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Zet de basis weer in de basisschool
Tim Surma

Twintig jaar leraar, nu directeur ExpertiseCentrum voor Effectief Leren
(Thomas More-hogeschool).
Zaterdag 17 december 2022 om 3.25 uur

Het basisonderwijs hee� nood aan een coherent curricu-
lum, om álle leerlingen mee te krijgen, schrij� Tim
Surma.

Dat onze kinderen steeds minder goed rekenen, lezen en schrij-
ven, is al lang geen nieuws meer. Voor wie die evolutie altijd hee�
gerelativeerd, was het vaak ook geen probleem. De kwaliteits da-
ling tre� vooral kinderen van wie de ouders geen opinie maker,
academicus of andere hoogopgeleide zijn. De belangrijkste factor
die het  leren beïnvloedt, is wat de leerling al weet, luidt de weten-
schappelijke consensus binnen de cognitieve psychologie.
Nieuwe kennis en vaardig heden verwerven lukt beter als je al veel
kennis en vaardigheden hebt verworven. Vergelijk het met een
nieuwe taal leren: dat gaat ook makkelijker naarmate je meer  ta-
len kent.
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Kinderen van hoog  op geleiden  leren veel buiten de school, uit
boeken die ze thuis voorgelezen krijgen,  tijdens uitstapjes die ze
met hun  ouders doen, uit de gesprekken die ze voeren. Ze stap-
pen al met veel kennis en cultureel kapitaal de basisschool  -
binnen.

   • Opinie | Geef leerkrachten eindelijk weer vrijheid en vertrou-
wen (https://www.standaard.be/cnt/dmf20221215_97821279)

Wie niet het geluk hee� in zo’n  omgeving op te groeien, is hele-
maal op de school aangewezen om kennis op te doen. Het is een
mythe dat kennis minder nodig is in deze tijden van internet en
arti�ciële intelligentie. Het is een mythe dat je complexe vaardig -
heden zoals begrijpend lezen, problemen oplossen of kritisch
denken kunt verwerven door die te oefenen, los van inhoudelijke
kennis. Kennis en vaardigheden moeten ook stevig verankerd
worden: als je tijdens complexe wiskunde-oefeningen niet meer
hoe� na te denken over basics als de tafels van vermenigvuldi-
ging of de rekenregels voor breuken, dan heb je mentale capaci-
teit vrij om na te denken over oplossingsstrategieën.

Geheugenwerkers
Als we basisvaardigheden willen verbeteren, dan doen we dat het
best – nomen est omen – in de basisschool. Een relatief snelle en
bijna kosteloze ingreep is aan het lespakket sleutelen. De ko-
mende jaren staat een herwerking van dat ‘curriculum lager  on-
derwijs’ op het programma, en het is waarschijnlijk de belang-
rijkste  onderwijshervorming van de komende decennia. Ze zal
immers ook een impact hebben op de centrale toetsing en in-
spectie, en op de opleiding van de leerkrachten in het basis -
onderwijs.

Het vernieuwde curriculum moet ambitieus zijn en heldere, spe-
ci�eke en coherente doelen vooropstellen. Het maakt de indivi-
duele leraar, maar vooral het lerarencollectief, vele  malen sterker.
Iedere leerkracht bouwt voort op het werk van zijn collega’s in de
voorgaande studiejaren, en is daardoor in wezen een ‘geheugen -
werker’. Zo moet je er als leerkracht van uitgaan dat je leerlingen
al weten hoeveel centiliter er in een liter gaan, alvorens je hen
complexere vraagstukken daaromtrent kunt laten  oplossen. Als
die elementen helder geplaatst worden, in een logisch opge-
bouwd en cumulatief lesprogramma, dan ben je als leraar zeker
dat je leerlingen de  benodigde voorkennis hebben om nieuwe
leerstof aan te leren.

Het jaarklassensysteem biedt daarbij een meerwaarde en kan be-
ter benut worden. Dat geldt uiteraard voor taal en rekenen maar
ook voor het aanbod wereldoriëntatie. Een te enge focus op reke-
nen en taal zou  kinderen de kans ontnemen om  algemene we-
reldse kennis over onder meer aardrijkskunde, geschiedenis, bio-
logie, esthetica en muziek op te bouwen. Die kennis hebben ze
nodig voor hun vaardigheid in begrijpend lezen, schrijven en
luisteren.

Rekenen is rekenen

Leerkrachten moeten nu opboksen tegen
gigantische verschillen in voorkennis bij

hun leerlingen
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Een ambitieus curriculum is niet  onrealistisch: er zijn tal van
voorbeelden van leerstof die vroeger wel op het programma
stond, maar nu ver dwenen is. Leraren rapporteren dat er voor
Frans geen correcte schrijfwijze meer verwacht wordt, dat er min-
der nadruk gelegd wordt op lezen en grammatica, dat er minder
diepgang is in wereldoriëntatie enzovoort.

Als zo’n sterk curriculum  ontbreekt, moeten leerkrachten reke-
ning houden met en opboksen tegen gigantische verschillen in
voorkennis bij de leerlingen. Die spreidstand kunnen zelfs de
grootste supermannen en- vrouwen niet de baas. Bovendien leidt
het ook tot problemen bij de evaluatie: niks zo frustrerend als
vage doelen toetsen, of je nu als leraar of centraal toetst.

Zo’n sterk curriculum hoe� ook geenszins de vrijheid van de
scholen te beknotten. De eminente Amerikaanse onderwijsdes-
kundige E.D. Hirsch stelt dat een gemeenschap pelijk curriculum
zo’n 60 procent van de onderwijstijd in kan nemen, de rest is dan
vrij in te vullen door de school. Ik kan me daar iets bij voorstel-
len: de essentiële pijlers binnen de kennisdomeinen van de  alfa-,
bèta-, en gammavakken blijven grotendeels overeind omdat ze de
basis vormen voor toekomstig leren, los van koepel of net. Reke-
nen in een katholieke school of een school van het gemeen-
schapsonderwijs blij� nu eenmaal  rekenen.

Geen versmachtend curriculum dus, maar eentje met een ambiti-
euze en coherente gemeenschappelijke basis. Het leerplichton-
derwijs duurt 13 jaar, waarbij elke seconde vooral telt voor die
kinderen die alleen op school iets kunnen bijleren. Laten we dat,
met het oog op meer sociale rechtvaardigheid, nooit uit het oog
ver liezen.

Verschenen op zaterdag 17 december 2022
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