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IN DE PRAKTIJK

VAKOVERSCHRIJDEND EN
COMPETENTIEGERICHT LEREN
Zij doen het al: KONINKLIJK
ATHENEUM, TERVUREN
“Meer slaagkansen in het hoger onderwijs en
meer succes op de arbeidsmarkt: daarnaar
streven we voor onze TSO-leerlingen”, vertelt
stafmedewerker TSO, Peggy Excelmans van
K.A. Tervuren. “Daarom gaan wij voor een
competentiegerichte aanpak.”
“We selecteerden zes kerncompetenties
(informatie verzamelen, informatie verwerken,
planning en organiseren, zelfredzaamheid en
kritische zin, leervermogen en samenwerken)
die we opsplitsten in gedragsindicatoren. Die
moeten de leerlingen van de tweede en derde
graad Handel en Boekhouden-Informatica zich
eigen maken. Ze komen in alle lessen aan bod,
maar vooral in de vakoverschrijdende projecten.
Die variëren per jaar en per richting. Zo is er een
Oxfam-minionderneming, een actualiteitsproject en het project Werk aan de Winkel.”
“Intussen zijn we aan ons derde schooljaar toe.
Het blijft natuurlijk puzzelen. Vooral de evaluatie was een zoektocht. We werken nu aan
een meetsysteem op maat, waarin de leerling
zichzelf en de anderen beoordeelt – ondersteund door de leerkracht. Zo krijgen we een
gedifferentieerd resultaat per leerling.”
“De projecten vragen veel van onze leerlingen.
Toch blijven ze enthousiast. Ze merken dat ze
er iets aan hebben. Ze krijgen veel feedback en
coaching. Al hun afgewerkte projecten bundelen we trouwens in een digitale portfolio. Die
dient als ruggensteun bij de verdere studies, of
als referentie tijdens de zoektocht naar werk.”

“De zes kerncompetenties
komen in alle
lessen aan
bod.”
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DIFFERENTIATIE
VOLGENS
TALENTEN
Zij doen het al: LEONARDO
LYCEUM, ANTWERPEN
Als stadsschool telt het Leonardo Lyceum zo’n zestig nationaliteiten onder zijn leerlingen. “Ze hebben
dus allemaal een andere achtergrond”, verduidelijkt
directeur Nathalie Peeters. “Daarom zetten wij ook
sterk in op differentiatie per leerling.”
“We doen onder meer aan e-learning. De leerlingen
gaan dan zelfstandig aan de slag: sommigen maken
wiskunde-oefeningen ter remediëring, anderen

“Onze aanpak
betekent niet
méér werken.
Wel anders en
samen werken.”

schaven ondertussen hun Frans bij en nog anderen verdiepen zich in biologie. Ze krijgen daarbij
wel steun van een vakleerkracht. Na de lessen,
die al stoppen om tien na drie, kunnen ze – als ze
willen of als een leerkracht het aanraadt – cluburen
volgen. Bijvoorbeeld extra Nederlands of huistaakbegeleiding, drama, sport of muziek. Zo verrijken we
hen ook met niet-schoolse zaken, waarvoor thuis
soms geen ruimte is.”
“Alles begint hier vanuit de leerling. Hij moet het zelf
doen, maar wij coachen hem. Daarin steken onze
leerkrachten veel energie. Toch betekent die aanpak
niet per se méér werken. Wel anders en samen
werken. Een open klasoverschrijdende werkwijze
waarin materialen, lokalen en tips gedeeld worden.
Onze leerkrachten en leerlingen groeiden in het systeem. En de positieve ervaringen – onze leerlingen
studeren af met goede resultaten en kunnen hun
plan trekken – zorgen ervoor dat iedereen zich er
graag voor inzet.”
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MODULES EN LEERCENTRUM WERKEN
SCHOTTEN WEG
Zij doen het al: KONINKLIJK
ATHENEUM GO!GEEL
Het Koninklijk Atheneum GO!Geel maakt korte
metten met de schotten tussen ASO, TSO en
BSO. “Dat doen we via richtingoverschrijdende
projecten, een modulesysteem met keuzevakken, en met een economisch leercentrum”, legt
directeur Diane Proost uit.
“Ons modulesysteem bestaat al acht jaar. Iedere
leerling volgt twee uur per week een keuzevak – zoals Spaans, onderzoekscompetenties
of radio maken. ASO- en TSO- leerlingen zitten
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“We dagen
de leerlingen
uit.”

in kleine groepjes samen. Ze doen aan begeleid
zelfstandig leren: de leerling gaat zelf aan de slag
en de vakleerkracht ondersteunt. Daarbij zetten
we in op andere werkvormen dan het klassieke
doceren.”
“Sinds vorig jaar hebben we ook een economisch
leercentrum. Voor alle economische richtingen:
handel, verkoop, economie-talen en economie-wiskunde. De leerlingen volgen in groep
economische vakken en meerdere leerkrachten begeleiden hen. Zo creëren we individuele
leertrajecten creëren, gebaseerd op de richting
die de leerling volgt en eventueel aangevuld met
leerdoelen uit de andere economierichtingen.”
“Zowel het modulesysteem als het economisch
leercentrum leidt tot een grotere motivatie van
de leerlingen én de leerkrachten. De leerlingen
worden uitgedaagd en bereiden hun uiteindelijke
studiekeuze beter voor. En de leerkrachten werken vaker samen, en krijgen een sterkere band
met de leerlingen.”
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TABLET ALS
ACTIVEREND
LEERMIDDEL
Zij doen het al: PROVINCIALE
SECUNDAIRE SCHOOL,
DIEPENBEEK
Activerend onderwijs. Daarvoor gaan ze in PSS
Diepenbeek. “We hebben hier geen ASO, BSO
of TSO. Wel arbeidsmarktgerichte en doorstromingsrichtingen”, schetst directeur Yves
Boermans. “We gunnen alle leerlingen interactieve lessen met uiteenlopende werkvormen.
We zetten dan ook al twee jaar de tablet in als
leermiddel.”
“Het gebruik van de tablet maakt ons niet
uniek. Onze aanpak errond wél. Die draait om
vrijheid: de tablet is verplicht in de tweede
graad, maar de leerling mag zelf het type en
merk kiezen. Onze technologie werkt op alle
tablets – niet alleen de duurste. Ouders sparen
er trouwens ook papier- en handboekkosten
mee uit.”
“We schakelen de tablet op twee manieren in.
Via educatieve apps, waarmee we tijdens de
les aan de slag gaan. De vakgroep beslist welke
dat zijn. Daardoor moeten de vakleerkrachten
wel samenwerken. Of we werken in de cloud:
op onze campus kan iedereen, van leerling tot
bezoeker, op het draadloze netwerk. ICT is hier
dus altijd bij de leerling. We hoeven niet naar
een overboekt IT-lokaal te gaan.”
“De volgende jaren wordt de tablet ook verplicht in de derde graad. Nu is dat nog niet,
maar toch duikt hij er al op. Onlangs ontwierp
een vijfdejaars nog een interactief bordschema
voor zijn leerkracht. En toch is ‘maar’ zestig
procent van de leerlingen enthousiast. Want de
anderen zien hun speelgoed een werkinstrument worden. Het bewijs dat wij de technologie
juist inzetten.”
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“Wij hoeven
niet naar een
overboekt
ICT-lokaal.”
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WERKPLEKLEREN
BIJ ARCELORMITTAL
Zij doen het al: KONINKLIJK
ATHENEUM, ZELZATE
“Eigenlijk wilden we ons lab voor elektriciteit
een make-over geven”, bekent technisch adviseur-coördinator (TAC) Koen Verkimpe. “Maar
tijdens de voorbereiding botsten we op een
beter idee: de leerlingen van het vijfde en zesde
jaar Elektrische Installatietechnieken (TSO),
in het kader van het project Techno+, naar de
echte werkvloer en het echte laboratorium van
ArcelorMittal sturen.”
“Eén dag per week doet onze derde graad nu
aan werkplekleren. Het vijfde jaar draait mee in
de dagploeg, het zesde neemt de vroege shift
voor zijn rekening - meteen een realistisch
werkritme. Samen met ArcelorMittal meten we
de leerprogressie. De leerling kiest de leerplandoelstelling(en) die hij wil bereiken en ArcelorMittal doet via e-testing een nulmeting: waar
staat de leerling op dat moment? In januari en
juni checken we de vooruitgang.”
“Het is een totaalproject: het werkplekleren
start met een ‘sollicitatie’ bij ArcelorMittal. Die
oefenen de leerlingen vooraf in met de hulp en
steun van de VDAB. Daarna gaan ze op medisch
onderzoek, krijgen ze een locker en werkoutfit
en volgen ze een veiligheidsopleiding. Op de
werkvloer doen ze meer dan alleen praktische
kennis op. Ze integreren echt in het bedrijfsleven en ervaren hoe het er straks – na de
schooltijd – aan toe gaat. Vroeger konden alleen de zesdejaars die ervaring opdoen tijdens
een korte stage. Nu ontdekken ook de vijfdejaars al welke richting ze uit kunnen én willen.
Dat motiveert hen.”

“Het vijfde
draait mee in
de dagploeg.
Het zesde in de
vroege shift.”
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