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E lke oorlog kent winnaars en 
vooral veel verliezers, aan 
beide kanten. Wellicht is de 
grondwet met de vrijheid 
van onderwijs wel de grote 

overwinnaar in deze ideo-
logische onderwijsoorlog rond 
de eindtermen, maar zijn de le-
raars en leerlingen de grote ver-
liezers. Hoe is het zover kunnen 
komen? 

Heel eenvoudig: de voorbije 
jaren werd een brokkenparcours 
gereden. Alle verantwoordelij-
ken voor het onderwijs hebben 
zich op beschamende wijze 
 gedragen. Tijdens een rondje 
pesten hebben ze de leerling en 
de leerkracht weer eens in de 
steek gelaten, alle schone 
 woorden ten spijt. 

Leerlingen die zich op onze 
school zo gedragen, worden 
 uitgenodigd door de Raad voor 
Verdraagzaamheid, een raad van 
derdegraadsleerlingen die 
 bemiddelen bij con� icten tussen 
leerlingen. Je wordt dan 
 uitgenodigd om eerst je eigen 
houding in vraag te stellen. Wat 
had je beter kunnen doen en 
hoe kun je je handen uit de 
 mouwen steken om het anders 
te doen? Ignatiaans overwegen, 
noemen we dat op school.

HAND IN EIGEN BOEZEM
Durven de politieke verantwoor-
delijken (van alle partijen), de 
koepels met hun begeleidings-
diensten, de inspectiedienst en 
het departement onderwijs de 
hand in eigen boezem te steken? 
Hopelijk wordt daarna snel de 
hand uitgestoken naar de 
 overkant en worden de handen 
in elkaar geslagen. 

Wat zeker is: zij die moeten 
 waken over leerkrachten, 
 leerlingen en directies, hebben 
hun doelgroep om ideologische 
redenen in de steek gelaten. 

Want de leerkrachten en leer-
lingen (en ook de ouders) zitten 
met de gebakken peren. De 
 leerkrachten die de voorbije 
 jaren uren vergaderd en gewerkt 
hebben om de eindtermen te 
concretiseren, zijn weer kop van 
Jut. Al het werk is voor niets 
 geweest. Wat met de nieuwe 
handboeken? Als men beweert 
dat er maar kleine aanpassingen 
nodig zijn, waarom dan zo veel 
tamtam?

Misschien wordt het nu 
 eindelijk tijd dat er een mooie 
vrede getekend wordt? Mis-
schien zelfs met een marshall-
plan voor het onderwijs? 
 Misschien kunnen de leerlingen 
en hun leerkracht eindelijk 
 centraal gesteld worden en niet 
een of ander machtspelletje 
 achter de coulissen? 

De basis voor deze vrede kan 
het onderwijsrapport zijn van de 
commissie Beter Onderwijs 

waaraan vijftien ona� ankelijke 
schrijvers van alle netten en alle 
gezindheden samen hebben 
 geschreven. Boven het ideolo-
gisch gehakketak werden 
58  adviezen geformuleerd om 
het onderwijs weer in pole-
positie te brengen.

VINGER OP DE WONDE
Misschien moeten de beleids-
makers (parlement en koepels) 
advies 14 van het experten-
rapport (her)lezen. Dit luidt: 
 helder omschreven eindtermen 
formuleren ter bevordering van 
het cognitief leren. In een dertig-
tal regels wordt de vinger op de 
wonde gelegd. Oplossing? De 
eindtermen (die beter minimum-
doelen of basisdoelen genoemd 
worden) moeten meer aansluiten 
bij de corebusiness van het 
 onderwijs. 

Hiertoe moet het curriculum 
ontvet worden. Boosdoener 
nummer 1: de 16 sleutelcompe-
tenties (2018) met allerlei maat-
schappelijke uitdagingen die aan 
de basis liggen van de nieuwe 
eindtermen. Het onderwijs kan 
deze 16 sleutelcompetenties niet 
waarmaken. Beste beleidsma-
kers, maak uw huiswerk op-
nieuw, zet de schaar in de 16 
sleutelcompetenties en formu-
leer heldere, ambitieuze eind-
termen. 

Misschien moet je ook eens de 
salons achter de frontlinie verla-
ten en eens afdalen naar het da-
gelijks schoolleven of misschien 
moeten we de rollen eens omke-
ren. De frontwerkers voeren het 
beleid en de beleidsmakers en 
-ondersteuners komen voor de 
klas? Grapje! Het echte werk ge-
beurt immers voor de klas. Dit 
willen we voor geen geld ter we-
reld missen. Ruilen is dus uitge-
sloten, maar laat ons tenminste 
onze passie doorgeven.

Europese Unie

Vincent Stuer
is schrijver en werkt in het 
Europees Parlement. Hij 
schrijft in eigen naam.

Von der Leyen 
vergist zich 

E uropees Commissievoorzit-
ter Ursula von der Leyen 
speelt hoog spel. De voor-
bije dagen onderstreepte ze 
haar ambitie van een ‘geo-

politieke’ Commissie twee 
keer: ze neemt het voortouw in 
de toetredingsgesprekken met 
Oekraïne en ze strijkt de vlag in 
het gevecht met de Poolse rege-
ring over de rechtsstaat.

Twee gevoelige beslissingen, 
die vooral haar interne politieke 
afweging blootleggen: nu Polen 
zo’n sleutelrol speelt in de steun 
voor Oekraïne, denkt ze zich 
geen strijd met de Poolse rege-
ring te kunnen veroorloven. On-
danks de aanhoudende a� raak 
van de rechtsstaat vanuit War-
schau liet Von der Leyen het 
Poolse herstelplan (35 miljard 
euro) toch goedkeuren.

Duidelijk ook waar ze zich wél 
wrijving denkt te kunnen permit-
teren. Het Europees Parlement 
jaagt haar al lang op omwille van 
haar � agrante weigering zulke 
rechtsstaatschendingen aan te 
pakken, maar ze laat zich niet 
opjagen. In de Commissie waren 
twee vicevoorzitters het expliciet 
oneens met de beslissing, Frans 
Timmermans en Margrethe 
Vestager, haar voornaamste pila-
ren in het socialistische en libera-
le kamp. De bevoegde commissa-
rissen zetten hun afwijkende 
mening op papier: uniek. 

Von der Leyen speelt het per-
soonlijk. Ze zoekt haar steun niet 
in het Parlement en niet in de 
politieke evenwichten binnen 
haar Commissie, maar onder re-
geringsleiders. En die hebben 
graag Commissievoorzitters die 
hen niet te veel lastigvallen. Niets 
is zo ingrijpend als het herteke-
nen van de Europese grenzen. 
Europa heeft verschillende gol-
ven van uitbreiding verwerkt, 
van de mediterrane voormalige 
dictaturen in de jaren 80 tot het 
grootste deel van Centraal- en 
Oost-Europa begin deze eeuw. 
Van 9 naar 28 leden in een gene-
ratie tijd, voor velen ging het te 
snel. Want het verandert niet al-
leen de economische en politieke 
verhoudingen, maar ook eigen-
heid van het Europese project. 
Voor de toetredende landen ging 
het altijd te traag. Een moege-
tergde Tsjechische president 
 Václav Havel waarschuwde in 
1996 dat “de demonen die de Eu-
ropese geschiedenis zo fataal be-
invloed hebben, enkel hun tijd 
afwachten. Het zou een tragische 
vergissing zijn hen te vergeten, 
omwille van wat technische de-
tails over fondsen, quota’s of 
 tarieven.” 

De geschiedenis heeft weinig 
geduld met politieke gevoelighe-
den en bureaucratie. Diezelfde 
breuklijn zie je nu: het Oosten 
van Europa wil Oekraïne er bij, 
want ze herkennen zichzelf erin. 
In het Westen zijn ze terughou-
dender, bang voor de gevolgen 
van een onvoorwaardelijke of 

onverteerde toetreding. Zo 
spreekt Macron weer over een 
soort tussenlidmaatschap, een 
Europese politieke gemeenschap 
van landen uit de regio die aan 
de EU gelinkt zijn zonder er – 
minstens voorlopig – deel van uit 
te maken. Het werkt omdat het 
moeilijk is.

De vraag is niet of Europese 
uitbreidingen een succes zijn. In 
de jaren 90 startten Polen en Oe-
kraïne economisch op gelijke 
hoogte. Tegen de eerste Russi-
sche inval in 2014 was de Oekra-
iense economie een derde waard 
van de Poolse. Geopolitiek zien 
we de enorme gevolgen nu pas: 
waar hadden we gestaan als de 
Oost-Europese landen niet toege-
treden of toegelaten waren? Het 
was en blijft Poetins droomscena-
rio. De echte vraag is waaróm het 
een succesverhaal is: de sleutel 
ligt niet in de markttoegang of 
Europese fondsen, maar in de 
enorme transformatie die toetre-
dende landen intern doormaak-
ten. Hun economieën werden 
ontsloten, politiek en administra-
tie hervormd, corruptie aange-
pakt, de rechtsstaat betrouw-
baarder gemaakt. Het werkt 
omdat er via ‘fondsen, quota’s en 
tarieven’ een maatschappij open-
gewrikt is.

Net dat wordt nu ongedaan 
gemaakt. De Poolse rechtsstaat is 
er zo slecht aan toe dat verschil-
lende landen weigeren verdach-
ten uit te leveren. Warschau ont-
kent principieel de voorrang van 
de Europese rechtsspraak, wat 
elke Europese samenwerking on-
mogelijk maakt. In Hongarije is 
elke tegenmacht aan de kant ge-
schoven – media en middenveld, 
academisch of politiek – zodat 
het land volgens internationale 
organisaties niet meer onder de 
noemer ‘democratisch’ valt. 
Waar de rechtsstaat verdwijnt, 
vervaagt Europa.

Wie geschiedenis wil schrijven, 
moet er lessen uit trekken. Met 
elke uitbreiding is Europa niet 
zwakker, maar juist sterker geïn-
tegreerd. En de parlementaire 
democratie volgde, want bij 
macht hoort legitimiteit. Als Von 
der Leyen aan grote politiek wil 
doen ten koste van de Europese 
regels en door het negeren van 
de politieke machtsverhoudin-
gen in Brussel, vergist ze zich zo-
wel geopolitiek als politiek.

Met elke uitbreiding 
is Europa niet 
 zwakker, maar juist 
sterker geïntegreerd. 
En de parlementaire 
democratie volgde, 
want bij macht hoort 
legitimiteit

Onderwijs

Philip Brinckman
is voorzitter van de 
commissie Beter Onderwijs 
en pedagogisch directeur 
van het Sint-Jozefcollege 
 in Turnhout.

Het eindtermendebat? Een tragisch 
schouwspel met de leerkracht 

en de leerling als grote verliezer

Zak

Het wordt tijd om heldere 
 einddoelen te formuleren in het 
onderwijs, stelt Brinckman. 
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