrentie 
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Fourth way : meer vertrouwen, professionalisme 

- Fourth way = Finland 
- Zeer veel vertrouwen in uw leerkrachten, veel aandacht aan de selectie van leerkrachten 
- Zijn geen uitvoerders van beleid 
- Zijn zelf belangrijke dragers van onderwijs 
- Zeer sterke investering in opleiding leerkrachten 
- Veel autonomie aan scholen en leerkrachten ook voor curriculum 
- Investeren in netwerken, professionele teams 
- Verstandige, selectieve en niet verstikkende controle overheid 

 
2. ACCOUNTABILITY 

 
2.1. INLEIDING 

Trend tot decentralisatie inzake budget, personeel en onderwijsactiviteiten 

Trend tot gecentraliseerd curriculum en verantwoording tav scholen: halen zij de vereisten 
voorop gesteld in het curriculum? 

Accountability: rekenschap afleggen – voor autonomie, verantwoording 

Jaren 70: verantwoording voor onderwijsinput: wat doe je met de beschikbare middelen die je krijgt? 
Je krijgt middelen, toon dat je ze volgens de juist instructies aanwendt. Er werd nog niet gekeken naar 
de resultaten.  

Jaren 80: verantwoording van onderwijsoutput 

- Beantwoorden leeruitkomsten aan opgelegde nationale doelen 
- Testprogramma’s om uitkomsten te meten (standards-based accountability) 

 
2.2. PERFORMANCE ACCOUNTABILITY (PRESTATIES) 

 
2.2.1. CENTRALE EXAMENS 

Gestandaardiseerde testen met formele gevolgen: tweevoudig belang 

- Erkend diploma 
- Toegang tot hoger onderwijs 

Engeland – Education Reform Act 

- Nationaal curriculum 
- Testen van GCSE, A-levels 

US 

- A Nation at Risk (1983) 
- Ontwikkeling gestandaardiseerde testen 

- No Child Left Behind (2001) 
- Elke staat moet gestandaardiseerde toetsen gebruiken voor leerwinst 
- Gestandaardiseerd: niet ifv groep, maar een standaard 
- Adequate Yearly Progress 
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Frankrijk 

- Baccalauréat 

Duitsland 

- Abitur (Gymnasium) 

Finland 

- Matriculatie-examen (hoger secundair algemeen vormend) 
- Een examen georganiseerd door de overheid 

2/3 van de OESO landen 

Vlaanderen 

- Geen centrale examens 
- Lokale bevoegdheid van scholen en inrichtende machten 

 
2.2.2. NATIONALE TOETSEN 

 
- Bedoeld voor formatieve feedback aan scholen 
- Stimuleren van zelfreflectie en zelfevaluatie 
- 2/3 van OESO-landen 

Vlaanderen 

- SALTO 
- Leerlingvolgsysteem (LVS) 
- Peilingstoetsen, nagaan hoe het gesteld is met de kennis voor een bepaald vak 
- Paralleltoetsen 
- Binnen net: interdiocesane proeven en OVSG toets (zowel in het gemeentelijk als 

gemeenschapsonderwijs) 
 
2.2.3. PUBLIEK MAKEN SCHOOLRESULTATEN 

 
- Vergelijking in de tijd 
- Vergelijking met andere scholen 
- Benchmarking: vergelijking met ‘beste’ concurrenten 

 
2.2.4. BEHOEFTEN AAN PUBLICATIE SCHOOLGEGEVENS 

Informatiebehoeften van ouders, scholen en overheid 

- Ouders recht op schoolkeuze – informatie over schoolwerking 
- Aanvulling op informatie scholen via infodagen, gesprekken met leerkrachten en oud-

leerlingen 
- Scholen: informatie over de eigen werking 
- Overheid: info over werking van scholen voor toezicht en garantie gelijke kansen voor alle 

leerlingen 
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Afleggen van verantwoording 

- Belastingbetaler heeft recht om te weten of het geld goed besteed is –publieke verantwoording 

Creëren van een marktwerking 

- Zeker in Engeland 
- Wordt zelden openlijk gezegd: wel ‘voor de begeleiding van schoolkeuzes’ of ‘voor de 

kwaliteitsverbetering op school’ 
- Markt: leerlingenwinst of verlies – dus aandacht voor kwaliteit 
- Onenigheid over wenselijkheid van concurrentie 

Stimuleren kwaliteitsdiscussie 

2.2.5. ILLUSTRATIE PUBLICATIE SCHOOLGEGEVENS 

Overheid publiceert cijfergegevens (of via internet) 

- Achtergrondinformatie (aantal leerlingen, denominatie,…) 
- Centrale examens (slaagpercentages) 
- Gegevens over zittenblijvers 
- Gegevens over spijbelen 
- Bestemming schoolverlaters secundaire scholen 
- Schoolkosten 
- Doelen van scholen 
- Gegevens over toegevoegde waarde 

Overheid publiceert verslagen schoolinspectie 

Media 

- Rankings 
- 100 beste en 100 slechtste scholen 
- Hoogste spijbelcijfers 

Commerciële publicaties 

- Nederland: Keuzegids 
- Engeland: Good Schools Guide (scholen met grote tekorten worden bekendgemaakt) 

Publicaties door de school zelf 

- Verplichting gegevens te publiceren 
- Informatie voor ouders en leerlingen 
- Contextualisering examenresultaten 

 
2.2.6. NEVENEFFECTEN PUBLICEREN SCHOOLRESULTATEN 

Competitie en selectie 

- Ruwe gegevens 
- Selectief beleid – grammar school (appels met peren vergelijken?) 
- Toenemende ongelijkheid 
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Teaching to the test 

- Curriculum ifv centrale testen 
- Meer academische vaardigheden ten nadele van andere 
- Begeleiding van leerlingen is intensiever 
- Zwakke leerlingen worden niet toegelaten tot examen 
- Aandacht voor ‘grens’ leerlingen 

Demotivatie leerkrachten 

Demotivatie leerlingen  

2.2.7. VOORBEELDEN 

Engeland 

- Publicatie bedoeld voor marktsituatie, competitie en keuze 
- Overheid publiceert ruwe gegevens – selectieve en brede scholen zonder onderscheid 
- Ouders kunnen zelf verschil wel maken 
- Door labour: wel indicatoren ‘toegevoegde waarde’ 

Frankrijk 

- Publicatie bedoeld voor zelfevaluatie 
- Overheid koos direct voor gecontextualiseerde gegevens 
- Doel: wilde concurrentie verminderen 

Systemen gaan verschillend om met een publicatie. Vooral de middenklasse kijkt naar die resultaten.  

2.3. VERANTWOORDING TEN AANZIEN VAN REGELS 

Regulatory accountability 

Voldoen aan wetten en regels, input en processen 

Schoolinspectie 

- Controle op wetgeving 
- Sterkten en zwakten inzake kwaliteit 
- Meestal gepubliceerd 
- Ofwel focus op school (Engeland) 
- Ofwel focus op vakken (Frankrijk) 

Zelfevaluatie door scholen 

- Externe eis van inspectie 
- Voordeel: sluit beter aan bij schoolcontext 
- Dikwijls grotere betrokkenheid 
- Minder bedreiging 
- Vooral geschikt voor verbetering 
- Nadeel: minder geschikt voor verantwoording 
- Vlaanderen: verplichting tot eigen kwaliteitszorgsysteem 
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2.4. MARKTVERANTWOORDING 
 

2.4.1. VRIJE SCHOOLKEUZE 
 

- België, Nederland en Ierland 
- Openbaar/publiek onderwijs 

- Sommige landen keuzemogelijkheid (Vlaanderen, Engeland) 
- Sommige landen niet (Frankrijk, Finland, Duitsland) 

- Overheidsafhankelijk privé onderwijs 
- Meeste landen 
- Slechts 7 meer dan 10% 

- Onafhankelijk privé onderwijs 
- Huisonderwijs 

- 70% van Oeso-landen 
- Reële participatie zeer beperkt 

 
2.4.2. FINANCIËLE STIMULANSEN 

School vouchers 

- Sterk gecontesteerd 
- Voorstanders 
- Verhoogt kwaliteit in publieke en private scholen 
- Florida: publieke scholen dicht bij privéscholen die in aanmerking kwamen verbeterden meer 

dan andere scholen 
- Milwaukee (voucher) – Arizona & Michigan (charter): meer competitie en keuze leidt tot betere 

resultaten 
- Voucher districts gaan niet gepaard met cream skimming 
- Tegenstanders 
- Leidt tot afbraak van publiek onderwijs 
- Beter de publieke scholen ondersteunen ipv leerlingen weg te halen 
- Publiek onderwijs is duurder omdat er meer leerlingen met bijkomende zorg zijn, niet omdat 

het minder efficiënt is 
- Minder verantwoording voor publiek geld: publieke scholen hebben schoolbesturen – 

privéscholen hebben geen publieke verantwoordingsplicht 
- Leidt tot grotere sociale segregatie 
- Voornaamste kritiek: publiek onderwijs wordt in directe competitie gebracht met privé 

onderwijs waarbij geld voor publieke scholen aan privé scholen worden toegekend 

Tuition taks credits : het inschrijvingsgeld aftrekken van je belastingen. Het is voor specifieke groepen 
georganiseerd.  

3. ONDERWIJS(ON)GELIJKHEID 
 
3.1. INLEIDING 

Dit is een belangrijk thema naast onderwijskwaliteit. We zijn geïnteresseerd in hoe het onderwijs erin 
slaagt om leerlingen goeie resultaten te laten behalen.  

Je kan onderwijsgelijkheid op twee manieren bekijken.  
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- Fair: persoonlijke en sociale factoren geen obstakel voor onderwijs – gender, SES, etnische 
origine. Een voorbeeld : er zou geen verschil tussen jongens en meisjes mogen zijn. 

- Inclusie: iedereen moet basisminimum kunnen bereiken 
 

3.2. ONDERWIJSTYPE 

Hoe differentieer je je leerlingen in een onderwijssysteem? 

- Niet gedifferentieerde systemen genereren meer gelijke kansen 
- Vroegtijdige studiekeuze leidt tot grotere sociale verschillen 
- Hoe korter het gemeenschappelijk basisprogramma, hoe groter de sociale verschillen 

Verschillende vormen om leerlingen te groeperen:  

- Tracking; op aparte sporen zetten, de leerlingen krijgen een apart curriculum (misschien zelfs 
in aparte scholen) 

- Streaming; iedereen krijgt hetzelfde curriculum maar er zullen klassen gemaakt worden met de 
sterkke of de zwakke. Meestal worden er drie groepen gecreëerd. We zullen ze volgens kun 
competentie sturen 

- Setting; een verfijning van streaming, we doen dit voor specifieke vakken. 

Separatie-model 

- Na basisschool opsplitsing volgens studierichtingen 
- Tracking (dit systeem hebben wij ook)  
- Watervalsysteem, je mikt zo hoog mogelijk en daarna zal je langzaam afzakken. à ASO, TSO, 

BSO. 
- Leerlingen starten in het ASO en wanneer ze merken dat ze niet meekunnen, zakken ze naar 

een TSO. Leerlingen die zakken krijgen vaak te maken met een laag zelfbeeld.  

Comprehensief model 

- Gemeenschappelijke onderbouw tot 16 jaar 
- Geen differentiatie tussen scholen of studierichtingen 
- Differentiatie tussen leerlingen: aparte klassen, eventueel enkel voor specifieke vakken NIET 

tussen curricula of scholen 
- Zowel streaming als setting (een voorbeeld; Engeland)  

Model van uniforme integratie 

- Gemeenschappelijke onderbouw tot 14 of 16 jaar 
- Geen streaming, geen differentiatie 
- Enkel via zittenblijven à kan je niet mee, dan blijf je zitten 

Model van geïndividualiseerde integratie 

- Geen tracking, streaming of setting 
- Geen zittenblijven of aparte studierichtingen 
- Je gaat binnen de klas differentiëren. We gaan ze ‘bijwerken’ waar leerlingen een achterstand 

oplopen. 
- Weinig onderscheid tussen scholen en klassen volgens competentieniveau 
- Wel sterke differentiatie: individuele begeleiding en werken in kleine groepen 
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- Sociale segregatie en ongelijkheid: 
à Separatiemodel, leerlingen zijn het meest uit elkaar getrokken 

- Laagste resultaten voor zwakste leerlingen (-25%): 
à Model van uniforme integratie 

- Zwakste leerlingen: 
à Minder positieve perceptie tucht in klas in separatie-model en comprehensief model 
à Zelfvertrouwen: hoogst in separatiemodel 
 

3.3. VRIJE SCHOOLKEUZE 
 

Hoe meer schoolkeuze, hoe groter de sociale ongelijkheid, de sociale segregatie. De reden is hiervoor 
dat hoogopgeleide ouders meer beredeneerde keuzes maken.  

- Bepalende factoren: 
- Vermijden publieke scholen 
- Scholen met academisch curriculum en succes vervolgonderwijs 
- Scholen met strenge toelatingscriteria, het zullen dan wel betere scholen zijn omwille 

van de hogere lat?  
- Niet bepalende factoren : praktische zaken 

- Ligging van de school 
- Beschikbaarheid van meer scholen 

- Voorstanders: 
- Vrijheid laat lage inkomens gezinnen toe goede school te kiezen 

- Tegenstanders: 
- Verschillen in kennis over scholen en systemen leidt tot verschillende keuzes 

- Feiten: vrije schoolkeuze lijdt tot sociale ongelijkheid. Er is een sterk verband tussen beide. 
Keuze is gerelateerd aan sociale segregatie.  

 

Sociale segregatie groeit uit residentiële segregatie 

- Rijke en arme wijken; je woonplaats is een vertrekpunt 
- Versterking van situatie:  

- Hoger opgeleide ouders helpen thuis meer bij studie 
- Besteden meer belang aan motivatie studie 
- Dikwijls minder taalproblemen 

- Keuze bepaald door familie- en vriendenkring, we zijn omgeven door mensen met dezelfde 
sociale achtergrond 

- Verwachtingen zijn sociaal bepaald: toekomstige studies of beroepskeuze 
- Versterking via aantrekking van sterkste leerlingen en sterkste leerkrachten 

 

 

 

 



Comparatieve en internationale pedagogiek  2019 - 2020 

59 
 

 
3.4. VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN EN ZITTENBLIJVEN 

Het behalen van een diploma secundair onderwijs is een pijler. Er wordt heel erg veel aandacht besteed 
hieraan.  

Uitval hoger secundair onderwijs in OESO landen:  

-   tussen 4 en 50% 
-  Vlaanderen: 9,3 (2007) – 7,2 (2017) (vooral BSO) 
-  Wallonië:     14,3              10,5 
-  Duitsland:    12,5              10,1 
-  Finland:         9,1                8,1 
-  Zwitserland:   7,6               4,5 

Vlaanderen: meer jongens dan meisjes 

Remedie:  vroegtijdig ingrijpen, goede begeleiding, flexibel en divers curriculum 

- Zittenblijven: 
- Frankrijk, Luxemburg, Spanje: 15% basis; 25% secundair 
- Vlaanderen: 15% basis en 6% secundair 
- Scandinavische landen, UK: 1 tot 3% - zittenblijven is uitzonderlijk 

- Weinig bewijs voor positief effect 
- Wel veel formatief evalueren 
- Richting om zwak presteren aan te pakken 

 
3.5. TWEEDE KANS – EN VOLWASSENONDERWIJS 

 
- Personen met zwakke basiskwalificaties (geen diploma) leren ook later als volwassenen minder 
- Grote verschillen tussen landen 
- Veel volwassenen en drop outs behalen schooldiploma’s via tweedekans onderwijs 
- In US: 60% 

 
3.6. MINDERHEIDSGROEPEN EN MIGRANTEN 

 
- Wereldwijd grote toename van migranten 
- Soms hoog opgeleid, maar meestal niet 
- Grote verschillen: 

- Australië, Canada    +40% hoger onderwijs    
Een selectieve migratiepolitiek, vooral hoge opgeleiden toelaten.  

- Duitsland, Nederland, Frankrijk  -20% hoger onderwijs 
- Jaren 60 en 70 hebben veel Europese landen tijdelijk immigranten aangetrokken 

(gastarbeiders), permanent gebleven 
- Laatste 10 jaar opnieuw behalve Denemarken 
- Tot voor kort sterke stijging in Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Rusland, Spanje 
- Vluchtelingencrisis? 
- Migranten presteren over het algemeen minder goed 
- Initiatieven om taalvaardigheid te verbeteren 
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- Andere thuistaal is cruciaal struikelblok; hoe speel je hierop in? Hoe kan je hier weinig 
nadelen rond ervaren?  

- Bijkomende ondersteuning in de gewone klas 
- Voorbereidende klassen 

- Zweden, Noorwegen, Zwitserland 
-  Spanje 
- Bilinguale aanpak 

- Lerarenopleiding 
- Professionele ontwikkeling leerkrachten; Hoe omgaan met diversiteit?  

 
3.7. ONGELIJKHEID PISA 

 
- Finland en Vlaanderen scoren hoog op PISA 
- Finland kleine verschillen – België: grootste ongelijkheid 
- Onder minimumniveau lezen: 

- Vlaanderen  13,4% 
- Franstalig België 23,3% 
- Finland     8,1% 
- VS   17,7% 
- Frankrijk  19,7% 
- Italië    21% 
- Oostenrijk   24,5% 

- Gelijkheid en excellentie kunnen samen gaan 
- Cfr. Deel Globalisering en landenstudie Finland 

- Comprehensief onderwijs voor iedereen 
- Streng geselecteerde, goed opgeleide leerkrachten (bijna allemaal masters)  
- Intelligent accountability (verantwoording) à niet steeds bezig met 

gestandaardiseerde proeven 
- Cultuur van vertrouwen 
- Duurzaam leiderschap 
- Maar geen vrije keuze 

 
4. VERANDEREN ONDERWIJSSYSTEMEN 

Kan je een systeem veranderen of niet?  

4.1. POLITIEKE CULTUUR 
 

- Globalisering – lokale trends 
- Belang van historiek en belangrijke gebeurtenissen in verleden kleuren hoe een land met 

nieuwe ontwikkelingen omgaat 
- Tegelijk zijn landen veel meer beïnvloed door internationale organisaties zoals PISA en kijken ze 

meer naar elkaar 
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4.2. RESPONSIVITEIT 

Rethorische responsiviteit 

- Decennium van onderwijs voor duurzame ontwikkeling UNESCO 
- Iedereen steunt dit in woorden; niemand onderneemt iets 

Effectieve responsiviteit 

- Een manifestatie afhankelijk van de politieke cultuur 
- New Public Management / Global Educational Reform Movement 
- Afhankelijk van politieke cultuur: 

- Openheid (intern naar andere stakeholders)  en centralisatie 
- Welke stakeholders doen mee? 

Engeland:  

- Selecte groep + gecentraliseerd 
- Makkelijk inspelen op externe ontwikkelingen 

Vlaanderen: 

- Een grotere openheid dan Engeland 
- Netten spelen belangrijke rol 
- Enkel inspelen op externe ontwikkelingen door overheid en netten gedragen 

 
4.3. VERANDERINGSPROCESSEN VARIËREN 

 
4.3.1. TEMPO 

 
- Episodisch: verandering is niet frequent, intentioneel, discontinu, opgelegd vanuit de top 
- Continu: verandering is permanent, evolueert en groeit meer bottom up (op langere termijn) 
- Episodisch: van bovenaf opgelegd 

- Houdt geen rekening met lokale politieke cultuur 
- Houdt weinig voeling met verschillende stakeholders 

- Continu:  
- Kan uiteindelijk systemen wel hervormen 

 
4.3.2. TYPE 

 
- Adaptatie of eerste orde veranderingen: het systeem wordt aangepast maar verandert niet 

fundamenteel 
- Radicale verandering of tweede orde veranderingen: bestaande mentale modellen worden 

veranderd en dit leidt tot significante wijzigingen in gedrag 
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4.4. POLITIEKE CULTUUR EN POLITIEK LEREN : IMPACT VAN NPM / GERM 
 

4.4.1. LEREN VAN BELEID 
 

- Beleidsmakers bestuderen elkaars beleid 
- Alle landen doen dit inzake NPM/GERM 
- Meer en meer belang aan het doen van testen en deze te vergelijken 
- Direct via participatie transnationale studies / indirect via de media en reacties van andere 

stakeholders 
- Evolutie: 

- Meer aandacht voor vergelijkende test resultaten 
- In denken over kwaliteit en keuze 

- Nieuwe NPM ideeën 
- Geen policy-borrowing 

 
4.4.2. LESSEN TREKKEN 

 
- Het trekken vna lessen wordt steeds gekleurd door de eigen politieke bril 
- Effecten van beleidsmaatregelen in andere landen 
- Vertaald door key stakeholders, gefilterd door voorkeuren en beperkingen van eigen cultuur 
- Nationale testen in Vlaanderen, niet om scholen te ranken wel schoolfeedback & 

systeemmonitoring 
 
4.4.3. SOCIAAL LEREN 

Wanneer de hele samenleving de implicaties en meningen overneemt van een radicale verandering van 
basisprincipes: Engeland waar ERA heeft geleid tot fundamentele verandering inzake competitie en 
marktwerking 

4.5. COMPLEXITEIT EN NOOD AAN VERANDERING 
 

- Er is een internationale druk om te veranderen 
- Onderwijssystemen staan voor # vormen van complexiteit: 
- Dynamische complexiteit 

- Sociale complexiteit 
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- Emergente complexiteit 
- Dikwijls probeert men meer van hetzelfde te doen 
- Soms volgt zoektocht naar echte alternatieven: ongelijkheid, migratie en kenniswerkers 
- Best practices 
- Nood aan deep social learning (denk aan Finland) 
- Meer dan een paar goede praktijken overnemen 
- Niet best practice maar next practice. Je mag niet zomaar nadoen, je moet eerder enkel het 

goede overnemen. We moeten ook nog steeds rekening blijven houden met onze eigen 
politieke cultuur. Een voorbeeld : schaf ik Vlaanderen de vrije schoolkeuze niet af 

- Pragmatisch, met respect voor eigen politieke cultuur – eerder continu dan episodisch 
 


