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27 % van de 15-jarigen is al eens blijven zitten



12% van onze Vlaamse jongeren haalt geen 
diploma secundair onderwijs!

Je in een centrumstad woont

Je een jongen bent

Je een niet Belg bent

Je een niet EU-onderdaan bent

Het loopt op tot 40% als …



Impact van een diploma secundair onderwijs

Mindere en kortere werkloosheid
Hogere startlonen en hogere levenslange inkomens
Hogere gezondheid (minder ziektes, gedragsstoornissen, 
stress, burn-out)
Lagere criminaliteit
Hogere bijdrage aan de economische groei (BNP)
Opbrengsten door gezondere levenstijl/meer beweging
Opbrengsten door positieve impact op milieu

Bron: Directoraat-Generaal Onderwijs en Cultuur van Europa



Nood aan robotproof vaardigheden 

Design en negotiatievaardigheden
Creativiteit en empathie 
In kunnen spelen op verandering
Metavaardigheden 
Niet-cognitieve vaardigheden
Nieuwe problemen kunnen oplossen 
Sociale en geesteswetenschappen 
Kunsten 

Bronnen: De robot de baas - Casper Thomas / Frey & Osborne



Lichaamsdelenmaker

Geheugenchirurg

Klimaatmaker

Virtueel advocaat

Sociale netwerk psycholoog

Verticale landbouwer

Ruimtearchitect

Virtuele opruimer

Nano-dokter

Bio It Consultant

Geomicrobioloog

Tijdbankier

Nieuwe beroepen in de toekomst

Robotcoach



Beroepen die veranderen

Secretaresse Landbouwer

ScheidsrechterGaragist Boekhouder

DirecteurLeraar



37 % van de eerstejaarsstudenten hoger onderwijs slagen 
niet voor hun academische opleiding





Fenomenale uitdagingen
Toenemende ongelijkheid Superdiversiteit

Integratie van kinderen 
met beperking

Bore-outBurn-out21e eeuwse vaardigheden



Terug naar het verleden  vooruit naar de toekomst?

Klassiek onderwijs  ervaringsgericht onderwijs

Leerstof centraal  leerling centraal

Directe instructie  zelfontdekkend leren

Kennis  vaardigheden

Leerwinst  welbevinden

Leraren geven les  leraren moeten coaches worden





Energiebalans



De leerling in het middelpunt van zijn leerproces





Patroon

De rand van de box

Onmogelijk, geen draagvlak, te vroeg, … 

Provocatie

Terugdenken

Provocatiemethode



Provocatie

Terugdenken

De leeromgeving

Saaie 
leeromgeving

Muziek bij het 
binnenkomen

Zintuigelijke 
route

Gangen, WC’s, 
lokalen, open 

ruimtes versieren

De leeromgeving 
is een pretpark

Sprookjesfiguren 
op de speelplaats

Voelkoffers



De schoolbel

Provocatie

Terugdenken
De schoolbel bij 
begin en einde 

van lessen

De schoolbel 
afgeschaft

Iedere leerling: 
ringtone van de 

week

VideoclipApp op 
smartphone

Grote zandloper 
– leeg: terug naar 

klas

Aftelklok -
speeltijd





Vaardigheden

Kennis

Patroon



Het veilige curriculum

Patroon



Provocatie

Terugdenken
Het veilige 
handboek

Handboeken 
afgeschaft

Rand van de box

Provocatie: handboeken afgeschaft!



Vaardigheden als motor

Alternatief



Ontstoffen

Alternatief



Basispakket en keuzepallet

Alternatief



Bildung





Leren in vakken
Patroon



Frontaal lesgeven
Patroon



Provocatie

Terugdenken
De studenten volgen 

passief de les

De rand van de box

De leerling 
leert alles zelf

Provocatie: de leerling autodidact



Autonoom leren
Alternatief



Vakoverschrijdend werken
Alternatief



Mechanica/Nederlands/Wiskunde 
samen in één project – HTISA Gent





Het risico van momentopnames 

Patroon



Puntensysteem



Provocatie

Terugdenken
Evaluatie

Geen 
examens 

meer

De rand van de box

Provocatie: geen examens meer



Focus op leerdoelstellingen – Carole Dweck 

Alternatief



Zelfevaluatie
Alternatief



Vaardigheidsdiploma
Alternatief



Evolutie naar permanente evaluatie

Alternatief







Lesgeven

Observeren

Coachen



Team

Leraren staan niet meer alleen in de klas

Van soloslim naar samen slim 

Bruggen bouwen

Intervisie 

Terug naar de ontwerptafel

De leraar als onderzoeker 

Van beroepszeer naar beroepseer   



Welke stappen moet je nemen bij een transformatie?



Bron – Tim Knoster





Marzano - transformatief leiderschap

Kent sterke praktijken op vlak van de verandering

Is direct betrokken bij de verandering

Is optimistisch en inspireert

Past zijn gedrag aan de omstandigheden aan

Daagt zijn team steeds weer uit

Zorgt dat het leiderschap gedistribueerd wordt



Waar zit je directie/schoolbestuur?



Wat kan je dan als leraar doen?

Je berust en krijgt een burn-out of een bore-out

Je wordt een zijuitstromer

Je trekt naar een andere school

Je overtuigt leden van het schoolbestuur van het belang 
van de transformatie



Waar zit je directie/schoolbestuur?
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Wat kan je dan als leraar doen?

Verder innoveren in je eigen klas 

Aan je directeur tonen dat het werkt

Artikels over onderwijsinnovatie in de leraarskamer hangen

Medestanders zoeken en samen innoveren



Waar zit je directie/schoolbestuur?



Mogelijke transformatiestappen

Urgentie detecteren of creëren 

Noden van de school in kaart brengen

Transformatieteam (lln, lkn, directie, ouders, coach) vormen

Missie/visie uitwerken

Goedkeuring van het schoolbestuur 

Verfijnen via klankbordsessies met iedereen op school

Blauwdruk toekomstige school maken

Subgroepen per wiel van het transformatierad

Komen tot gedetailleerd actieplan 

Implementatie en bijsturing



Verandering gebeurt door mensen



Gedistribueerd 
leiderschap







Sett Onderwijsfestival

23 en 24 oktober 2019 – Flanders Expo Gent

100 sessies over transformatie en technologie



Enkele reflectievragen

Zou jij je eigen kinderen naar je school sturen als er in de 
buurt betere waren of als je er zelf niet werkte?

Ben jij ambassadeur van je school? 

Vind jij dat je school leerlingen kennis en vaardigheden 
meegeeft die ze later nodig hebben?

Vind jij dat leerlingen de leerstof uit het leerplan hebben 
verworven en kunnen toepassen?



Nascholingen creatief denken/onderwijstransformatie

Begeleiding bij innovatie en transformatie

Visievormende studiedagen

Pedagogische studiedagen 

dirk@dirdeboe.be
www.dirkdeboe.be

+32474949448


