5 De leerkrachten en de klaspraktijk
5.1 De leraar als vormende en wekkende schepper
In deze paragraaf wordt tegemoet gekomen aan de kwaliteitsverwachtingen

D1, BL12 en R2
van het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (zie hoofdstuk 3 van deze handleiding)

Het klasgebeuren is een cruciale component van de onderwijspraktijk. In een handleiding
dragen we vele factoren aan die kunnen bijdragen tot professioneel schoolbeleid, teamwork
en verzorging van een voedende pedagogische context. Ook op dit vlak hebben wij als
steinerscholen een grote visie. Het concept van de steinerpedagogie heeft enkele bijzondere
kenmerken (zoals een genuanceerde ontwikkelingsgerichte visie, de leeftijdsgerichtheid van de
keuze van de vakinhouden, de kunstzinnige aanpak van het onderwijs, de fenomenologische
benadering van de werkelijkheid en aandacht voor de spirituele dimensie in de ontwikkeling
van de mens). Een essentieel element van ons pedagogisch vormingsconcept bestaat uit een
visie op de inhoud van de lessen.
Maar doorslaggevend blijft de wijze waarop de leraar gestalte geeft aan de pedagogie.
Wij willen dus met nadruk de rol van de leraar beklemtonen. Hij vormt en wekt de unieke, vrije
en moreel verantwoordelijke mens. In deze handleiding stippen wij enkele blikrichtingen aan
van waaruit men kwaliteit van leraarschap kan benaderen.
5.1.1 Zeven deugden
Christoph Wiechert is bij uitstek een auteur die de kwaliteiten van een leraar kan toelichten1.
Rudolf Steiner wees de leraren op zeven deugden.
doordring jezelf met fantasiekracht

heb moed tot waarachtigheid

onderneem initiatief
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scherp je verantwoordelijkheidszin

heb interesse voor al het grote en kleine

Zie bv brochure Was ist Waldorfqualität? Ruck-, Ein- und Ausblick, Bund der freien
Waldorfschulen
1

wees je bewust van compromissen

vermijd verzuring

Christoph Wiechert ziet de centrale opgave van de leraar in het gebied van de zelfopvoeding
en de omvorming van het eigen temperament. In de mate waarin dit lukt zal uit zijn ervaring
blijken dat ook zijn onderwijsactiviteiten bevredigend zijn. De kwaliteit van het onderwijs
ontwikkelt zich door de metamorfose van de bovenstaande deugden in de volgende
kwaliteiten:
gevarieerde methodiek

enthousiasme voor de leerstof

creatieve omgang met tijd

doorzetting

sociale vaardigheid

voortdurend kunstenaarschap

liefde

5.1.2 Vitamines voor groei
Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens belichten in hun boek ‘Vitamines voor groei’ 2de
verdiensten van de Zelf-Determinatie Theorie waarvan Deci & Ryan de grondleggers zijn. Het
psychisch welbevinden van een persoon blijkt in hoge mate afhankelijk van de mate waarin
drie psychologische basisbehoeftes bevredigd zijn. Het gaat om de behoeftes aan
 Beleving van autonomie (= vrijheid tot keuze, ≠ zelfstandigheid, iemand kan vrij
kiezen voor afhankelijkheid)
 Beleving van verbondenheid
 Beleving van competentie
De motivatie van leerlingen blijkt sterk af te hangen van hun psychisch welzijn. De zelfdeterminatietheorie vraagt dus om een leerkrachtenstijl die de beleving van autonomie,
verbondenheid en competentie bewerkstelligt. Vansteenkiste en Soenens leggen dus de
nadruk op zo’n ‘need supportive teaching style’ (waarin voldoende autonomie wordt
verleend aan de leerling, relationele steun én duidelijke structuur). Men merkt parallellen
met de criteria van Meyer hierboven.
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Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens, Vitamines voor groei, Ontwikkeling voeden vanuit
de Zelf-Determinatie Theorie, Acco 2015
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5.1.3 Het geheim van goed onderwijs
De Nederlandse krant Trouw publiceerde op 12 nov 2015 een interview met de NieuwZeelandse onderwijswetenschapper John Hattie3, die in een groot meta-onderzoek op zoek
ging naar factoren die effect hebben op leervorderingen. Bovenaan stond geblokletterd: ‘Het
geheim van goed onderwijs is luisteren naar je leerlingen’. "Pas als je als leerkracht heel goed
weet wat een leerling wel en niet weet, kun je hem effectief nieuwe dingen leren. Als je als het
ware door de ogen van een leerling kijkt en de leerling duidelijk maakt wat het doel is waar hij
naartoe werkt, kun je hem de juiste opdrachten en feedback geven om effectief iets nieuws te
leren." Arja Kerpel4maakte een overzichtelijk overzicht van Hattie’s bevindingen. We citeren
enkele adviezen:
 Leerkrachten moeten beïnvloedend, zorgzaam en actief betrokken zijn bij het leren.
 Leerkrachten moeten zich bewust zijn van het denken en weten van iedere leerling.
 Leerkrachten en leerlingen moeten de doelen en succescriteria kennen.
 Leerkrachten moeten zorgen voor meerdere opvattingen, zodat ze de kennis, het begrip
en de gedachten van de leerlingen kunnen opbouwen.
 Het hele team creëert een sfeer waarin fouten kansen zijn om iets te leren.

5.2 Het lerarenteam als behoeder van het pedagogisch project

In deze paragraaf wordt tegemoet gekomen aan de kwaliteitsverwachtingen

D1, K1, K3, BL1, BL3, BL4 en R2
van het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (zie hoofdstuk 3 van deze handleiding)

5.2.1 De lerarencollege als hart van de school
Men kan nauwelijks overschatten hoe groot het belang is van een goed samenwerkend
lerarenteam dat zich met regelmaat richt op de ontwikkelingsvragen van de leerlingen en zich
steeds verder bekwaamt om hiervoor gepaste antwoorden te bieden. Het is een hele uitdaging
om als college via intense uitwisseling als het ware een schaal te vormen waarin onverwachte
inspiratie voor nieuwe initiatieven kan neerdruppelen5.
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John Hattie (2014), Leren zichtbaar maken, Bazalt Educatieve uitgaven
https://wij-leren.nl/leren-zichtbaar-maken.php
5 Het is aan te bevelen om zich meditatief in te laten met zulke beelden. Steiner gaf daartoe
aanwijzingen, bijvoorbeeld in De ‘handeling’ bij de inauguratie van de pedagogie, die
beschreven staat in het boekje ‘Ter verdieping van de vrijeschoolpedagogie’, Christofoor,
3
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5.2.2 Scheppingskrachten bevrijden

5.2.2.1 Twaalf ontwikkelingsgebieden
Udo Hermannstorfer heeft binnen zijn levenswerk “Wege zur Qualität”6 antwoord gezocht op
de volgende centrale vraag: “Hoe moet de samenwerking binnen een organisatie met sociale
doelen verlopen, opdat de creatieve scheppingskrachten van de medewerkers zo vrij mogelijk
kunnen ontvouwen ten gunste van de doelgroep?” 7
Na hem hebben andere auteurs dit gedachtegoed verder becommentarieerd of toegepast
(Christoph Strawe8 ,Kamp/Meck/Mosmann en Koffend9).
Deze genuanceerde zienswijze op kwaliteitsvolle samenwerking kan inspirerend werken voor
heel wat processen binnen onze scholen. Udo Hermannstorfer onderscheidt 12 scheppende
invalsrichtingen die de kwaliteit van de samenwerking bepalen. Er is een zekere ordening,
volgorde ook. De eerste zeven kan men ontwikkelingsgebieden (Gestaltungsfelder) noemen,
de volgende vijf ontwikkelingsbewegingen (Gestaltungsbewegungen).
De twaalf aandachtspunten staan geschetst in de figuur op de volgende bladzijde. We lichten
ze hier even toe.
1. Eerste ontwikkelingsgebied: de doelstelling.
Welk doel heeft de organisatie voor ogen en op welke wijze wil men het bereiken? Hoe
wordt deze missie begrepen en uitgedragen? Als men op regelmatige basis de conceptuele
doelstelling (de ideële fundamenten) vergelijkt met de kwaliteit van de alledaagse praktijk,
dan heeft men vanzelf een inspiratiebron tot hernieuwde impuls.

6

A Huber (1998), Wege zur Qualität: innere und äussere Bedingungen qualitativer Arbeit,
Geschäftsstelle "Wege zur Qualität „ &
F. Peterander, O. Speck (Hrsg)(2004), Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen,
Reinhardt
7 http://www.sozialimpulse.de/fileadmin/sozialimpulse/pdf/Qualitaet.pdf
8http://www.sozialimpulse.de/fileadmin/sozialimpulse/pdf/Qualitaetssicherung.pdf
9http://www.wegezurqualitaet.info/home/deutschland/wegezurqualitaet/publikationen/publi
kationen.html
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2. Tweede ontwikkelingsgebied: de eigen verantwoording.
De bereidheid van collega’s om zelf verantwoording op te nemen voor de verwezenlijking
van de doelstellingen, bepaalt mee de kwaliteit van het proces. De
structuren van de organisatie moeten niet alleen toelaten dat medewerkers zelf
verantwoordelijkheid opnemen. Sterker: deze structuren moeten de medewerkers
hiertoe stimuleren. Kunnen de individuele medewerkers voldoende initiatiefkracht
ontplooien?
3. Derde ontwikkelingsgebied: competentie
Het spreekt voor zich dat de verschillende opgaven maar kunnen uitgevoerd worden door
mensen die over de passende vaardigheden beschikken. Hier komen vragen over de
kwalificatie en de vorming van het personeel.
4. Vierde ontwikkelingsgebied: vrijheid
Pas wanneer het individu zich mee verantwoordelijk stelt voor de verwezenlijking van het
gemeenschappelijk doel, én over de competenties beschikt om daartoe bij te dragen, komt
de mogelijkheid tot vrije invulling van de taken. Wat kan de gemeenschap doen om het
individu toe te laten op autonome wijze zijn opdracht te vervullen? De vrijheid tot
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handelen spruit niet voort uit de behoefte aan vrijheid van de leraar/medewerker, maar
het is de voorwaarde om individuele antwoorden te kunnen bieden voor de individuele
behoeftes van de leerling. Hier komt een duidelijk alternatief voor vastgelegde
voorschriften tot handelen!
5. Vijfde ontwikkelingsgebied: vertrouwen
Als we willen dat er vrije creatieve initiatieven ontstaan ten dienste van de ons
toevertrouwde leerlingen, dan is er vertrouwen nodig in het onbekende. Dit is een grote
opgave in een tijd waarin men vaak van tevoren wil weten wat er zal komen. Zowel in de
cultuur als in de structuur van het schoolleven kan men aandacht schenken aan
maatregelen die de opbouw van vertrouwen bevorderen.
6. Zesde ontwikkelingsgebied: bescherming
Enkel echte samenwerking kan verhinderen dat men in de oppositie van daders en
slachtoffers belandt. Waar men niets met elkaar gemeen heeft, neemt het gebaar van
afweer de plaats in van bescherming. Evenmin als menselijke relaties kan de kwaliteit van
de pedagogie verzekerd worden. Zij kan enkel beschermd worden als alle betrokkenen
bereid zijn om volgens hun opgave als gelijkwaardige partners mee te werken aan het
project.
7. Zevende ontwikkelingsgebied: financiële vergoeding
Een hoge opgave zal niet vervuld kunnen worden wanneer ze economisch gezien niet
haalbaar is. Geldmiddelen zorgen ervoor dat de uitdagingen kunnen worden aangepakt. De
‘begunstigden’ van ons pedagogisch werk, de leerlingen, kunnen ons niet financieel
vergoeden, maar zijn op solidariteit aangewezen. De relatie met het tegenoverliggende veld
(1) is duidelijk: als het gemeenschappelijke doel, de pedagogische opdracht onvoldoende
duidelijk is of onvoldoende ‘gewild’ wordt, komen er vanzelf vragen over het prijskaartje.
In de ontwikkelingsgebieden 8 t.e.m. 12 komen dynamieken aan bod die betrekking hebben op
het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Zij vullen de
tegenoverliggende gebieden aan: het zijn voorwaarden opdat in eerder genoemde gebieden
voldoende sterke ontwikkeling kan plaatsvinden.
8. Achtste ontwikkelingsgebied: verantwoording uit inzicht
De verantwoordelijkheid (zie gebied 2) die men opneemt in de alledaagse taken leidt soms
tot tijdsgebrek om samen aan de geestelijke grondslagen van ons project te werken.
Personeelswissels hebben vaak ook het effect dat de impuls langzaam afvlakt. Naast de
dagelijkse uitdagingen moet er dus ruimte, tijd en aandacht zijn voor geestelijke
vernieuwing en verdieping.
9. Negende ontwikkelingsgebied: individuele ontwikkeling
Competenties (zie gebied 3) moeten mee-evolueren met de uitdagingen van het leven.
Enkel als de betrokken medewerkers zelf mee ontwikkelen, kan de kwaliteit van de
taakvervulling hoog blijven. Tussen innerlijke stilstand en vernieuwing ligt het veld van ‘het
werk aan zichzelf’. Zonder dit werk komen noch de enkeling, noch de gemeenschap verder.
10. Tiende ontwikkelingsgebied: situationeel handelen, hier en nu
Wat hier voor de enkeling geldt, geldt ook voor de organisatie. Iets dat eenmaal
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geregeld is, heeft de neiging te blijven bestaan en het ervaart elke vernieuwingstendens
als kritiek en bedreiging. Waar zulke vernieuwingskrachten in de kiem gesmoord worden,
beginnen instellingen in traditionele verstarring te verzeilen. Anderzijds kunnen
veranderings- en vernieuwingskrachten zo heftig en ongecontroleerd te keer gaan, dat zij
de essentie van het verworvene in gevaar brengen. In de tegenwoordigheid het evenwicht
bewaren tussen verleden en toekomst is hier de uitdaging.
11. Elfde ontwikkelingsgebied: individu en gemeenschap
Gemeenschappen neigen tot een “wij”-vorming en nog verder tot een collectief,
waarbinnen de acties van de enkeling worden voorgeschreven of mee bepaald. Anderzijds
ontstaat soms een misverstand omtrent menselijke vrijheid vanuit een persoonlijk
liberalisme dat blind is voor de belangen van de gemeenschap. Hier gaat het om de
evenwichtsoefening tussen collectieve gelijkvormigheid en versplintering door
persoonlijke demarches.
12. Twaalfde ontwikkelingsgebied: gemeenschap als lot
Hier wordt de zin gewekt voor de ontwikkeling van individu en groep die het ogenblik
overstijgt10. Soms kan in een college de gewaarwording ontstaan dat de leden van deze
groep niet toevallig bij elkaar zijn voor hun gemeenschappelijke ‘klus’. Gevoel voor dit
soort verbondenheid kan een steun zijn bij al het ‘gedoe’. Het professionele leven eist van
ons hoe dan ook objectieve prestaties. Er moet ruimte zijn voor de persoonlijke aspiraties,
maar het gezamenlijke project mag niet volledig door privé-interesses worden bepaald.
Uit het samenspel van de twaalf bovenstaande ‘scheppende principes’ ontstaan de
voorwaarden voor kwaliteitsvol samenwerken. Meestal zijn niet alle velden even sterk
ontwikkeld. Men moet dus wakker observeren aan welk aspect gewerkt moet worden. Niet
iedereen heeft de twaalf gezichtspunten in een uitgebalanceerde menging, zodat er binnen
een groep evenwicht kan en moet ontstaan.

5.2.2.2 Verbanden met de twaalf denkrichtingen.
Overigens kan men de twaalf ‘scheppende principes’ in verband brengen met de twaalf
denkrichtingen die Steiner ook in het teken van de dierenriem plaatste.11 De doelstelling (1)
komt dan overeen met het idealisme (ram), de financiële vergoeding (7) met het realisme
(weegschaal). Het volledige overzicht van deze verbanden vindt men in de onderstaande tabel.
ontwikkelingsgebied
(1) doelstelling

dierenriemteken
ram

(2) eigen
verantwoording

stier
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denkrichting
idealisme (met geestelijke gedachten kan men expliciet
de wereld creëren of veranderen)
rationalisme (heldere gedachten die mijn ego
overstijgen hebben morele kracht)

Een mooie visie hierop vindt men bij Margareta van den Brink, Spirituele ontwikkeling van
mens en organisatie in zeven fasen, Deventer, Ankh-Hermes (2002)
11 Rudolf Steiner (2017), Het menselijk en het kosmisch denken, Pentagon
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(3) competentie

tweelingen

(4) vrijheid

kreeft

(5) vertrouwen

leeuw

(6) bescherming

maagd

(7) financiële
vergoeding
(8) verantwoording uit
inzicht

weegschaal

(9) individuele
ontwikkeling

boogschutter

(10) situationeel
handelen, hier en nu

steenbok

(11) individu en
gemeenschap

waterman

(12) gemeenschap als
lot

vissen

schorpioen

mathematisme (inzicht in wetmatige verbanden en
getalsmatige verhoudingen)
materialisme (menselijk bewustzijn en vrije wil zijn pas
mogelijk geworden door ons materieel-lichamelijke
bestaan)
sensualisme (vertrouwen in de zintuiglijke
waarneming)
fenomenalisme (de maagd laat zuiver en zorgvuldig
het ander uit zichzelf spreken zonder persoonlijke
toevoegingen)
realisme (evenwicht van waarnemen en denken)
dynamisme (de werkelijkheid wordt ervaren als een
samenspel van min of meer verborgen krachten; de
schorpioen symboliseert de krachtsimpuls die vanuit
het onbewuste werkt en ook zichzelf vernietigen kan)
monadisme (aandacht voor de individuele
bewustzijnstoestanden; de boogschutter bepaalt zijn
idealen vanuit zijn eigen voorstellingsvermogen)
spiritualisme (denken, spreken en handelen vanuit
inspiratie, met aandacht voor kwaliteiten van
verschillende geestelijke wezens; de steenbok
overschouwt hoogte en diepte van berg en dal)
pneumatisme (gevoelsmatige of mystieke beleving van
de allesomvattende geest; de waterman giet het water
des levens uit dat alles met alles verbindt)
psychisme (beleving van de hele bezielde
werkelijkheid; vissen voelen met elkaar mee in de alles
doordringende zee)

5.2.2.3 Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
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In hoeverre komen de twaalf ontwikkelingsgebieden van ‘Wege zür Qualität’ tot hun
recht in het lerarenteam?
1) Leven de doelstellingen van het steinerpedagogisch project in het team? Kent
men de intenties van de ontwikkeling van eigen eindtermen en leerplannen,
leerlijnen, de didactische aanpak, de invulling van de gevarieerde leergebieden of
vakken, de extra activiteiten zoals jaarfeesten en dergelijke?
2) Is er ruimte en aansporing opdat elke collega zich mee verantwoordelijk kan
voelen en stellen voor het pedagogisch en didactisch project?
3) Kennen de leraren de afspraken van het personeelsbeleid omtrent nascholing en
professionalisering? Leeft in het team een cultuur van een lerende gemeenschap?
4) Ervaren de leraren de vrijheid om vanuit hun eigen unieke beleving creatief om te
gaan met de opdrachten?
5) Worden taken aan elkaar toevertrouwd?

6) Richt het team zich op samenwerking door voldoende aandacht te schenken aan
gezamenlijke doelstellingen én elkaars persoonlijke weg daartoe?
7) In welke mate vinden de leraren dat de materiële en personeelsmiddelen
volstaan om de pedagogische opdracht waar te maken?
8) Wordt er tijd gemaakt voor verdieping in de steinerpedagogische achtergronden?
(hier zijn vele thema’s mogelijk: leerlingenbegeleiding vanuit de eigen pedagogie,
kindbesprekingen, vertrouwdheid met de eigen eindtermen en de éénheid in het
curriculum …)
9) Worden leraren door directie en collega’s gesteund en gestimuleerd om zelf in
ontwikkeling te blijven?
10) Vindt het team evenwicht tussen traditionele vormen en vernieuwende ideeën?
11) Is er een evenwicht tussen individuele professionele aspiraties en de
verwachtingen die vanuit het team worden gesteld?
12) Wordt er betekenis gegeven aan het feit dat collega’s met eigen, verschillende
biografische trajecten in één team werken voor hetzelfde doel?
 Biedt de structuur van de lerarenvergaderingen voldoende kans tot vernieuwde
beleving van de steinerpedagogische pijlers (kinderbespreking, klasbespreking, studie,
…)?
 Wordt de realisatie van projecten en pedagogische initiatieven opgevolgd in
mandaatgroepjes?

5.3 Waldorfmatters: Developing Pedagogical Quality at Waldorf Schools
In deze paragraaf wordt tegemoet gekomen aan de kwaliteitsverwachtingen

D1, K3, BL5 en BL7
van het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (zie hoofdstuk 3 van deze handleiding)

De Duitse ‘Bund der freien Waldorfschulen’ heeft een inspirerend project aangaande
kwaliteitsontwikkeling12 13. Hun aantrekkelijke flyer kan men ook in Engelstalige vorm
downloaden. Het project wordt door wetenschappers aan de Alanus Hochschule gevolgd14.
De methode is in 2013 gecertificeerd op basis van DIN/EN 45011. Een audit heeft recent
aangetoond dat de methode nog steeds aan alle voorwaarden voldoet voor dit
kwaliteitslabel.

The Elements of the Process
Three courses are offered to practice the following skills and techniques:
12

http://www.waldorfschule.de/waldorfpaedagogik/qualitaet/verfahren-zurqualitaetsentwicklung/#main-content
13 Binnen de Vlaamse schoolbeweging is Griet Van Raemdonck hiervan op de hoogte, dankzij
haar rol binnen de European Council of Steiner Waldorf Education.
14 R. Landl, J. Peters, A. Röhler (2016), Qualitätsentwicklung an Waldorfschulen: Entwicklung
und Evaluation eines zertifizierten Verfahrens (Kulturwissenschaftliche Beiträge der Alanus
Hochschule für Kunst und Gesellschaft), Alanus Hochschule
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Collegial Reflection Groups
The college of teachers is split into groups of five, according to specific criteria. The groups
meet every other week during regular conference times. One of the participants presents a
methodological or pedagogical issue which is then explored and considered for sixty minutes
as follows. After the presentation of the issue, a certain picture arises and is discussed. Then,
the situation is analysed, practical
actions are decided upon and the process is completed with a round of feedback. These steps
help the participants to understand the question better and possible solutions are developed in
the group.
Classroom Observation with Colleagues
Teachers within the reflecting groups observe each other's lessons. Ideally, this happens in
groups rather than in pairs. They then review the lessons in a clearly guided process.
Classroom Observation with an External Mentor
An external mentor observes every teacher at least twice in her classroom. At the end of the
feedback they agree on attainment targets to foster the teacher's professional development.
The mentors have themselves been teaching for many years and are very experienced. They
come from various German Waldorf schools, have been trained in mentorship and pursue their
own ongoing training programmes.
The Procedure
1) Interested schools get in touch with one of the contact people listed below.
2) An expert introduces the method at the teachers' conference and answers any questions.
3) Should the school decide to participate, they enter into a contract with the coordinating body
(Bund der Freien Waldorfschulen).
4) The college of teachers chooses a steering committee, which is responsible for the
organisation of the process.
5) The college of teachers receives a thorough introduction and training in collegial reflection
and classroom observation.
6) The teachers regularly reflect on their experiences together.
7) On the occasion of the visit by the external assessor, the teachers review the work and the
process together.
8) After successful completion of the two-year process, the coordinating body confirms that the
teachers are sufficiently trained to continue the quality development on their own.
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5.4 De onderwijsleerpraktijk onder de loep15
In deze paragraaf wordt tegemoet gekomen aan de kwaliteitsverwachtingen

D1, D2, D3, D4, V3, V4, O1, O2, O3, O4, BL7 en R3
van het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (zie hoofdstuk 3 van deze handleiding)

5.4.1 Afstemming op het gevalideerd doelenkader: het leerplan in de praktijk
Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Hebben de leraren inzicht in de opbouw en samenhang van het leerplan?
 Houden de lessen voldoende evenwicht tussen de leerplandoelen?
 Stemt de leerkracht af op het verwachte beheersingsniveau? Is de moeilijkheidsgraad
van de uitdagingen in lijn met de beoogde ontwikkeling?
 Zien de leraren de openingen in het curriculum, de plaats waar zijzelf in vrijheid aan
de slag kunnen gaan?
 Heeft het lerarenteam zicht op de realisatie van de leerplandoelstellingen?
 (voor de basisschool) Hebben de leraren inzicht in de opbouw van de leerlijnen
wiskunde en spelling, en de samenhang hiervan met het leerlingenvolgsysteem en de
toetsen?
5.4.2 Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod: ontwikkeling van leertrajecten
Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Wordt de beginsituatie van de leerlingen benut om haalbare en uitdagende doelen te
stellen en de lessen vorm te geven?
 Heeft de leraar bij de voorbereiding en uitvoering van een specifieke
onderwijsopdracht de leerplandoelen voldoende in het bewustzijn?
 Is er betekenisvolle samenhang tussen de aangeboden inhouden en werkvormen?
 Koos men voor activerend materiaal dat het leren ondersteunt?
 Is er een cultuur in het lerarenteam of in vakwerkgroepen om elkaar te ondersteunen
bij de ontwikkeling van lessenreeks?
 Is er overdracht van expertise om ijkpunten te bepalen wat betreft de realisatie van
de leerplandoelen?
 Leiden resultaten van procesevaluatie tot nuttige feedback aan leerlingen en ouders
én tot flexibele aanpassing in het aanbrengen van de leerstof?
5.4.3 Positief en stimulerend leerklimaat: tien criteria voor goed onderricht
Wij zijn ervan overtuigd dat de steinerpedagogie alles in huis heeft om modern kwaliteitsvol
onderwijs mogelijk te maken. Het is wel nodig om scherpe kwaliteitskenmerken te
formuleren. Vooral voor de leraren zelf: ijkpunten die zij kunnen gebruiken bij de
15

Een en ander is overgenomen uit het instrumentarium dat de inspectie hanteert in haar
Doorlichting 2.0 zie http://www.onderwijsinspectie.be/
11

voorbereiding van hun lessen en de terugblik. Zoals verderop in paragraaf 3.4.4 wordt
uiteengezet, heeft men in de Duitse Waldorfscholen een voorsprong op dat gebied. Met
intervisie, tandemwerking en mentoring reflecteren leraren over hun eigen lessen. Men
verwijst er bijvoorbeeld naar Hilbert Meyer16 die goed onderricht schetst aan de hand van
tien criteria:
1.
2.
3.
4.
5.

heldere structurering
groot aandeel van de tijd voor echt leren
een gunstig leerklimaat
inhoudelijke duidelijkheid
communicatie die betekenis creëert

6. variatie aan methodes
7. individuele stimulering
8. intelligent oefenen
9. transparante prestatieverwachtingen
10. een voorbereide omgeving

Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Getuigt de interactie tussen de leraren en de leerlingen, en tussen de leerlingen
onderling, van respect en inlevingsvermogen?
 Hebben de leraren zicht op de emotionele noden en leerbehoeften van de
leerlingen?
 Motiveren de leraren de leerlingen? Waarderen zij hen? Gaan zij vaak met hen
interactie?
 In welke mate voldoen de lessen aan de bovenstaande criteria?
5.4.4 Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie
5.4.4.1 algemeen
Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Hadden de leerlingen toegang tot voldoende instrumenten en didactische
hulpmiddelen?
 Wordt de beschikbare uitrusting efficiënt ingezet?
5.4.4.2 Media-educatie
In de Duitse steinerscholen is een brochure ontstaan die aanwijzingen geeft voor gezonde
media-educatie17. Eén van de auteurs, Edwin Hübner, schreef ook een interessant boek
terzake18.
16

Hilbert Meyer; Was ist guter Unterricht?; 5.Auflage Cornelsen 2008 geciteerd in R. Landl,
J. Peters, A. Röhler (2016), Qualitätsentwicklung an Waldorfschulen: Entwicklung und
Evaluation eines zertifizierten Verfahrens (Kulturwissenschaftliche Beiträge der Alanus
Hochschule für Kunst und Gesellschaft), Alanus Hochschule
17

http://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/blickpunkte_reader/Struwwelpeter_en
gl_August_2015.pdf
18
Edwin Hübner, Medien und Pädagogik, Gesichtspunkte zum Verständnis der Medien,
Grundlagen einer anthroposophisch-anthropologischen Medienpädagogik, edition
Waldorf, Stuttgart 2015
12

“Mediacompetentie heeft als noodzakelijke voorwaarde de ontwikkeling van een innerlijk
sterk, zelfbewust Ik, dat eigen doelstellingen kan realiseren, ook tegen uiterlijk weerstanden
en innerlijke verleidingen. Voor de opbouw van deze sterkte hebben kinderen levenssituaties
nodig, waarin inspanningen hun niet worden ontnomen, maar in tegendeel van hen worden
verlangd – ervaringsgebieden, waarin kinderen innerlijke krachten kunnen ontvouwen. De
omgevingen die de media creëren veronderstellen bepaalde menselijke krachten, zij
ontwikkelen die echter niet. Zij verzwakken ze eerder.”
De grondvraag is: Hoe moet een pedagogie er uit zien, die het individu zodanig in zijn
zelfstandigheid en wilssterkte ondersteunt, dat hij de positieve potentie van de technische
wereld en het medialandschap kan benutten en niet aan hun verleidingen ten onder gaat?
Samenvattend kan men een opsomming van competenties maken, die voorwaarden vormen
voor een zinvolle omgang met media:
o technische competentie
o oordeelsvermogen (mogelijkheden en risico’s van media kunnen inschatten)
o algemene ontwikkeling (om informatie te interpreteren)
o zelfstandig denken
o eigen vragen kunnen ontwikkelen (fantasievaardigheid)
o interesse voor iets kunnen ontvouwen
o vermogen tot concentratie
o volharding
o zelfdiscipline
o vaardig zijn in esthetische en kunstzinnige activiteiten en beoordeling
o ethische waardeschalen kunnen ontwikkelen
o sociale vaardigheden
…
Mediacompetentie is niets anders als een gespecialiseerde levenscompetentie, die zich ook
op het terrein van de techniek uitstrekt.
Belangwekkend is het onderscheid tussen indirecte en directe media-educatie:
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Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Werd bij het gebruik van moderne media voldoende rekening gehouden met de
aanbevelingen die internationaal binnen de steinerpedagogie gehanteerd worden
aangaande indirecte en directe media-educatie? Vooral de ontwikkelingsfase van de
leerlingen is bepalend voor een gepaste didactische keuze i.v.m. mediagebruik. media.
(Op basis van buitenlandse expertise – bij Prof Paula Bleckman en Edwin Hübner – wordt gewerkt aan een
Vlaamse leerlijn voor media-educatie van kleuters tot bovenbouw)

5.4.5 Waarneming van de ontwikkeling
Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Verzamelen de leraar en het lerarenteam een breed scala aan observatie- en
evaluatiemateriaal? 19
o primair uit de waarneming of uit resultaten van leerlingenwerk, opdrachten en
testen of
o aanvullend: persoonlijke terugblikken, getuigenissen, gesprekken met de leerling,
bevraging, erkenning van vroegere waarnemingsmateriaal, opdrachten, testen
van vaardigheden, kunst- en handvaardigheidswerken, projectwerk
 Kunnen we de ontwikkeling van elke leerling voldoende breed observeren, over de
drie domeinen kwalificatie, socialisatie, subjectwording?

19

uit de werkvertaling die Sam Versweyveld maakte van de ‘assessment’ nota van Alison
Richards, Crossfields Institute, sept 2012
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Heeft men oog voor het effect dat ‘waargenomen worden’ (als erkenning) kan
betekenen voor de leerling20?
Als er toetsen worden opgesteld (vooral ter evaluatie van de cognitieve
ontwikkeling), in welke mate wordt er dan rekening gehouden met professionele
criteria21: is het ‘bewijsmateriaal’ dat met de toets verzameld wordt …
o authentiek : het bewijsmateriaal moet zonder twijfel toegeschreven kunnen
worden aan de beoordeelde persoon.
o valide : meet de beoordeling wat ze beweert te meten en is ze evenwichtig
verdeeld over de leerstof en leerstofmethodieken?
o betrouwbaar en consistent : is het mogelijk om in andere omstandigheden, en
met een andere leraar/beoordelaar tot dezelfde resultaten te komen?
o doelgericht : is de beoordelingsmethode correct afgestemd op de doelstellingen
van de units, de leerling, het leerproces en het niveau?
o inclusief : is de beoordelingsmethode billijk, en laat ze toe dat alle leerlingen het
beoogde resultaat kunnen bereiken, los van hun achtergrond of verschillen ?
o recent : men moet er zeker van zijn dat het bewijsmateriaal een beheersing van
vaardigheden of kennis reflecteert die aanwezig was op het moment van de
beoordeling.
o transparant : is het bewijsmateriaal een ondubbelzinnige weergave van wat er
bereikt is ? Dit in contrast met bewijs van het leerproces, waar ook werk in terug
te vinden is dat niet door de leerling is geproduceerd.
o volledig : is er voldoende materiaal verzameld om een beoordeling op te
baseren?
o adequaat: volstaat de kwaliteit van het bewijsmateriaal?
Heeft men een fenomenologische aanpak om te achterhalen welke ontwikkeling
achter deze waarnemingen schuilgaat, bijvoorbeeld zoals bij kinderbesprekingen
wordt geoefend22?

5.4.6 Evaluatie
Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Waartoe wil men beoordelen? (heeft de beoordeling een summatieve, formatieve of
duurzame functie, d.w.z. opdat de leerling zelf het leerproces zou leren reguleren)23
24

20

Zie het werk van Rosmary Hipkin over “naturally occuring evidence” bijvoorbeeld
http://www.nzcer.org.nz/nzcerpress/assessment-matters/articles/assessment-naturallyoccurring-evidence-literacy
21 idem
22 Martyn Rawson, een specialist in assessment binnen de waldorfbeweging, raadt hiervoor
o.m. het werk van Hipkin aan, zie voetnoot vorige bladzijde!
23
http://www.lerarenopleider.nl/velon/wpcontent/uploads/2014/07/3_5theoriebeoordelensluijsmanstenbrinkedef24_011.pdf
24 Ariëlla Krijger (2016), Contemplatieve reflectie, voor portfolio en actieonderzoek,
Antwerpen: Via Libra
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Besluit men bewust of het nodig is observatie-, evaluatiemateriaal te wegen, in
vergelijking met een referentie?
Als dat nodig is, wat wordt als referentie gebruikt25?
o Resultaten van andere leerlingen (normgericht beoordelingsmodel)?
o Een vastliggend criterium (criteriumgericht beoordelingsmodel)?
o Vroegere observaties van dezelfde leerling (ipsatief beoordelingsmodel)?
Kennen de leerlingen en ouders vooraf de verwachtingen?
Zijn de evaluaties voldoende representatief, valide, transparant en betrouwbaar?
Stemt men de evaluaties af op de beginsituatie?

5.4.7 Feedback en reflectie
Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen
 Leidt de evaluatie tot voldoende constructieve feedback (op taakniveau,
procesniveau, niveau van zelfregulatie en persoonlijk niveau26 ) zodat de
ontwikkeling erdoor gevoed wordt?
 Geven de leraren snel en geregeld positieve feedback, in een sfeer van vertrouwen?
 Is er visie op de leeftijdsgerichte ontwikkeling van het reflecterend vermogen,
waarbij leerlingen werkstukken (van elkaar of zichzelf) onbevangen leren waarnemen
en de waarneming leren verwoorden27?
 Heeft men duidelijke vormen voor de rapportering van de leer- en
ontwikkelingsvorderingen? (Hoe volledig, helder en objectief is de feedback op de
getuigschriften?)
5.4.8 Leereffecten
Voorstellen voor mogelijke kwaliteitsvragen




25

Hoe verhouden de leervorderingen zich, klassikaal en individueel, ten opzichte van de
doelstellingen?
Zijn er opmerkelijke, verrassende effecten waar te nemen van de gekozen
pedagogische en didactische aanpak?
Kan men uit de studieresultaten en uit de kwaliteit van de lessen, de leeromgeving en
de evaluatie concluderen dat een zo groot mogelijke groep leerlingen de minimaal
gewenste ontwikkeling doormaakt?

Zie vorige voetnoot
http://www.lerarenopleider.nl/velon/wpcontent/uploads/2014/07/3_5theoriebeoordelensluijsmanstenbrinkedef24_011.pdf
27 Ariëlla Krijger (2016), Contemplatieve reflectie, voor portfolio en actieonderzoek,
Antwerpen: Via Libra
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