
This item is the archived peer-reviewed author-version of:

Beroepsprofiel van de leraar als black box : over de werking van onderwijsstandaarden

Reference:
Ceulemans Carlijne.- Beroepsprofiel van de leraar als black box : over de werking van onderwijsstandaarden
ISBN 978-90-441-3328-8 - Antwerpen, Garant, 2015, 220 p. 
To cite this reference: http://hdl.handle.net/10067/1285510151162165141

Institutional repository IRUA

http://anet.uantwerpen.be/irua




 
 

   



 
 

                                                            

Instituut voor Onderwijs- en                Faculteit Psychologie en 
Informatiewetenschappen                Pedagogische Wetenschappen  

              Laboratorium voor Educatie en Samenleving 
 

 

 

 

 

 

HET	BEROEPSPROFIEL	VAN	DE	LERAAR	ALS	BLACK	BOX		

Een	analyse	van	de	werking	van	onderwijsstandaarden	

 

 

 

 

 

Proefschrift	voorgelegd	tot	het	 	 	 	 			Proefschrift	aangeboden	tot	het	
behalen		van	de	graad	van		 	 	 	 	 										verkrijgen	van	de	graad	van	
Doctor	in	de	Onderwijskunde			 	 							Doctor	in	de	Pedagogische	Wetenschappen	
aan	de	Universiteit	Antwerpen	 	 	 				aan	de	Katholieke	Universiteit	Leuven	
	 	
	
	

Carlijne	CEULEMANS	

	
	

Promotoren:	
Prof.	dr.	Elke	Struyf	

Prof.	dr.	Maarten	Simons	
	

12	december,	2014	



 
 

SAMENSTELLING	VAN	DE	DOCTORAATSJURY	

 
PROMOTOREN	

Prof.	dr.	Elke	Struyf,	Universiteit	Antwerpen		
Prof.	dr.	Maarten	Simons,	Katholieke	Universiteit	Leuven	
 

DOCTORAATSCOMMISSIE	

Prof.	dr.	Jürgen	Jaspers,	Université	Libre	de	Bruxelles	
Prof.	dr.	Gert	Biesta,	University	of	Luxembourg	
 

OVERIGE	LEDEN	DOCTORAATSJURY	

Prof.	dr.	Sven	De	Maeyer,	Universiteit	Antwerpen	(Voorzitter)	
Prof.	dr.	Jan	Masschelein,	Katholieke	Universiteit	Leuven	
Dr.	Isabel	Rots,	Christelijk	Onderwijzersverbond	(Pedagogische	Dienst)	

 

 

 

COVER	
Design	&	typesetting:	Anita	Muys	
Afbeelding:	Carlijne	Ceulemans	
 

 

 

 

 

 

   



 
 

Samenvatting: Het beroepsprofiel van de leraar als ‘black box’: een analyse van de werking van 

onderwijsstandaarden.  

Carlijne Ceulemans, Instituut voor Onderwijs‐ en Informatiewetenschappen (UAntwerpen) & 

Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KU Leuven) 

Promotoren: Prof. dr. Elke Struyf en Prof. dr. Maarten Simons 

Beroepsstandaarden en competentieprofielen voor  leraren en  lerarenopleiders vormen vandaag op 

veel plaatsen een realiteit – een realiteit, zekerheid of ‘feitelijkheid’ in die zin dat hun aanwezigheid 

zo vertrouwd en vanzelfsprekend is geworden dat ze ontegensprekelijk lijkt. In dit onderzoek nemen 

we dit  fenomeen  als  vertrekpunt om  te bestuderen waar die  vanzelfsprekendheid  vandaan  komt. 

Daarbij gaat onze interesse niet uit naar het wat (de inhoud) of het waarom (het doel) van beroeps‐ 

en  competentieprofielen  in het onderwijs. De  vraag die  centraal  staat  in ons onderzoek  is hoe  ze 

werken en via welke mechanismen  ze als  feitelijkheid kunnen verschijnen. Daarom kijken we naar 

wat er precies gebeurt in particuliere settings waar er met een specifieke standaard – met name het 

Vlaamse beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar – wordt gewerkt. De focus ligt daarbij 

op waar en hoe er in die praktijken naar het beroepsprofiel en de basiscompetenties verwezen wordt 

en  hoe  ze  daardoor  betekenis  krijgen  en  aan  belang  winnen.  Analoog  aan  Bruno  Latour  (1987) 

noemen we dit het bestuderen van het beroepsprofiel  in actie.  In HOOFDSTUK 1 werken we deze 

benaderingswijze  verder  uit  aan  de  hand  van  de  centrale  begrippen  en  assumpties  die we  in  dit 

onderzoek hanteren. We  laten ons daarbij  inspireren door de etnografische analyses van Latour en 

de basisprincipes van actor‐netwerk theorie.  

In de daaropvolgende hoofdstukken brengen verslag uit van het veldwerk dat we  in het spoor van 

het beroepsprofiel van de leraar verricht hebben. HOOFDSTUK 2 brengt in kaart op welke plaatsen en 

op welke manier het beroepsprofiel vandaag circuleert. Daartoe maken we een  flashback naar het 

moment waarop het beroepsprofiel voorwerp van discussie was en er geen duidelijkheid bestond 

over de vorm en  invulling ervan.  In HOOFDSTUK 3 en HOOFDSTUK 4 bestuderen we  twee settings 

waarin we vooral de basiscompetenties van de leraar aan het werk zien: die van de zelfevaluatie en 

die van de externe visitatie van de specifieke lerarenopleidingen (2011‐2012). Per setting registreren 

we hoe het beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar in tekstmateriaal op de voorgrond 

treden,  welke  interacties  ze  daarbij  activeren  en  wie  en  wat  op  die  manier  in  het  (net)werk 

betrokken  wordt.  Vanuit  een  netwerkbenadering,  is  het  precies  die  verzameling  van  mensen 

(beleidsmakers,  onderzoekers,  lerarenopleiders,  experten,  vakbonden,  kandidaat‐leraren,  …)  en 

dingen (rapporten, decreten, opleidingsprogramma’s, publicaties, …) en hun onderlinge relaties, die 

maakt dat het beroepsprofiel en de basiscompetenties kunnen doen wat ze doen.  

In HOOFDSTUK 5 brengen we de resultaten van deze analyses samen om de zelfwerkzaamheid van 

de  lijsten  te beschrijven. Daarmee denken we niet alleen een verklaring  te kunnen geven voor de 

vanzelfsprekendheid  waarmee  (het  spreken  over  en  het  bezig  zijn  met)  de  goede  leraar,  goed 

onderwijs, of de goede opleiding, vandaag verbonden wordt met (het spreken over en het bezig zijn 

met)  het  beroepsprofiel  en  de  basiscompetenties  van  de  leraar.  Via  de  mechanismen  die  hun 

werking stabiliteit verlenen, krijgen de  lijsten  immers ook de macht of autoriteit om  iets te zeggen 

over  anderen  en  hun  gedrag  (bij)  te  sturen.  Aansluitend  bekijken we mogelijke  destabiliserende 

mechanismen.  Het  gaat  ons  dan  om  manieren  van  spreken  en  manieren  van  doen  waarin  het 

beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar niet het uitgangpunt vormen, en die zodoende 

(terug) een afstand installeren tussen de lijsten en wat door de lijsten ingesloten wordt.  



 
 

	 	



 
 

Summary: The teacher’s profile as black box: an analysis of the workings of educational standards 

Carlijne Ceulemans, Institute for Education and Information Sciences (UAntwerpen) & Laboratory for 

Education and Society (KU Leuven) 

Supervisors: Prof. dr. Elke Struyf and Prof. dr. Maarten Simons 

Teacher  standards  such as professional profiles and  competency  lists, have become an ubiquitous 

matter  in  (teacher)  education  in many  countries  nowadays  –  ubiquitous  in  that  sense  that  their 

appearance has become so familiar and self‐evident that it seems to be indisputable. In our research, 

we  look  for an approach  that challenges  the routinized way of addressing  this ubiquity. Therefore, 

we  do  not  look  for what  these  profiles  are  (the  content)  or what  they  are  there  for  (the  goal). 

Instead, we focus on how they come to work and by means of which mechanisms they appear as a 

factual matter. For that reason, we  follow what happens when a particular standard –  in casu: the 

Flemish  teacher’s  profile  and  core  competences  for  the  teacher  –  comes  to  work  in  particular 

settings. What we look for, is where and how, in these particular settings, reference is being made to 

the teacher’s profile and the core competences, and how, by so doing, they become  important and 

meaningful. In line with Bruno Latour (1987), we study the teacher’s profile in action. In CHAPTER 1, 

we develop this approach by introducing the key assumptions and notions we deploy in our research. 

For  this, we  build  on  Latour’s  ethnographic  analyses  and  the methodological  principles  of  actor‐

network theory. 

In  the  following  chapters  we  report  on  fieldwork  we  conducted  in  the  teacher’s  profile’s  trail. 

CHAPTER 2 maps the places where and the ways  in which the teacher’s profile currently circulates. 

Therefore, we make a flashback to the time when the profile was subject to discussion and its form 

and articulation were  still  to be  clarified.  In CHAPTER 2 and CHAPTER 4, we  study  two  settings  in 

which we  primarily  see  the  core  competences  of  the  teacher  at work,  that  is:  those  of  the  self‐

evaluation and internal inspection of the specific teacher trainings (2011‐2012). For each setting, we 

trace how  the  teacher’s profile and  the core competences appear  in  texts, which  interactions  they 

bring about and what and who  is,  in that way, getting  involved  in the (net)work of the  lists. From a 

network  perspective,  it  is  precisely  that  collection  of  interacting  people  (policy makers,  teacher 

educators,  researchers, experts,  student‐teachers, unions, …) and  things  (reports, decrees,  teacher 

training programs, publications, …)  that enables  the  teacher’s profile and core competences  to do 

what they do. 

In  CHAPTER  5,  we  combine  the  results  of  previous  analyses  to  describe  the  self‐efficacy  of  the 

competency  list. That way, we do not only  think  to offer  an explanation  for  the naturalness with 

which  (speaking about and being concerned with)  the good  teacher, good education and  the good 

teacher  training,  is  being  associated  today with  (speaking  about  and  being  concerned  with)  the 

teacher’s profile and the core competences. By means of the mechanisms that render and keep the 

network  stable,  the  lists additionally gain  the power or authority  to  control others and  to  correct 

their behavior.  Subsequently, we  look  for possible destabilizing mechanisms. By  this, we mean  to 

imply ways of doing and ways of speaking  in which the teacher’s profile and the core competences 

are not  the  starting point,  and  that,  in  so doing,  create  a distance between  the  lists  and what  is 

enclosed in the lists. 

  



 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



 
 

 
Dankwoord 

 
Wat heb  ik naar dit moment uitgekeken. Zeven  jaar doctoraatsonderzoek vinden met het 

neerleggen van dit proefschrift hun ontknoping. Voor  jullie aanwezigheid en geduld  in die 

soms uitzichtloos lijkende periode: dankjewel. Het schrijven van dit proefschrift was immers 

een hele beproeving. De onrust van het zoeken naar een  focus die  ik maar niet vond, het 

buitenhouden  en  in  zekere  zin  uitvlakken  van  de wereld  om  die  focus  te  kunnen  blijven 

bewaren, het toegewijd zijn aan één ding en daarbij alle andere dingen die je belangrijk vindt 

naar de achtergrond verschuiven – het  liet zich voelen en het woog soms erg zwaar door. 

Dat jullie me tot op het einde zijn blijven bijstaan met interesse, grapjes, steun, lekker eten, 

bemoedigende woorden en goede zorgen … daar ben ik jullie zo dankbaar voor. Het voelde 

alsof  ik helemaal alleen aan een verraderlijke beklimming bezig was, me omdraaide en zag 

dat een lange rij handen me van bij de voet van de berg mee omhoog duwde. Het maakt dit 

werk tot iets wat niet alleen mij toekomt, maar er ligt dankzij het toedoen van vele mensen 

hier  vandaag  aanwezig:  de  collega’s  van  de  Venusstraat,  de  collega’s  van  de  GK10,  de 

collega’s van de gang in Leuven, de collega’s van Elant; lieve vrienden en familie; de mensen 

van  de  Clementinastraat  en  van De  kleine wereld;  zelfs  de  bakker wenste me  de  laatste 

maanden succes als ik een brood kwam kopen…  

Dat ik dit proefschrift vandaag mag verdedigen, betekent dat ik de gelegenheid krijg om een 

aantal  van deze mensen meer uitgesproken  te bedanken. Elke en Maarten,  jullie  zijn een 

uitzonderlijk duo. Uitzonderlijk, niet alleen omdat  jullie als promotoren van dit onderzoek 

twee  huizen met  toch  opvallende  stijlverschillen  samen  brachten. Maar  uitzonderlijk  ook 

omwille van de manier waarop jullie bij dit onderzoek betrokken waren. De aandacht, tijd en 

zorg die  jullie  aan de dag  legden  –  zowel  ten  aanzien  van mij  als  ten  aanzien  van wat  ik 

schreef  – maakten  diepe  indruk.  Als  ik  vandaag  over  deze  doctoraatsperiode  spreek  in 

termen van jezelf aan iets (over)geven, berusting en intense voldoening, dan is in grote mate 

aan  jullie  te  danken.  Daarmee  hebben  jullie  niet  alleen mij, maar  ook mijn mama  iets 

bijzonder waardevol gegeven. 

Gert en  Jürgen, ook  jullie bijdrage ging veel verder dan een  jaarlijkse bijeenkomst met de 

begeleidingscommissie en het formuleren van  inhoudelijke suggesties. Jullie  interesse  in dit 

onderzoek  toonde dat  ik met  iets bezig was dat  relevant was, al  zag  ik dat  soms  zelf niet 

meer. Onze  samenkomsten waren voor mij momenten waarop  ik het academische  in  zijn 

essentie heb mogen ervaren – wanneer het gesprek het kader van het onderzoek oversteeg, 

we samen zochten naar de  juiste woorden en  ik die vervolgens vergat  te noteren. Ook de 

sporadische gedachtewissels over de last van het schrijven, hebben veel voor me betekend. 

Voor de zin die jullie me zo telkens weer wisten te geven, dankjewel. 

Katrien wil  ik danken voor de vele boeiende gesprekken die we over het beroepsprofiel en 

de basiscompetenties hebben gevoerd. Het was telkens fijn om te merken dat we hierin een 

gezamenlijke interesse vinden die ons ertoe aanzet om wat we zien te blijven herdenken en 



 
 

herbekijken. Ook de mensen die ik in het kader van mijn onderzoek mocht interviewen, wil ik 

graag bedanken.  

Een  doctoraat  schrijf  je  nooit  alleen.  Daar  kunnen wij,  Karen,  aan  toevoegen  dat  je  een 

doctoraat ook niet alleen stopzet. Beide maakten we de afgelopen jaren samen mee. Daarbij 

deelden we niet alleen een voorliefde voor het honderduit bespreken van zowat alles wat 

ons  in het  leven bezighoudt, maar stonden we elkaar ook bij  in het  zoeken naar de  juiste 

manier om leven en werken te combineren zonder daarbij onszelf voorbij te lopen. Het feest 

vanavond is dan ook een beetje voor jou, want zonder jouw dagelijkse aanwezigheid en zorg 

was het schrijven een stuk eenzamer geweest. 

Goele wil  ik danken voor de manier waarop ze me dit voordeed en daarbij veel meer dan 

slapeloze nachten het hoofd moest bieden. Niet alleen je steun en de babbels in je bureau, 

maar ook de eenvoud en de schoonheid van je proefschrift, gaven me de moed om telkens 

opnieuw aan het mijne  te beginnen. Mathias, het  laatste  jaar zagen en spraken we elkaar 

minder maar  ik  denk met  veel  plezier  terug  aan  onze  eerste  congressen  in  Istanbul  en 

Trento, de geslaagde en minder geslaagde pogingen om samen een artikel te schrijven en de 

vele mails die we tussen Leuven en Antwerpen heen en weer hebben gestuurd. Dichter bij 

huis waren Gert, Liesje, Kristien, de twee Jelle’s, Karen en Stefanie, Maarten, Tine en Jerich, 

Gilberte  en Mathea,  Rita,  Paul  en  Peter,  en  vele  andere  collega’s  er  telkens weer  om  te 

vragen hoe het ging, me moed in te spreken en me vertrouwen te geven. 

Chris  wil  ik  bedanken  voor  de  onnavolgbare  wijze  waarop  ze  de  term  ‘logistieke 

ondersteuning’  weet  te  interpreteren.  Het  was  heel  fijn  om  te merken  hoe  je met me 

meeleefde,  lekkers voor me  in koelkast opzij  zette en  steeds klaar  stond met goede  raad. 

Annick, Goele, Mathias en Karen: dankjewel voor het nalezen van de hoofdstukken en voor 

jullie  enthousiaste  nieuwsgierigheid  naar  de  rest  van  het  geheel. Dank  ook  aan Greet  en 

Claudia, wiens handen me weer tot rust brachten wanneer de  inspanning me teveel werd. 

Aan mijn schoonouders dankjewel voor de schrijfplek aan zee en voor de talrijke keren dat 

Laurien en Lexie welkom waren op hun favoriete speelplek in het bos. 

Tineke,  hoewel  ik weet  dat  je  soms  op  je  honger  bleef  zitten,  liet  je  je  het  voorbije  jaar 

zonder  verwijten  naar  de  achtergrond  verschuiven. Dankjewel  voor  je  geduld  en  voor  de 

onbezonnenheid  die  we  samen  al  twintig  jaar  weten  wakker  te  houden.  Ook  de  vele 

nachtelijke gesprekken  in de auto voor  jouw of mijn deur, waardoor het  steeds veel  later 

werd dan eigenlijk goed voor ons was, over leraar‐zijn, nieuwsgierig blijven en de liefde voor 

lezen, waren voedsel voor mij en voor dit onderzoek. Je doet me ademen; ik zou niet zonder 

je kunnen.  

Mama, jij woonde het voorbije jaar bijna bij ons in – iets wat ik ons nu niet meteen had zien 

doen. De manier waarop  jij  rust bracht  in ons gezin,  je beschikbaar  stelde, de dingen van 

alledag mee opnam en  zorgde voor de meisjes, was even uitzonderlijk als waardevol. Het 

vrolijke gegibber dat me, op een regenachtige avond in november, verwelkomde toen ik na 



 
 

een dag schrijven m’n fiets op de stoep voor ons huis parkeerde, doet me vermoeden dat dit 

voor  jou buiten een bewust engagement ook een groot plezier moet zijn geweest. Bedankt 

mama, om op die manier bij ons te zijn.  

En dan rest er me tenslotte nog een heel bijzonder trio, dat de lichtheid en zwaarte van de 

afgelopen jaren het meest van dichtbij heeft meegemaakt. Kurt, voor al die keren dat je mijn 

overprikkelde hoofd  ’s nachts tot rust bracht, voor de dingen waarmee  je me  in de talrijke 

uren van eenzame opsluiting  in mijn bureau of aan  zee omringde, voor de obligate vraag 

“hoe is het gegaan?” bij thuiskomst na een zoveelste schrijfdag, voor de rust en de tijd die je 

me  gunde  om  dit  proefschrift  af  te  werken  tot  ik  het  helemaal  goed  kreeg,  voor  de 

momenten waarop  je deze beproeving weer tot normale proporties wist terug te brengen, 

voor de gedrevenheid die je toont in je werk, voor de toewijding en liefde die je aan de dag 

legt  in de manier waarop  je  zorgt voor mij en onze meisjes: dankjewel. Wat  zie  ik  je  toch 

graag, fantastische man van me. 

Laurien, kijk ‘es: nu is mama’s boek écht af. Wat heeft dat lang geduurd hé? In diezelfde tijd 

maakte jij een hele reeks prachtige boekwerkjes en ontdekte je het plezier van het schrijven. 

Eerst de letters van je naam, dan de namen van de rest van de familie en die van de kinderen 

uit  je klas, en ondertussen ben  je begonnen aan de woorden uit het grote boek. Telkens  ik 

thuis kwam en ‘even snel’ nog een paar zinnen moest noteren die ik op de fiets had bedacht, 

kwam  jij nieuwsgierig kijken naar die kleine  lettertjes. De  interesse die  je toonde voor mijn 

boek in wording was zo mooi om te zien. Op een ochtend toen ik weer eens liep te zuchten 

bood  je zelfs aan om het van me over te nemen: “Zal  ik dat boek wel schrijven mama, dan 

kan jij wat rusten met de baby.” Hier is het dan lieve schat; dit eerste boek is voor jou. 

Lexie, ook wij hebben elkaar de afgelopen maanden  soms meer moeten missen dan goed 

voor ons was.  Jouw  knuffels bij het  thuiskomen en het  slapengaan deden me meermaals 

even  slikken.  “Ik  laat  jou  niet  meer  los,”  zei  je  dan,  en  toch  zag  je  me  telkens  weer 

vertrekken om te gaan werken aan mijn boek. Maar nu is het boek klaar, de vakantie komt 

eraan en mama heeft tijd. Zeg eens meisje, waar trekken we naartoe? 

Het is zover. Het einde is daar; het feest wacht. 

Wat heb ik dit graag gedaan. 

Wat ben ik blij dat het met jullie was dat ik dit mocht doen. 

Dankjewel, 

Carlijne 

 

 

Antwerpen, december 2014.  
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INLEIDING	

	
	

 “Uncertainty, people at work,  
decisions, competition, controversies 

are what one gets  
when making a flashback from  

certain, cold, unproblematic black boxes  
to their recent past.” 
(Latour, 1987, p. 4).  

	

Beroepsstandaarden	 en	 competentieprofielen	 voor	 leraren	 en	
lerarenopleiders	zijn	vandaag	in	veel	landen	een	bekend	fenomeen	(zie	o.m.	
Europese	 Commissie,	 2013;	 Furlong,	 Cochran‐Smith,	 &	 Brennan,	 2009;	
Koster	 &	 Dengerink,	 2008;	 OESO,	 2005;	 UNESCO,	 2008).	 Waar	 zulke	
professionele	 standaarden	 toe	 dienen	 is	 doorgaans	 al	 even	 vertrouwd:	 ze	
zijn	een	middel	om	onderwijskwaliteit	en	gelijke	kansen	te	garanderen.	Zo	
blijkt	uit	een	door	de	OESO	uitgevoerde	studie	naar	het	lerarenbeleid	in	25	
landen	 (periode	 2002‐2004)	 dat	 overheden	 competente	 en	 effectieve	
leerkrachten	 centraal	 plaatsen	 in	 hun	 pogingen	 om	 onderwijskwaliteit	 te	
garanderen:	 “Improving	 the	efficiency	and	equity	of	 schooling	depends,	 in	
large	 measure,	 on	 ensuring	 that	 competent	 people	 want	 to	 work	 as	
teachers,	 that	 their	 teaching	 is	 of	 high	 quality,	 and	 that	 all	 students	 have	
access	 to	 high	 quality	 teaching”	 (OESO,	 2005,	 p.	 1‐2).	 In	 de	 lijst	 met	
voorgestelde	 beleidsprioriteiten,	 neemt	 het	 ontwikkelen	 van	
leraarprofielen	die	omschrijven	wat	leraren	verwacht	worden	te	kunnen,	te	
kennen	 en	 te	 doen	 dan	 ook	 een	 prominente	 plaats	 in.	 Maar	 niet	 enkel	
nationale	 en	 internationale	 overheden	 bekommeren	 zich	 om	 het	 bepalen	
van	 professionele	 standaarden	 voor	 onderwijzend	 personeel.	 Ook	 de	
beroepsgroep	 van	 lerarenopleiders	 neemt	 het	 initiatief	 om	 voor	 zichzelf	
beroepsstandaarden	 of	 ontwikkelingsprofielen	 te	 articuleren,	 zoals	 onder	
meer	in	Nederland	(VELON,	2003;	2008),	de	Verenigde	Staten	(Association	
of	 Teacher	 Educators,	 1996;	 National	 Board	 for	 Professional	 Teaching	
Standards,	2002),	Engeland	(Training	and	Development	Agency	for	Schools,	
2007),	Schotland	(GTCS	Professional	Standards	Framework,	2012),	Ierland	
(Codes	of	professional	conduct	for	teachers,	2007),	en	Australië	(Australian	
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Professional	 Standards	 for	 Teachers,	 2011).	 In	 Vlaanderen	 werden	 de	
beroepsprofielen	en	basiscompetenties	voor	 leraren	eind	vorige	eeuw	per	
decreet	 vastgelegd	 (Ministerie	 van	 de	 Vlaamse	 Gemeenschap,	 1999)	 en	
recentelijk	 herzien	 (Ministerie	 van	 de	 Vlaamse	 Gemeenschap,	 2007).	 Op	
initiatief	 van	de	beroepsgroep	van	Vlaamse	 lerarenopleiders	 verscheen	 in	
2012	ook	een	ontwikkelingsprofiel	voor	de	lerarenopleider	(VELOV,	2012).	

Deze	ontwikkelingen	geven	geenszins	aan	dat	er	geen	discussie	zou	bestaan	
over	 de	 procedures,	 de	 beoordeling	 en	 de	 functie	 van	 professionele	
standaarden	voor	leraren(opleiders)	of	“over	wat	competenties	precies	zijn,	
hoe	 ze	 kunnen	 (h)erkend	 en	 gemeten	 worden,	 of	 er	 nog	 iets	 naast	
competenties	moet	zijn,	etc.”	(Masschelein	&	Simons,	2007,	p.	399‐400;	zie	
ook	Biesta,	2014;	Koster	&	Dengerink,	2008;	Struyven	&	Ceulemans,	2012).	
Wat	deze	voorbeelden	en	deze	discussies	tonen	is	dat	nadenken	over,	bezig	
zijn	 met,	 werken	 aan	 (beroeps)competenties	 en	 –profielen	 vandaag	 van	
belang	 is.	 Competentielijsten,	 beroepsprofielen	 en	 professionele	
standaarden	 vormen	 vandaag	 een	 (pedagogische)	 realiteit	 –	 een	 realiteit,	
zekerheid	of	‘feitelijkheid’	in	die	zin	dat	hun	aanwezigheid	zo	vertrouwd	en	
vanzelfsprekend	 is	 geworden	dat	hen	 in	 vraag	 stellen	hetzij	 als	 irrelevant	
(‘het	 zijn	 toch	maar	woorden,	waar	maak	 jij	 je	 druk	 om?!’),	 hetzij	 als	 een	
aanval	op	de	 redelijkheid	wordt	beschouwd	(‘wil	 jij	dan	geen	competente	
leraar	 voor	 je	 kind?!’).	 Het	 spreekt	 in	 veel	 gevallen	 ‘voor	 zich’	 dat	 men	
ermee	 werkt.	 Bijvoorbeeld	 als	 student‐leraar	 bij	 het	 evalueren	 van	 een	
stage;	 als	 lerarenopleiding	 bij	 het	 uittekenen	 van	 een	 curriculum;	 als	
onderwijskundige	bij	 het	 ontwikkelen	 van	 een	nieuw	meetinstrument	 om	
competenties	 te	 toetsen;	 als	ministerie	 van	 onderwijs	 bij	 het	 bepalen	 van	
het	 beleid	 voor	 de	 toekomst	 of	 als	 schooldirecteur	 bij	 het	 aanwerven	 en	
opvolgen	van	personeel.		

Met	dit	proefschrift	willen	we	deze	geroutineerde	manier	van	kijken	naar	
en	omgaan	met	beroeps‐	en	 competentieprofielen	voor	 leraren(opleiders)	
problematiseren.	 Over	 iets	 dat	 vanzelf	 spreekt	 kan	 immers	 niet	 meer	
gesproken,	laat	staan	gedebatteerd	worden.	Daarmee	verdwijnt	ook	wat	het	
doet	 uit	 het	 zicht.	 Precies	 daarom	dat	we	 er	 terug	 de	 aandacht	 op	willen	
vestigen.	Niet	om	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	leraar	
ter	 discussie	 te	 stellen	maar	om	hun	werking	 in	 een	discussie	 te	brengen.	
Om	 toe	 te	 lichten	wat	we	met	dit	 onderscheid	bedoelen,	 gaan	we	 in	deze	
inleiding	 kort	 in	 op	 de	 titel	 van	 dit	 proefschrift.	 Daarbij	 bespreken	 we	
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achtereenvolgens	 waarom	 we	 ervoor	 opteerden	 om	 het	 Vlaamse	
beroepsprofiel	van	de	 leraar	te	bestuderen,	waarom	we	het	benaderen	als	
een	 black	 box	 en,	 ten	 derde,	 wat	 dit	 te	maken	 heeft	met	 de	werking	 van	
onderwijsstandaarden.	

	

1. Het	beroepsprofiel	van	de	leraar	als	vertrekpunt	

“Het	beroepsprofiel	is	er	toch	gewoon?!”	Deze	uitspraak,	die	we	in	de	loop	
van	 ons	 onderzoek	 bij	 een	 lerarenopleider	 konden	 optekenen,	 vat	 het	
vertrekpunt	 van	 deze	 studie	 treffend	 samen.	 Wat	 ons	 in	 deze	 uitspraak	
fascineert	 is	 namelijk	 hoe	 iets	 dat	 door	mensen	 is	 gemaakt	 –	 en	 dat	 dus	
artificieel	en	geconstrueerd	is	–	zo	vanzelfsprekend	kan	worden	dat	het	tot	
de	 natuurlijke	 orde	 der	 dingen	 gaat	 behoren.	 Hiermee	 vertoont	 ons	
vertrekpunt	 heel	 wat	 gelijkenissen	met	 de	 observaties	 die	 Bruno	 Latour,	
een	 Frans	 wetenschapsantropoloog,	 in	 1987	 optekende	 over	 wat	 hij	 ‘de	
twee	 gezichten	 van	 de	 wetenschap’	 noemt.	 Voor	 de	 meeste	 mensen	 zijn	
wetenschap	 en	 technologie	 immers	 dingen	 die	 ze	 enkel	 van	 buitenaf	
kennen:	via	de	natuurwetten	die	we	leren	in	schoolboeken,	via	de	machines	
die	 we	 gebruiken,	 de	 pillen	 die	 we	 slikken	 of	 de	 satellieten	 die	 ons	 een	
inkijk	geven	in	de	ruimte	(zie	Latour,	1987,	p.	15).	Hoe	wetenschappers	tot	
die	wetten,	machines,	medicijnen	en	satellietbeelden	zijn	gekomen,	of	hoe	
het	 werk	 van	 wetenschappers	 er	 vanbinnen	 uitziet,	 daar	 hebben	 niet‐
wetenschappers	 doorgaans	 geen	 zicht	 op.	 Het	 is	 dit	 onderscheid	 tussen,	
enerzijds,	het	gezicht	van	wat	hij	noemt	ready	made	of	all	made	science,	en	
dat	 van	 science	 in	 the	making	anderzijds,	 dat	 Latour	 ertoe	 aanzet	 om	 een	
etnografie	te	maken	van	wetenschappers	aan	het	werk.	Beide	gezichten	zijn	
immers	zo	verschillend	dat	ze	op	het	eerste	zicht	weinig	of	niets	met	elkaar	
gemeen	lijken	te	hebben.	Langs	de	ene	kant	is	er	de	glans	en	glorie	van	‘de	
Wetenschap’,	 met	 hoofdletter	 W,	 waar	 feiten	 het	 statuut	 hebben	 van	
‘zekere,	koude	en	onproblematische	black	boxes’	(Ibid.,	p.	4)	die	ongevoelig	
zijn	voor	menselijke	subjectiviteit.	Langs	de	andere	kant	is	er	het	messy	face	
van	 wetenschappelijke	 controverses	 waar	 onzekerheid,	 mensenwerk,	
beslissingen,	competitie	en	discussies	de	orde	van	de	dag	uitmaken.	Beide	
gezichten	praten	tegelijkertijd,	maar	wat	ze	zeggen	klinkt	contradictorisch.	
Waar	 het	 ene	 vertrekt	 van	 feitelijke	 kennis	 die	 zijn	 geldigheid	 al	 heeft	
bewezen,	zijn	diezelfde	feiten	voor	de	andere	nooit	zeker	genoeg	en	kan	er	
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altijd	iets	nieuws	worden	gevonden	dat	een	verworven	zekerheid	verandert	
in	een	achterhaald	idee.	Waar	de	ene	stem	aanraadt	om	de	meest	efficiënte	
machine	te	kiezen,	discussieert	de	tweede	over	hoe	men	best	te	werk	gaat	
om	tot	een	efficiënt	resultaat	te	komen.	Waar	de	eerste	zegt	dat	mensen	wel	
overtuigd	zullen	worden	eenmaal	de	machine	werkt,	zegt	de	andere	dat	de	
machine	pas	zal	werken	eenmaal	alle	relevante	mensen	(de	ingenieurs,	de	
technici,	de	producenten,	de	gebruikers,	…)	zijn	overtuigd.	‘Als	dingen	waar	
zijn,	dan	houden	ze	stand’,	zegt	ready	made	science	tenslotte,	terwijl	science	
in	action	 veeleer	het	omgekeerde	 laat	 zien:	 ‘pas	wanneer	de	dingen	stand	
houden,	beginnen	ze	waar	te	worden’.		

Vertrekkend	van	een	uitspraak	zoals	je	vaak	in	schoolboeken	vindt,	waarbij	
niet	te	zien	is	waar	die	vandaan	komt	of	wie	deze	gemaakt	heeft	(in	de	aard	
van	 ‘de	aarde	 is	rond’	of	 ‘water	kookt	op	honderd	graden’),	brengt	Latour	
via	 flashbacks	 stap	 voor	 stap	 het	 vaak	 tijdrovende	 en	 risicovolle	 werk	 in	
kaart	dat	nodig	is	opdat	zo’n	uitspraak	een	black	box	kan	worden	die	geen	
verder	uitleg	meer	behoeft	(en	dus	het	karakter	krijgt	van	een	feit	dat	‘voor	
zich’	spreekt). In	dezelfde	lijn	nemen	wij	uitspraken	als	‘het	beroepsprofiel	
is	 er	 toch	 gewoon’,	 ‘in	 het	 beroepsprofiel	 staat	 wat	 een	 leraar	 is	 of	 zou	
moeten	 zijn’	 of	 ‘zonder	 beroepsprofiel	 toch	 geen	 professionele	
leerkrachten?’	als	startpunt	om	uit	te	zoeken	wat	er	allemaal	moet	worden	
verzameld	 en	wie	 er	 allemaal	moet	worden	 overtuigd	 om	 deze	 uitspraak	
zijn	geldigheid	te	verlenen.	Daartoe	richten	we	de	aandacht	niet	op	wat	er,	
in	het	algemeen,	over	professionele	standaarden	voor	leraren	wordt	gezegd	
en	 geschreven.	 We	 kijken	 daarentegen	 naar	 wat	 er	 precies	 gebeurt	 in	
particuliere	settings	waar	er	met	een	specifieke	standaard	–	met	name	het	
Vlaamse	 beroepsprofiel	 en	 de	 hieruit	 afgeleide	 basiscompetenties	 van	 de	
leraar	–	wordt	gewerkt.	De	vraag	die	daarbij	centraal	staat	is	waar	en	hoe	er	
in	die	praktijken	naar	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	verwezen	
wordt	en	hoe	ze	daardoor	betekenis	krijgen	en	aan	belang	winnen.	Analoog	
aan	Latour	(1987)	noemen	we	dit	het	bestuderen	van	het	beroepsprofiel	in	
actie,	 waarbij	 wat	 het	 beroepsprofiel	 is	 en	wat	 het	 teweegbrengt	 niet	 op	
voorhand	 vastligt	 maar	 afhankelijk	 is	 van	 wat	 mensen	 er	 in	 concrete	
praktijken	mee	doen	en	over	zeggen.	
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2. Over	 de	 sturende	werking	 van	 onderwijsstandaarden:	 inzet	 van	
het	onderzoek	

Door	de	vraag	‘hoe	werkt	het	beroepsprofiel’	centraal	te	stellen,	is	het	onze	
bedoeling	om	wat	het	beroepsprofiel	doet	op	de	voorgrond	te	halen.	Wat	we	
op	 die	 manier	 in	 de	 discussie	 willen	 brengen,	 is	 de	 wijze	 waarop	 het	
beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	 een	 soort	 autoriteit	
verkrijgen	 waardoor	 ze	 ontegensprekelijk	 worden	 en	 het	 gedrag	 van	
anderen	kunnen	sturen.	Deze	sturende	werking	van	het	beroepsprofiel	doet	
zich	gelden	wanneer	het	anderen	ertoe	beweegt	iets	te	doen	in	termen	van	
het	 profiel.	 Bijvoorbeeld:	 een	 lerarenopleiding	 die	 in	 het	 kader	 van	 een	
zelfevaluatie	 haar	 eigenheid	 dient	 te	 bepalen	 in	 relatie	 tot	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar;	een	visitatiecommissie	die	moet	nagaan	of	
diezelfde	basiscompetenties	aantoonbaar	 in	de	opleiding	aanwezig	zijn;	of	
een	 student‐leraar	 die	 bij	 het	 afsluiten	 van	 een	 stageperiode	 gevraagd	
wordt	op	zijn	eigen	handelen	te	reflecteren	in	het	licht	van	het	bereiken	van	
diezelfde	basiscompetenties	 (via	vragen	als	 ‘Situeer	 jezelf	op	basis	van	de	
activiteiten	 die	 je	 tijdens	 de	 stage	 uitvoerde	 in	 deze	 basiscompetenties’,	
‘Hoe	heb	je	gewerkt	aan	de	basiscompetentie	‘de	leraar	als	organisator’?’	of	
‘Geef	 aan	 hoe	 ver	 je	 staat	 als	 begeleider	 van	 leer‐	 en	
ontwikkelingsprocessen?’).	Wat	we	in	dit	onderzoek	doen	is	dan	niet	alleen	
wat	 als	 afgewerkt	wordt	 voorgesteld	 als	 ‘aan	 het	werk’	 voorstellen,	maar	
daarnaast	of	precies	daardoor,	wat	als	onbespreekbaar	wordt	voorgesteld	
terug	bespreekbaar	maken.	Door	in	kaart	te	brengen	hoe	het	beroepsprofiel	
van	de	 leraar	werkt	en	 te	beschrijven	via	welke	mechanismen	het	als	een	
feit	 verschijnt,	 wordt	 het	 immers	mogelijk	 er	 (terug)	 over	 te	 spreken,	 er	
vragen	 over	 te	 stellen	 en	 het	 in	 een	 publieke	 discussie	 te	 brengen.	 Dit	 is	
volgens	ons	van	belang	omdat	we	op	die	manier	ook	vragen	over	wat	goed	
onderwijs	is	en	wat	een	goede	leraar	is	terug	aan	de	orde	kunnen	brengen.	
Op	basis	 van	 onze	 analyse	 van	de	werking	 van	het	 beroepsprofiel	 van	de	
leraar,	 zullen	we	 immers	beargumenteren	dat	het	vandaag	niet	echt	meer	
mogelijk	 is	dit	 soort	vragen	 te	 stellen.	Meer	bepaald	zullen	we	 stellen	dat	
daar	waar	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 hun	
autoriteit	laten	gelden,	ze	de	vraag	naar	wat	‘goed’	is	irrelevant	en	bijgevolg	
overbodig	maken.	Wat	een	goede	leraar	is,	wat	een	goede	lerarenopleiding	
of	 wat	 een	 goede	 onderwijsvorm	 is	 dan	 enkel	 via	 de	 lijsten	 van	 de	
basiscompetenties	 en	 het	 beroepsprofiel	 zichtbaar	 en	 bespreekbaar.	 De	
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lijsten	spreken	dan	zo	voor	zich	–	hun	evidentie	is	zo	overtuigend	–	dat	elke	
redelijke	 mens	 ermee	 zou	 moeten	 kunnen	 instemmen	 (wat	 het	 in	 vraag	
stellen	 van	 deze	 lijsten	 inderdaad	 tot	 iets	 irrationeel	 en	 onbelangrijks	
maakt).		

Als	 we	 het	 beroepsprofiel	 in	 de	 titel	 van	 dit	 proefschrift	 een	 ‘black	 box’	
noemen,	willen	we	dus	niet	alleen	zeggen	dat	we	niet	weten	hoe	het	werkt	
en	wat	het	ons	doet	doen,	maar	zeggen	we	tegelijk	dat	het	onze	ambitie	is	
om	deze	werking	open	te	leggen	en	zo	te	presenteren	dat	iedereen	deze	kan	
zien	 en	 er	 iets	 over	 kan	 zeggen.	 In	 de	 mate	 waarin	 dit	 proefschrift	 er	
zodoende	 toe	 bijdraagt	 om	 ruimte	 te	 creëren	 om	 op	 een	 andere	wijze	 te	
kijken	 naar	 dingen	 die	we	 zo	 gewoon	 zijn	 gaan	 vinden	 dat	we	 ze	 als	 het	
ware	niet	meer	zien,	heeft	ons	onderzoek	ook	een	pedagogische	betekenis.	
‘Pedagogisch’	begrijpen	we	hier	dan	als	het	creëren	van	ruimte	om	iets	ter	
discussie	te	brengen,	zodat	het	mogelijk	wordt	om	andere	dingen	te	doen,	
te	zien	en	te	zeggen.	Door	de	werking	van	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	
te	beschrijven	willen	we	dus	 iets	 over	de	wereld	 vandaag	–	met	name	de	
tegenwoordigheid	 van	 (professionele)	 onderwijsstandaarden	 –	 tot	
voorwerp	 van	 publiek	 debat	maken	 en	 daarmee	 ook	 de	 vraag	 naar	 goed	
leraarschap	en	goed	onderwijs	(terug)	publiek	maken	(zie	ook	Biesta,	2012;	
Latour,	 2005b;	 Masschelein	 &	 Simons,	 2012;	 Vandenberghe,	 2004;	
Verckens,	2011).	Dat	debat	wordt	immers	maar	al	te	vaak	gesloten	(en	dus	
feitelijk	 onmogelijk	 gemaakt)	 door	 het	 gewicht	 van	 ‘de’	 wetenschap,	 ‘de’	
arbeidsmarkt,	 ‘het’	 onderwijsbeleid	 of	 ‘het’	 onderwijsveld	 in	 de	 schaal	 te	
leggen.	Het	unieke	van	Latours	benadering	ligt	er	dan	volgens	ons	in	dat	het	
de	 mogelijkheid	 biedt	 om	 zaken	 waarover	 we	 verdeeld	 zijn	 niet	 op	 te	
sluiten	in	voor	de	hand	liggende	feiten	–	matters	of	fact	–	maar	als	publieke	
kwesties	 –	matters	 of	 concern	 –	 te	 presenteren	 (Latour,	 2005b).	 Dat	 wil	
zeggen:	als	 een	kwestie	waarover	het	antwoord	niet	 finaal	bepaald	wordt	
door	 wetenschappers,	 economen,	 beleidsmakers	 of	 onderwijsexperten,	
maar	waar	 er	 steeds	 opnieuw	plaats	 is	 of	wordt	 gemaakt	 om	zich	 op	 een	
andere	manier	tot	deze	dingen	te	verhouden.	Met	dit	onderzoek	geven	we	
dan	ook	geen	antwoord	op	de	vraag	wat	goed	onderwijs	 is,	of	wat	we	van	
competentieprofielen	voor	 leraren	moeten	denken.	Ook	de	vraag	naar	een	
alternatief	–	als	dat	al	nodig	zou	zijn	–	laten	we	bewust	buiten	beschouwing.	
Waar	 het	 ons	 om	 gaat,	 is	 empirisch	materiaal	 te	 verzamelen	 over	wat	 er	
precies	 gebeurt	 wanneer	 mensen	 met	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
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basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 aan	 het	 werk	 zijn,	 en	 zo	 de	 discussie	 te	
voeden	met	empirische	gegevens	over	wat	vandaag	het	geval	is.		

In	HOOFDSTUK	1	werken	we	deze	invalshoek	verder	uit	aan	de	hand	van	de	
centrale	begrippen	en	assumpties	die	we	in	dit	onderzoek	hanteren.	Onder	
meer	de	notie	van	de	 ‘black	box’	en	het	bestuderen	van	praktijken	 ‘in‐de‐
maak’	 (in	 the	making),	bespreken	we	meer	 in	detail.	We	 laten	ons	daarbij	
inspireren	door	de	etnografische	analyses	van	Bruno	Latour	en	de	principes	
van	actor‐netwerk	theorie	(ANT).	Meer	bepaald	introduceren	we	ANT	hier	
als	een	manier	om	de	sturende	werking	van	de	dingen	op	de	voorgrond	te	
halen	 door	 particuliere	 praktijken	 topologisch	 weer	 te	 geven.	 Daarbij	
vertrekken	we	niet	van	menselijke	intenties	of	chronologische	factoren	om	
wat	het	 geval	 is	 te	 verklaren,	maar	 kijken	we	naar	de	 interacties	 die	 zich	
tussen	mensen	 en	 dingen	 installeren	 en	 brengen	we	 het	 netwerk	 in	 kaart	
dat	op	die	manier	wordt	geactiveerd.	Wat	het	beroepsprofiel	is,	of	wat	het	
kan	doen,	hangt	dan	af	van	welke	relaties	het	met	mensen	(beleidsmakers,	
onderzoekers,	 lerarenopleiders,	 experten,	 vakbonden,	 kandidaat‐leraren,	
…)	 en	 dingen	 (rapporten,	 decreten,	 opleidingsprogramma’s,	 publicaties,	
websites,	…)	onderhoudt.	We	sluiten	het	hoofdstuk	met	een	toelichting	bij	
de	methode	van	dataverzameling	en	–analyse.		

In	 het	 tweede,	 derde	 en	 vierde	hoofdstuk	brengen	we	verslag	uit	 van	het	
veldwerk	dat	we	in	het	spoor	van	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	hebben	
verricht.	 In	 HOOFDSTUK	 2	 brengen	we	 in	 kaart	 op	welke	 plaatsen	 en	 op	
welke	manier	het	beroepsprofiel	vandaag	circuleert.	Daartoe	maken	we	een	
flashback	 naar	 het	 moment	 waarop	 het	 beroepsprofiel	 voorwerp	 van	
discussie	was	en	er	geen	duidelijkheid	bestond	over	de	vorm	en	 invulling	
ervan.	 In	 HOOFDSTUK	 3	 en	 HOOFDSTUK	 4	 bestuderen	 we	 twee	 settings	
waarin	we	vooral	de	basiscompetenties	van	de	leraar	aan	het	werk	zien:	die	
van	 de	 recente	 zelfevaluatie	 en	 externe	 visitatie	 van	 de	 specifieke	
lerarenopleidingen.	Per	setting	registreren	we	hoe	het	beroepsprofiel	en	de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 er	 op	 de	 voorgrond	 treden,	 wie	 daarbij	
betrokken	 wordt	 en	 wat	 voor	 interacties	 zich	 op	 die	 manier	 installeren.	
Vervolgens	benoemen	we	via	welke	mechanismen	het	beroepsprofiel	en	de	
basiscompetenties	er	autoriteit	verkrijgen,	dat	wil	zeggen:	het	gezag	krijgen	
om	iets	te	zeggen	over	anderen	en	hun	gedrag	(bij)	te	sturen.		
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HOOFDSTUK	5	herneemt	de	resultaten	van	de	voorgaande	analyses	 in	het	
licht	van	de	theoretische	en	methodologische	concepten	die	in	Hoofdstuk	1	
werden	 geïntroduceerd.	Door	 te	 tonen	hoe	de	werkingsmechanismen	van	
het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 elkaar	 veronderstellen	 en	
versterken,	geven	we	een	verklaring	voor	de	zelfwerkzaamheid	die	van	de	
lijsten	 lijkt	 uit	 te	 gaan.	 Op	 die	 manier	 willen	 we	 laten	 zien	 hoe	 het,	 van	
zodra	 en	 voor	 zolang	 de	 autoriteit	 van	 de	 lijsten	 van	 kracht	 is,	 niet	 echt	
mogelijk	is	de	vraag	naar	de	goede	leraar	of	naar	goed	onderwijs	te	stellen.	
Werken	 met	 de	 basiscompetenties	 en	 het	 beroepsprofiel	 wordt	 dan	 een	
soort	van	automatisme;	het	is	iets	wat	zo	voor	de	hand	ligt	dat	men	er	niet	
meer	 bij	 stilstaat	 of	 vaststelt	 dat	 men	 zich	 er	 niet	 van	 kan	 ontdoen.	
Aansluitend	 gaan	 we	 in	 dit	 hoofdstuk	 in	 op	 de	 vraag	 of	 er	 ook	 andere	
dingen	zijn	die	ons	in	de	context	van	onderwijs	en	opleiden	iets	‘doen	doen’.	
Het	gaat	ons	dan	om	manieren	van	spreken	en	manieren	van	doen	die	van	
de	 voorgaande	 verschillen	 in	 dat	 opzicht	 dat	 ze	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	 leraar	niet	als	uitgangpunt	nemen,	en	zodoende	
(terug)	 een	 afstand	 installeren	 tussen	 de	 lijsten	 en	 wat	 door	 de	 lijsten	
gepresenteerd	 wordt.	 Daarmee	 willen	 we	 laten	 zien	 dat	 het	 evidente	 en	
feitelijke	 statuut	 dat	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	
leraren	vandaag	hebben	verkregen	geen	vaststaand	gegeven	is,	maar	in	de	
handen	 van	 toekomstige	 gebruikers	 steeds	 gewijzigd	 kan	 worden.	 We	
verbinden	dit,	tot	slot,	met	de	pedagogische	betekenis	van	dit	onderzoek.	In	
de	mate	waarin	het	 schrijven	en	 lezen	van	dit	proefschrift	ertoe	bijdraagt	
om	 beroeps‐	 en	 competentieprofielen	 voor	 leraren	 in	 een	 discussie	 te	
brengen	en	zo	andere	manieren	van	kijken	naar	deze	dingen	zichtbaar	en	
bespreekbaar	 te	maken,	 begrijpen	we	dit	 als	 een	bij	 uitstek	pedagogische	
activiteit.		
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HOOFDSTUK	I	

Het	beroepsprofiel	in	actie	
Theoretische	en	methodische	uitgangspunten	

	
	
	

1. Het	Vlaamse	beroepsprofiel	van	de	leraar:	een	verkenning	

In	 de	 inleiding	 schreven	 we	 dat	 we	 het	 beroepsprofiel	 ‘in	 actie’	 willen	
bestuderen.	 Daarmee	 bedoelen	 we	 dat	 we	 willen	 vertrekken	 van	 wat	 er	
vandaag	 rond	het	Vlaamse	beroepsprofiel	 van	de	 leraar	 gebeurt	 –	 of	 nog:	
van	waar	het	nu,	op	dit	moment,	gebruikt	wordt	en	actief	 is.	Het	Vlaamse	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	zijn	dan	ook	dingen	
die	‘leven’;	op	het	internet	bijvoorbeeld.	Om	en	bij	de	16.900	hits	levert	‘het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar’	 op	 in	 de	 zoekmachine	 van	 Google.	 Voor	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 zijn	 het	 er	 tussen	 13.500	 en	 22.300,	
afhankelijk	 van	 de	 manier	 waarop	 de	 zoekterm	 is	 ingeven.	 De	 vele	 links	
leiden	 onder	 meer	 naar	 verschillende	 pagina’s	 op	 de	 website	 van	 het	
Vlaams	Ministerie	van	Onderwijs	 en	Vorming:	WeTwijs,	 een	webgids	voor	
schooladministratie;	 Edulex,	 een	 databank	 met	 de	 geconsolideerde	
wetgeving	 betreffende	 het	 Vlaamse	 onderwijs	 en	 de	 omzendbrieven	
gebaseerd	 op	 die	 wetgeving;	Hoger	 Onderwijs,	 een	 pagina	 die	 informatie	
verzamelt	voor	hogescholen	en	universiteiten,	 studenten	en	personeel;	 en	
Curriculum,	 waar	 alle	 informatie	 over	 eindtermen,	 ontwikkelingsdoelen,	
basiscompetenties	en	doelen	beroepsgerichte	vorming	wordt	gegroepeerd.	
Verder	 vinden	 we	 talrijke	 verwijzingen	 naar	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 op	 websites	 en	 in	 studiemateriaal	 van	
lerarenopleidingen,	 onder	 meer	 in	 de	 vorm	 van	modules,	 leerpaden	 en	 ‐
trajecten,	 studie‐	en	stagegidsen,	 figuren,	 foto’s,	opdrachten	en	voorbeeld‐	
of	 videomateriaal	 dat	 kan	 gedownload	 worden	 via	 i‐tunes.	 Het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 worden	 daarnaast	 vermeld	 in	
adviezen	 en	 standpuntnota’s	 van	 tal	 van	 verenigingen	 en	
vertegenwoordigingen	 zoals	 de	 Vlaamse	 Onderwijsraad,	 de	 Vlaamse	
Hogescholenraad,	 het	 expertisenetwerk	 School	 of	 Education,	 het	
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Christelijke	 onderwijzersverbond,	 de	 Sociaal‐Economische	 Raad	
Vlaanderen,	 de	 Vlaamse	 Scholierenkoepel,	 de	 Koepel	 van	
ouderverenigingen	van	het	vrij	onderwijs,	de	werkgroep	Taal	en	Onderwijs	
van	 het	 Verbond	 der	 Vlaamse	 Academici,	 het	 Vlaams	 Verbond	 van	 het	
Katholiek	 Secundair	 Onderwijs,	 het	 Vlaams	 verbond	 van	 Katholieke	
Hogescholen,	 etc.	 Ook	 in	 nieuwsbrieven,	 op	 fora	 en	 lerarenblogs,	 in	 een	
omschrijving	op	Wikipedia1,	in	een	PowerPoint,	een	Prezi,	op	Plazilla,	in	een	
filmpje	 op	 YouTube2,	 in	 informatiebrochures,	 tijdschriften3,	 boeken,	 in	 de	
Competent‐databank4	 en	 het	 Belgisch	 Staatsblad5	 wordt	 over	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 gesproken	 en	
geschreven.	 Andere	 links	 leiden	 naar	 een	 pdf‐document	 dat	 het	
ontwikkelingsprofiel	van	de	Vlaamse	lerarenopleider	voorstelt	en	websites	
waar	taal‐,	ICT‐	en	diversiteitscompetenties	voor	leraren	worden	getoond.6	
Het	 beroepsprofiel	 verschijnt	 verder	 als	 onderwerp	 van	 studiedagen	 en	
presentaties	 en	 wordt	 in	 verband	 gebracht	 met	 verschillende	 soorten	
‘instrumenten’:	 onder	 meer	 een	 ‘opleidingsprofiel’,	 een	 ‘persoonlijk	
ontwikkelingsplan’,	 een	 ‘portfolio	 voor	 persoonlijke	 en	 professionele	
ontwikkeling’,	 of	 een	 ‘actie‐instrument	 voor	 het	 omgaan	 met	 diversiteit’	
binnen	de	lerarenopleiding.		

De	veelvuldige	verwijzingen	die	op	het	internet	naar	het	beroepsprofiel	en	
de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 circuleren,	 kunnen	 we	 met	 Bruno	
Latour	 (1987)	 op	 twee	manieren	bekijken.	Ofwel	 zeggen	we:	 “het	 feit	 dat	
ernaar	 verwezen	wordt	 toont	 aan	 dat	 ze	 effectief	 zijn”.	 Ofwel	 zeggen	we:	
“het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 worden	 maar	
effectief	precies	doordat	ernaar	verwezen	wordt”.	In	het	eerste	perspectief	
bieden	het	karakter	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	zelf	de	
verklaring	 voor	 de	 beweging	 die	 ze	 teweeg	 brengen;	 in	 het	 tweede	
perspectief	 is	 het	 precies	 die	 beweging	 die	 hen	 effectief	 maakt.	 Wat	 hen	
                                                            
1 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsprofiel  
2 Zie http://www.youtube.com/watch?v=7aFU7juAZU8  
3 Bijvoorbeeld in Klasse, in Tijdschrift Vernieuwing Onderwijs, in Schoolwijzer, … 
4 ‘Competent’ is het competentiemanagementsysteem voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze 
databank werd ontwikkeld door de Sociaal‐Economische Raad Vlaanderen (SERV) in partnerschap 
met VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Zie 
http://www.serv.be/serv/nieuws/competent‐online  
5 Zie Belgisch Staatsblad, p.1594‐1631. 
6 Zie bijvoorbeeld 
http://www.detaalcompetenteleerkracht.be/index.php?option=com_content&view=article&id=50&I
temid=2  
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relevant	 maakt	 komt	 dan	 eerder	 van	 buitenaf	 (de	 verwijzing	 die	 er	 in	
andere	 documenten	 en	 op	 andere	 locaties	 naar	 wordt	 gemaakt)	 dan	 van	
hun	 inhoud	 (de	 lijst	met	 competenties	 zelf).	Het	 eerste	perspectief	 noemt	
Latour	 ‘ready‐made’,	 het	 tweede	 ‘in	 the	making’.	 Die	 laatste	 manier	 van	
kijken,	die	van	het	 levendige	‘in‐de‐maak	zijn’,	nemen	we	in	dit	onderzoek	
aan	 ten	 aanzien	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	
leraren.	 Dat	 impliceert,	 zo	 schreven	 we	 in	 de	 inleiding,	 dat	 we	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	niet	benaderen	als	een	vaststaand	
en	duidelijk	gegeven	waarvan	we	weten	wat	het	doet	en	waarom	het	nodig	
is.	 We	 benaderen	 het	 daarentegen	 als	 iets	 waarvan	 we	 weinig	 of	 niets	
weten,	buiten	dan	dat	het	dingen	doet	bewegen,	dat	het	leeft,	dat	het	actief	
is	 (op	het	 internet	bijvoorbeeld).	Anders	gezegd:	niet	het	spreken	over	de	
leraar	 en	 zijn	 competenties	 (de	 inhoud;	 het	 discours),	 of	 de	
doeltreffendheid	ervan	(iets	dat	doet	wat	ervan	verwacht	wordt),	maar	de	
activiteit	of	de	werking	van	het	beroepsprofiel	(iets	dat	‘agency’	heeft	of	op	
een	bepaalde	manier	macht	uitoefent)	treedt	hier	op	de	voorgrond.	Om	aan	
te	 duiden	 wat	 er	 specifiek	 is	 aan	 deze	 benaderingswijze,	 gaan	 we	 in	 de	
volgende	 paragraaf	 beknopt	 in	 op	 een	 aantal	 manieren	 waarop	
(onderwijs)standaarden	 in	 de	 wetenschappelijke	 literatuur	 worden	
benaderd.		

	

2.		De	studie	van	(onderwijs)standaarden		

2.1	Tussen	evidentie	en	polemiek	

Hoewel	 standaarden	 alomtegenwoordig	 zijn	 in	 moderne	 maatschappijen 
worden	 ze	 vaak	 gecategoriseerd	 als	 ‘saaie	 dingen’	 die	 noodzakelijk	 en	
vanzelfsprekend	zijn	 in	de	wereld	van	vandaag	(zie	o.m.	Lampland	&	Star,	
2009;	 Beumer,	 2014).	 De	 Internationale	 Organisatie	 voor	 Standaardisatie	
(ISO)	 legt	 bijvoorbeeld	 normen	 vast	 voor	 papierformaten,	 datakwaliteit,	
verpakking	 en	 etikettering	 van	 cosmetica	 of	 voor	 Maatschappelijk	
Verantwoord	 Ondernemen.7	 Andere	 voorbeelden	 zijn	 containers	 die	
goederen	 over	 de	 hele	 wereld	 in	 dezelfde	 rechthoekige	 metalen	 vorm	
vervoeren,	standaardformulieren	om	belastingen	aan	te	geven,	parameters	

                                                            
7 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisatie_voor_Standaardisatie (geraadpleegd op 
3 september 2014). 
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die	 de	 groei	 van	 kinderen	 bijhouden	 of	 indicatoren	 om	 de	 sociaal‐
economische	 status	 van	 een	 individu	 of	 een	 gezin	 weer	 te	 geven.	
Standaarden	 behoren	 tot	 de	 orde	 van	 de	 dag	 –	 meer	 zelfs:	 we	 zouden	
kunnen	zeggen	dat	ze	de	orde	van	de	dag	uitmaken	–	en	toch	verblijven	ze	
onopvallend	 op	 de	 achtergrond.	 Ze	 zijn	 zo	 gewoon	 en	 vertrouwd	 dat	 we	
hun	 aanwezigheid	 doorgaans	 niet	 opmerken.	 Tegelijkertijd	 zorgen	
standaarden	 soms	 voor	 hevige	 polemiek,	 zowel	 in	 wetenschappelijke	
literatuur	als	in	politieke	en	publieke	media.	Als	het	gaat	over	de	herziening	
van	de	eindtermen	heeft	iedereen	daar	wel	iets	over	te	zeggen;	de	invoering	
van	 strengere	 emissienormen	 gaat	 gepaard	 met	 intens	 politiek	 debat	 en	
hoog	oplopende	protesten	van	milieuverenigingen	en	andersglobalisten;	en	
het	wijzigen	van	de	belasting	op	bedrijfswagens	zet	het	land	in	rep	en	roer.	
Verwijzend	 naar	 literatuurwetenschapper	 Raymond	 Williams	 (1985,	 in	
Timmermans	 &	 Epstein,	 2010)	 merken	 Timmermans	 en	 Epstein	 op	 dat	
‘standaarden’	 en	 ‘standaardisatie’,	 hoewel	 etymologisch	 verwante	
begrippen,	 op	 gespannen	 voet	 staan.	 Waar	 standaarden	 doorgaans	
beschouwd	 worden	 als	 politiek	 neutrale	 en	 nastrevenswaardige	 dingen,	
heeft	 standaardisatie	 een	 eerder	 negatieve	 bijklank:	 “it	 connotes	 a	 dull	
sameness,	 the	 suppression	 of	 individuality	 in	 the	 service	 of	 industrial	
uniformity”	 (Ibid.,	 p.	 71).	 Ze	wijzen	 erop	 dat	 beide	 termen	 een	 reeks	 aan	
betekenissen	 in	 zich	 dragen,	 die,	 afhankelijk	 van	 de	 motiverende	 vraag,	
eerder	 positief	 dan	 wel	 negatief	 kan	 worden	 gekleurd:	 “(D)epending	 on	
one’s	 motivating	 question,	 the	 opposite	 of	 standardization	 might	 be	
flexibility,	 discretion,	 interpretation,	 diversity,	 individualism,	 uniqueness,	
arbitrariness,	anomie,	or	chaos”	(Ibid.).		

In	 de	 literatuur	 met	 betrekking	 tot	 beroepsstandaarden	 en	
competentieprofielen	voor	leraren	en	lerarenopleiders,	zijn	dan	ook	zowel	
voor‐	 als	 tegenstanders	 te	 vinden.	 Positieve	 effecten	 waarmee	 zowel	
beleidsmakers	 als	 onderwijsonderzoekers	 onderwijsstandaarden	
verbinden	 zijn	 onder	 meer:	 een	 toename	 van	 de	 kwaliteit	 van	 en	 de	
waardering	 voor	 het	 lerarenberoep	 enerzijds	 (zie	 o.m.	 Aelterman,	
Verhoeven,	Rots,	Buvens,	Engels	&	Van	Petegem,	2002;	 Furlong,	 Cochran‐
Smith	 &	 Brennan,	 2009;	 Mayer,	 Mitchell,	 Macdonald	 &	 Bell,	 2005;	 OESO,	
2005;	 VLOR,	 1993)	 en	 een	 verbetering	 van	 de	 leerresultaten	 van	 zij	 die	
door	 deze	 leraren	 worden	 onderwezen	 anderzijds	 (zie	 o.m.	 Aelterman	
1999;	 Houston,	 Dengerink,	 Fisher,	 Koster	 &	McIntyre,	 2002;	 OESO,	 2005; 
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Santoro	et	al.,	2012).	Daarnaast	biedt	de	articulatie	van	competenties	voor	
leraren	 een	 gemeenschappelijke	 onderwijstaal	 (Maes,	 1999;	 Snoek,	 2005)	
en	 creëert	 het	 transparantie	 over	 de	maatschappelijke	 verwachtingen	 ten	
aanzien	van	onderwijs	en	 leraren	(Aelterman,	1999;	Aelterman,	Meysman,	
Troch,	 Vanlaer	 &	 Verkens,	 2008),	 wat	 de	 kwaliteit,	 inzetbaarheid,	
flexibiliteit,	mobiliteit,	professionaliteit	en	effectiviteit	van	beide	ten	goede	
komt	 (zie	 o.m.	 Aelterman,	 1999;	 Maes,	 1999).	 Meer	 competentie‐	 en	
praktijkgerichte	 lerarenopleidingen	 worden	 hier	 doorgaans	 als	
noodzakelijke	 voorwaarde	mee	 verbonden	 (Aelterman	 et.	 al.,	 2008;	 Oser,	
Achtenhagen	 &	 Renold,	 2006;	 Snoek,	 2005;	 Van	 Petegem,	 1999;	 VLOR,	
2005).	In	de	wetenschappelijke	literatuur	weerklinken	echter	ook	heel	wat	
kritische	geluiden	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	competentielijsten	
in	het	onderwijs.	Zo	wordt	de	notie	 ‘competentie’	 conceptuele	verwarring	
verweten	(zie	o.m.	Korthagen,	2004a;	Melis,	2007),	stelt	men	de	validiteit,	
betrouwbaarheid	 en	 operationaliseerbaarheid	 ervan	 in	 vraag	 (Korthagen,	
2004b;	 Struyven	 &	 Ceulemans,	 2012;	 Struyven	 &	 De	 Meyst,	 2010)	 en	
worden	bedenkingen	geformuleerd	bij	de	veronderstelde	positieve	 impact	
op	 de	 waardering	 voor	 en	 professionalisering	 van	 het	 lerarenberoep	
(Koster	 &	 Dengerink,	 2008;	 Masschelein	 &	 Simons,	 2007;  Sachs,	 2003;	
Vandenberghe,	 2004).	 Critici	 waarschuwen	 onder	 meer	 voor	 een	 (te)	
eenzijdig	 benadrukken	 van	 de	 functionaliteit,	 effectiviteit,	
kwantificeerbaarheid	 en	 meetbaarheid	 van	 onderwijs	 en	 leraarschap	
(Biesta,	2007;	2012;	Kelchtermans	&	Simons,	2007;	Ceulemans	&	Struyven,	
2013)	 met	 effecten	 als	 reductionisme,	 fragmentering	 en	
deprofessionalisering	 (Ballet	 &	 Kelchtermans,	 2004;	 Korthagen,	 2004a;	
2004b;	 Standish,	 2002)	 en	 een	 ‘proliferatie	 van	 lijsten’	 (Vandenberghe,	
2004)	tot	gevolg:	

Het is opvallend – en de intellectuele eerlijkheid gebiedt te zeggen 
moeilijk te begrijpen – dat landen met een verschillende cultuur, een 
verschillende traditie van onderwijsvernieuwing en een 
verschillende graad van economische ontwikkeling, allen grijpen 
naar quasi dezelfde middelen om onderwijsverbetering te realiseren. 
Het gaat om een internationale beleidstrend en er worden weinig tot 
geen vragen gesteld of dit past bij de nationale context in het 
algemeen of bij de onderwijscontext in het bijzonder. Het is als het 
ware een internationale epidemie geworden. […] Als men dit alles 
wat concreter bekijkt valt op dat onderwijsvernieuwing als het ware 
wordt gerealiseerd via een proliferatie van lijsten. Kenmerken van 
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effectieve scholen en effectieve leerkrachten worden op een rijtje 
gezet: er is een lijst van eindtermen en basiscompetenties; er is een 
lijst van indicatoren waarover men informatie moet kunnen geven; 
er is een lijst van performantie-indicatoren (‘benchmarks’ is het 
woord!), enz. Dit kunnen nuttige instrumenten zijn, maar het is 
noodzakelijk twee vragen te stellen. Ten eerste: welke zijn de 
onderliggende opvattingen over het functioneren van mensen 
(leerkrachten) en organisaties (scholen) en over de stuurbaarheid 
(en de noodzaak van sturen) ervan? En ten tweede: hoe gaat men in 
de dagelijkse onderwijspraktijk om met dit alles en gebeurt dit op 
een wijze die inderdaad leidt tot onderwijsverbetering? Om deze 
vragen te beantwoorden is het nodig te onderzoeken op welke wijze 
een aantal beleidsopties en daaraan verbonden sturingsinitiatieven 
concreet worden uitgewerkt (Vandenberghe, 2004, p. 92-93; 
cursivering overgenomen van de auteur). 

De	 vraag	 die	wij	 in	 ons	 onderzoek	 centraal	 stellen	 kan	 in	 zekere	 zin	 ook	
begrepen	 worden	 als	 een	 vraag	 naar	 de	 effectiviteit	 van	 het	 Vlaamse	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar.	 Ook	 wij	 richten	 ons	 immers	 op	 praktijken	
waarin	het	beroepsprofiel	een	bepaalde	uitwerking	krijgt.	Wat	belangrijk	is,	
en	 wat	 onze	 benadering	 dan	 ook	 onderscheidt	 van	 een	 aantal	 van	 de	
analyses	die	we	hierboven	hebben	vermeld,	is	dat	we	daarbij	evenwel	geen	
lineaire	relatie	veronderstellen	tussen	(beleids)intenties	(wat	men	met	het	
beleidsinitiatief	beoogt,	wat	men	wil	realiseren),	de	beleidsmaatregelen	en	‐
instrumenten	 die	 hieruit	 voortvloeien	 (zoals	 bijvoorbeeld	 in	 Vlaanderen:	
een	beroepsprofiel	en	basiscompetenties	voor	leraren)	en	de	wijze	waarop	
deze	in	de	praktijk	worden	geïmplementeerd.8	Ons	onderzoek	benadert	de	
werkzaamheid	van	standaarden	dan	ook	niet	op	het	niveau	van	(al	dan	niet	
legitieme)	beleidsintenties	of	op	het	niveau	van	(al	dan	niet	gerealiseerde)	
beleidsuitkomsten,	 maar	 op	 het	 niveau	 van	 sociale	 praktijken	 waarin	
beroepsprofielen	 op	 een	 bepaalde	 wijze	 actief	 zijn.	 Daarmee	 vindt	 dit	
onderzoek	aansluiting	bij	 recente	 studies	 van	 standaardisering	 (Higgins	&	
Larner,	 2010;	 Lampland	 &	 Star,	 2009,	 Timmermans	 &	 Berg,	 1997;	 2003;	
Timmermans	&	Epstein,	2010).	Anders	dan	benaderingen	die	standaarden	
zien	als	vaste	en	stabiele	entiteiten,	richten	deze	auteurs	de	aandacht	op	het	
continue	karakter	van	de	activiteiten	die	nodig	zijn	om	standaarden	te	doen	
werken,	en	op	de	wijze	waarop	ze	sturing	en	regulering	van	gedrag	‘van	op	

                                                            
8 Voor een voorbeeld van dit soort type onderzoek in relatie tot het beroepsprofiel en de 
basiscompetenties voor leraren, zie Struyven & De Meyst (2010). 
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afstand’	mogelijk	maken	 (zie	 o.m.	 Fenwick,	 2010a;	 2010b;	 Latour,	 1987).	
Higgins	en	Larner	 (2010)	articuleren	dit	onderscheid	aan	de	hand	van	de	
concepten	 standardizing	 work	 enerzijds	 en	 standardization	 anderzijds.	
Waar	ze	‘standaardisatie’	begrijpen	als	een	proces	dat	afgerond	en	geslaagd	
is	(als	een	effect	of	een	resultaat),	wijzen	ze	met	‘het	werk	van	standaarden’	
op	 lopende,	 nooit	 afgeronde	 processen	 waarin	 objecten,	 subjecten	 en	
praktijken	 van	modern	 bestuur	 gemaakt	 worden	 of	 in‐de‐maak	 zijn.	 Hoe	
standaarden	werken	en	wat	ze	teweegbrengen	kan	dan	niet	voorafgaand	of	
los	 van	 de	 praktijken	waarin	 ze	 aan‐het‐werk	 zijn	 worden	 geformuleerd.	
Anders	gezegd:	de	ene	standaard	is	de	andere	niet,	en	eenzelfde	standaard	
werkt	 niet	 altijd	 en	 overal	 op	 dezelfde	manier.	 Om	 zicht	 te	 krijgen	 op	 de	
specifieke	 en	 mogelijks	 onbedoelde	 gevolgen	 van	 verschillende	 soorten	
standaarden	die	in	de	verschillende	sociale	domeinen	werkzaam	zijn,	is	dan	
ook	een	 ‘volstrekt	gelokaliseerde	benadering’	nodig	(Timmermans	&	Berg,	
1997;	Timmermans	&	Epstein,	2010).	Met	andere	woorden:	een	benadering	
die	vertrekt	van	de	assumptie	dat	wat	iets	is,	afhankelijk	is	van	wat	mensen	
doen	 en	 zeggen	 op	 een	 specifieke	 moment	 in	 een	 specifieke	 omgeving	 –	
“(a)n	 essence	 does	 not	 lie	 in	 a	 definition	 but	 in	 a	 practice,	 a	 situated,	
material	practice	that	ties	a	whole	range	of	heterogeneous	phenomena	in	a	
certain	specific	way	(Latour,	2010c,	p.	x).	Er	bestaat	geen	medisch	protocol	
los	van	medische	praktijken	waarin	er	met	een	protocol	gewerkt	wordt	(zie	
Timmermans	&	Berg,	1997);	 ‘de’	politiek	bestaat	niet	als	een	abstracte	en	
algemene	 entiteit	 maar	 krijgt	 vorm	 in	 een	 verzameling	 van	 praktijken	
waarin	 landbouwers,	 wetenschappers,	 NGO’s,	 belangengroepen	 en	
beleidsmakers	zich	verzamelen	 in	een	particuliere	manier	van	spreken	en	
manieren	 van	 doen	 (zie	 Latour,	 2009;	 Law,	 2009).	 Evenmin	 bestaat	 er	
zoiets	 als	 ‘de’	 wetenschap	 of	 ‘de’	 markt;	 er	 zijn	 enkel	 wetenschappelijke	
praktijken	 (zie	bv.	Latour,	1987;	Callon,	1986)	en	economische	praktijken	
(zie	Callon	&	Muniesa,	2005).	Net	zo	bestaat	er	ook	geen	beroepsprofiel	en	
basiscompetenties	voor	 leraren	als	niemand	erover	spreekt	en	er	nergens	
iets	 mee	 gedaan	 wordt.	 Zonder	 interactie	 met	 particuliere	 gebruikers	 in	
particuliere	gebruikerscontexten,	is	of	kan	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	
niets	–	dat	vormt	de	basisassumptie	van	een	studie	 ‘in	actie’.	Vandaar	dat	
we	in	dit	onderzoek	slechts	beperkt	ingaan	op	wat	er,	in	het	algemeen,	over	
professionele	 standaarden	 voor	 leraren	wordt	 gezegd	 en	 geschreven.	We	
bestuderen	daarentegen	wat	er	met	een	 specifieke	 standaard	–	met	name	
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het	 Vlaamse	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 –	 in	
particuliere	settings	gebeurt.		

	

2.2		 Verschillende	benaderingen	van	standaardisering	

Tegen	 de	 achtergrond	 van	 de	 discussie	 omtrent	 de	 zin	 of	 onzin	 van	
professionele	 onderwijsstandaarden,	 plaatsen	 wij	 de	 vraag	 naar	 hun	
werking	of	werkzaamheid.	Eerder	dan	een	positie	in	te	nemen	pro	of	contra	
beroepsprofielen,	 ‐standaarden	 en	 competentielijsten	 in	 het	 onderwijs,	 is	
het	 dan	 onze	 bedoeling	 om	 de	 discussie	 te	 voeden	 met	 empirische	
gegevens.	 Twee	 onderzoeksvragen	 staan	 daarbij	 centraal:	 hoe	werkt	 het	
beroepsprofiel	 (en	 de	 basiscompetenties)	 en	 hoe	 krijgt	 het	 autoriteit?	 De	
eerste	 vraag	wil	 inzicht	 verschaffen	 in	wat	 het	 precies	 is	 dat	 zulke	 lijsten	
doen	en	op	welke	manier(en)	ze	ons	precies	aan	het	werk	zetten.	De	tweede	
richt	zich	op	de	vraag	hoe	het	kan	dat	een	ogenschijnlijk	passief	 ‘ding’	als	
een	 beroepsprofiel	 of	 een	 competentielijst	 een	 verschuiving	 teweeg	 kan	
brengen	in	onze	manieren	van	doen	en	spreken,	zonder	dit	te	reduceren	tot	
een	 misgebruiken	 (of	 misbegrijpen)	 van	 de	 lijst9,	 of	 tot	 de	 wensen	 en	
intenties	van	bepaalde	mensen	of	groepen	(bijvoorbeeld	beleidsmakers	of	
lerarenopleiders)	die	 ‘achter’	de	 lijst	zouden	zitten.10	Dit	perspectief	vindt	
deels	aansluiting	bij	benaderingen	die	onderwijsstandaarden	lezen	als	een	
specifieke	 techniek	 om	 menselijk	 gedrag	 te	 sturen	 en	 te	 managen.	 We	
vatten	deze	benaderingen	samen	onder	de	noemer	bestuurlijkheidsstudies.	
	

Bestuurlijkheidsstudies	

Bestuurlijkheidsstudies	 (in	 het	 Engels:	 governing	 of	 governmentality	
studies)	begrijpen	standaarden	als	een	bestuursinstrument,	dat	wil	zeggen:	
als	een	instrument	dat	enkel	binnen	een	bepaald	bestuursregime	relevant	is	
en	 kan	 functioneren,	 maar	 dat	 tegelijkertijd	 bijdraagt	 aan	 het	 installeren	
                                                            
9 Een vaak gehoord voorbeeld van een mis‐ of fout gebruiken, is het begrijpen/gebruiken van deze 
lijsten als ‘afvinklijstjes’. Daarbij worden de lijsten verkeerdelijk begrepen als een checklist die 
aangeeft wat men moet doen om ‘in orde’ te zijn, in plaats van ze te gebruiken als instrument voor 
currciulumontwikkeling en professionalisering (zie o.m. VLUHR, Onderwijsvisitatie Specifieke 
lerarenopleiding, 2012). 
10 In de context van het Vlaamse beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar worden, 
naast de suggestie dat het ‘van bovenaf komt’ (van de minister, van de overheid, van Europa), o.m. 
evoluties die overwaaiden uit Nederland en de arbeidsmarkt aangewezen als verklarende factor voor 
de opgang van het competentiedenken in het Vlaamse onderwijs (zie bv. Vlor, 2005). 
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van	dit	regime.	Op	die	manier	wil	een	bestuurlijkheidsstudie	begrijpen	“hoe	
bepaalde	 bestuurskennis	 samen	 gebracht	wordt	met	 bepaalde	 technieken	
en	instrumenten	en	hoe	verschillende	domeinen	op	die	manier	bestuurbaar	
gemaakt	 worden”	 (Verckens,	 2011,	 p.	 74).	 Om	 de	 kern	 van	
bestuurlijkheidsstudies	 samen	 te	 vatten,	 wordt	 vaak	 verwezen	 naar	 een	
bekend	 citaat	 van	 Michel	 Foucault:	 “People	 know	 what	 they	 do,	 they	
frequently	 know	why	 they	 do	what	 they	do,	 but	what	 they	don’t	 know	 is	
what	 what	 they	 do	 does”	 (Foucault	 in	 Dreyfus	 &	 Rabinow,	 1982;	 in	
Verckens,	2011,	p.	74).	Dit	idee	van	het	‘doen	doen’	(the	conduct	of	conduct)	
heeft	 ons	 perspectief	 op	 de	werking	 van	het	 beroepsprofiel	 van	de	 leraar	
mee	 geïnspireerd.	Waar	Foucault	 op	wijst,	 is	 “hoe	wat	we	doen	 en	weten	
een	 configuratie	 vormt	 die	 niet	 voorzien	 is”	 (Simons,	 2003,	 p.	 33).	 Een	
cartografie	van	het	heden	brengt	dan	precies	dat	actuele	denken	 in	kaart.	
Het	gaat	daarbij	niet	om	het	‘achterhalen’	van	een	werkelijkheid	die	voor	de	
betrokkenen	verborgen	zou	blijven.	Het	gaat	erom	zichtbaar	te	maken	wat	
iedereen	al	weet	en	ziet,	maar	wat	zo	dichtbij	en	vertrouwd	 is	dat	we	het	
niet	meer	opmerken.	Bijvoorbeeld	dat	onderwijskwaliteit	van	belang	is,	en	
dat	er	daarom	over	competenties	voor	leraren	gedacht	kan	en	moet	worden	
(Simons,	2003;	zie	ook	Masschelein	&	Simons,	2007;	Simons	&	Masschelein,	
2008).	 De	 cartograaf	 maakt	 daarbij	 deel	 uit	 van	 het	 denken	 dat	 hij	
beschrijft.	De	vraag	van	waaruit	hij	 vertrekt	 is	dan:	 ‘wie	 zijn	wij,	 die	over	
kwaliteit	 (willen)	 denken?’	 (Simons,	 2003),	 of:	 ‘wie	 zijn	 wij,	 die	 met	
onderwijsstandaarden	 (willen)	 bezig	 zijn?’	 Zo	 beargumenteert	 Popkewitz	
(2004)	hoe	nadenken	over	en	bezig	zijn	met	onderwijsstandaarden	ook	het	
denken	 over	 het	 leraarsberoep	 ordent,	 over	 de	 organisatie	 van	 het	
onderwijs	 of	 over	 de	 ontwikkeling	 en	 het	 gedrag	 van	 het	 kind.	 De	
institutionalisering	 van	 zulke	 standaarden	 (via	 de	 meet‐	 en	 evaluatie‐
instrumenten	die	ermee	gepaard	gaan)	verandert	dan	niet	alleen	de	denk‐	
en	 handelingswijzen	 van	 beleidsmakers	 en	 betrokkenen,	 maar	 installeert	
ook	 een	 soort	 onomkeerbaarheid:	 “Once	 the	 indicators	 have	 been	
publicized,	 it	 is	 very	difficult	 to	 contest	 the	expertise	and	decisions	 taken,	
since	a	long	process	of	negotiation	has	ended	in	a	compromise	[…],	reducing	
the	 complexity	 of	 decision‐making	 and	 rendering	 it	 quite	 indisputable”	
(Normand,	 2010,	 p.	 408).	 Beleidsbeslissingen	 krijgen	 zo	 het	 karakter	 van	
voldongen	 feiten	 (Lock	 &	 Lorenz,	 2007)	 die	 het	 domein	 van	 de	
onderwijsorganisatie	en	‐hervorming	nader	bepalen	en	bestuurbaar	maken.	
Verschillende	 auteurs	 duiden	 onderwijsstandaarden	 dan	 ook	 als	
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hervormingsartefacten	 die	 een	 bepaalde	 ‘onderwijsgeografie’	 produceren	
(Nespor,	2002;	Popkewitz,	2004).		

Meer	 specifiek	 beargumenteren	 Simons	 en	 Kelchtermans	 (2008)	 met	
betrekking	 tot	 het	 Vlaamse	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 hoe	 de	
beleidsmaatregelen	 en	 ‐documenten	 die	 het	 omringen	 een	 bepaalde	
verschuiving	 in	 de	 ‘vorm	 van	 problematisering’	 ten	 aanzien	 van	 het	
onderwijzen	en	opleiden	van	leraren	reflecteert.11	Ze	typeren	deze	als	een	
verschuiving	 van	 een	 beroepsgeoriënteerde	 naar	 een	marktgeoriënteerde	
manier	 van	 problematiseren,	 waarbij	 waarden	 als	 expertise,	
verantwoordelijkheid	 en	 autonomie	 worden	 vervangen	 door	 de	 waarden	
van	 de	 ondernemer	 (competentie,	 doeltreffendheid,	 flexibiliteit).	
Beleidsteksten	 worden	 hier	 dus	 niet	 beschouwd	 als	 rechtlijnige	
communicatie‐instrumenten	 tussen	 de	 beleidsmakers	 en	 de	
onderwijsbetrokkenen,	 maar	 als	 teksten	 die	 een	 bepaalde	 werkzaamheid	
uitoefenen	(Marres,	2007;	Simons,	&	Kelchtermans,	2009;	Verckens,	2009;	
2011).	Via	de	wijze	waarop	deze	beleidsteksten	zich	vertalen	 in	decreten,	
ontwerpnota’s,	 nieuwsbrieven,	 indicatoren,	 onderwijstijdschriften,	
implementatieprocedures,	evaluatiecriteria	en	zo	verder,	installeren	ze	een	
specifieke	 (beleids)werkelijkheid.	 Simons	 (2007)	 gebruikt	 het	 begrip	
‘intellectuele	 technologie’	om	te	duiden	op	een	combinatie	van	praktijken,	
procedures	en	instrumenten	waarmee	een	bepaalde	beleidskwestie	op	een	
specifieke	 wijze	 wordt	 gearticuleerd,	 gedacht	 of	 geproblematiseerd.12	
Binnen	die	beleidsrealiteit	zijn	bepaalde	oplossingen	denkbaar,	mogelijk	of	
vanzelfsprekend	 en	 andere	 niet.	 Deze	 verschuiving	 in	 focus	 van	 de	
implementatie,	 operationalisering	 of	 legitimiteit	 van	 de	 (beleids)intenties	
                                                            
11 Zie ook Fendler (2009) voor een bespreking van het beleidsdiscours ten aanzien van de 
professionalisering van leraren in de Verenigde Staten. Drie domeinen die in dat beleid centraal 
staan (standard‐based reforms, peer governance en elevation of standing) karakteriseert Fendler als 
een tweezijdig zwaard, die de erkenning voor de goede leraar en goed onderwijs zowel ten goede als 
ten kwade komen. Ook Larsen (2010) problematiseert het discours dat de leraar sinds de 21e eeuw 
een centrale plaats toebedeelt in het onderwijs en de samenleving (cfr. ideeën als ‘de leraar is de spil 
waar het onderwijs om draait’, ‘de leraar maakt de school’ of ‘de kwaliteit van het onderwijs staat of 
valt met de kwaliteit van haar leraren’, waarbij in de laatste articulatie de notie kwaliteit ook wordt 
ingeruild voor die van effectiviteit).   
12 Elders spreekt Simons (2003, p. 33) van een ‘strategische configuratie’, in het leven geroepen door 
het geactualiseerde denken (ook ‘dispositief’, ‘niet‐subjectieve strategie’, ‘discursieve horizon’ 
genoemd). Het is wat zo dichtbij is, zo vertrouwd, dat we het niet zien; dat wat iedereen al weet. 
Deze configuratie bevindt zich aan de oppervlakte en laat zich ‘optekenen’ vanuit de eigenschappen 
van en relaties tussen verschillende figuren. De invulling die we verderop in dit hoofdstuk geven aan 
de topografie, vertoont gelijkenissen met deze ‘cartografie van het heden’. 
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‘achter’	 het	 Vlaamse	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 naar	 de	 technologie,	 de	
fabricage	 en	 de	materialiteit	 die	 met	 het	 beroepsprofiel	 samenhangen,	 is	
wat	 ons	 ook	 in	 de	 actor‐netwerkbenadering	 heeft	 aangesproken.	 We	
verbinden	 dit	 in	wat	 volgt	met	 een	manier	 om	 actuele	 beleidskwesties	 te	
herlezen.	
	

Onderwijsbeleid	her‐lezen	

In	 2009	 brengen	 Simons,	 Olssen	 en	 Peters	 een	 ‘handboek	 over	 publieke	
kwesties’	uit.	De	bijdragen	die	ze	hierin	verzamelen	typeren	ze	als	kritische	
studies	 en	 discussies	 van	 hedendaagse	 onderwijsbeleidskwesties.	 Ze	
begrijpen	‘kritisch’	hierin	op	een	welbepaalde	manier.	Wat	de	bijdragen	in	
hun	variëteit	aan	perspectieven	en	methodes	delen,	is	een	kritische	houding	
die	 de	 auteurs	 gelijkstellen	 met	 re‐reading.	 ‘Her‐lezen’	 of	 opnieuw	 lezen	
veronderstelt	 een	 vorm	van	 engagement	 in	 of	 relatie	met	 het	 domein	dat	
men	 bestudeert,	 dat	 wil	 zeggen:	 dat	 van	 onderwijs(onderzoek)	 en	 de	
kwesties	die	er	vandaag	actueel	zijn.	Met	kwesties	duiden	ze,	in	de	lijn	van	
Latour	(2004b),	op	publieke	en	collectieve	bezorgdheden.	Kwesties	roepen	
een	publiek	in	het	leven	die	de	vraag	naar	het	(samen)leven	op	tafel	leggen:	

Whether these papers ask the “right questions”, or merely, and 
often equally valuably, are “an exercise in asking and prompting 
the asking of questions – without the pretence that it is asking the 
right questions (Bauman, 2005, p. 5), the act of asking questions 
could be regarded as a public act, that is, opening up a space to 
think about our destination (Simons, Olssen & Peters, 2009, p. xi). 

Beleidspraktijken	 herlezen	 stelt	 een	 aantal	 zaken	 voorop.	 Zo	 is	 het	 van	
belang	te	vertrekken	van	actuele	beleidskwesties	en	een	breed	perspectief	
aan	 te	 nemen	 dat	 niet	 enkel	 ingaat	 op	 beleidsteksten,	 maar	 ook	 op	 de	
instrumenten,	 procedures	 en	 strategieën	 die	 met	 het	 beleid	 samengaan.	
Naast	 het	 samenbrengen	 van	 een	 variëteit	 aan	 benaderingen,	 situeert	 het	
kritisch	 potentieel	 van	 re‐reading	 zich	 in	 het	 de‐familiariseren	 van	 de	
actuele	 wijze	 waarop	 beleidsproblemen	 worden	 gearticuleerd,	
(beleids)oplossingen	 worden	 aangereikt	 en	 (beleids)agenda’s	 worden	
verantwoord.	Op	een	of	andere	manier	verbinden	deze	studies	er	zich	dus	
toe	onder	de	aandacht	te	brengen	wat	vandaag	zo	gewoon	is	geworden	dat	
het	ons	niet	meer	opvalt.	Ook	voor	dit	onderzoek	is	dat	het	geval.	Beroeps‐	
en	 competentieprofielen	 voor	 leraren	 behoren	 tot	 de	 beleidsprioriteiten	
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van	nationale	en	internationale	overheden	(zie	o.m.	OESO,	2005;	Europese	
Commissie,	 2013;	 UNESCO,	 2011)	 en	 gaan	 gepaard	 met	 allerlei	
instrumenten	en	procedures	gericht	op	kwaliteitsbepaling	en	–verbetering.	
Hoe	 deze	 beleidsdocumenten,	 instrumenten	 en	 procedures	 precies	 met	
elkaar	samenhangen	en	op	elkaar	inwerken,	willen	we	met	dit	onderzoek	in	
kaart	 brengen.	 Daartoe	 benaderen	 we	 de	 werkzaamheid	 van	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	als	een	verzameling	
van	materiële	en	menselijke	elementen.		
	

Actor‐netwerkanalyse	en	de	cartografie	van	controverses	

Wat	iets	is	en	of	het	iets	kan	doen	–	of	het	effect	heeft	of	niet	–	hangt	af	van	
het	netwerk	dat	het	kan	activeren.	Dat	is,	kort	gezegd,	de	basisgedachte	van	
actor‐netwerk	 theorie.	 Het	 ‘netwerk’	 wijst	 hier	 op	 de	 verzameling	 van	
mensen	 (beleidsmakers,	 onderzoekers,	 lerarenopleiders,	 experten,	
vakbonden,	 kandidaat‐leraren,	 etc.)	 en	 dingen	 (rapporten,	 decreten,	
opleidingsprogramma’s,	 publicaties,	 etc.)	 en	 hun	 onderlinge	 relaties,	 die	
maken	dat	iets	of	iemand	iets	teweeg	kan	brengen.	Een	netwerkbenadering	
bekijkt	 praktijken	 dus	 niet	 chronologisch	 maar	 relationeel	 en	 brengt	 de	
veelheid	van	actoren	in	kaart	die	een	bepaald	fenomeen	uitmaken.	Als	het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 vandaag	 op	 veel	
plaatsen	‘evident’	zijn,	dan	verklaren	we	dat	dus	niet	vanuit	de	(al	dan	niet	
geslaagde)	 implementatie	 van	 een	 decreet	 of	 als	 een	 gevolg	 van	 de	
verhoogde	aandacht	voor	onderwijskwaliteit	in	de	huidige	kenniseconomie.	
We	zoeken	die	verklaring	veeleer	in	het	netwerk	dat	het	beroepsprofiel	en	
de	 basiscompetenties	weten	 te	 activeren.	Door	 hun	 (net)werking	 open	 te	
leggen	of	uit	 te	 rollen,	 kunnen	we	meer	bepaald	 zichtbaar	maken	hoe	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	vandaag	kunnen	doen	wat	ze	doen.	
Een	netwerkbenadering	biedt	zo	niet	alleen	een	manier	om	de	werking	van	
ogenschijnlijk	 evidente	 dingen	 te	 bestuderen;	 het	 geeft	 bovendien	 een	
manier	 om	 in	 kaart	 te	 brengen	 hoe	 dingen	 macht	 of	 autoriteit	 kunnen	
verkrijgen.	Wanneer	iets	of	iemand	in	het	netwerk	meer	connecties	heeft	en	
daardoor	 meer	 centraal	 komt	 te	 staan,	 kan	 het	 immers	 ook	 invloed	
uitoefenen	op	de	dingen	en	mensen	die	in	de	(net)werking	betrokken	zijn. 
Wat	dit	volgens	ons	aan	de	voorgaande	benaderingswijzen	kan	toevoegen,	
is	 dat	 we	 zo	 ook	 een	 verklaring	 kunnen	 bieden	 voor	 de	
ontegensprekelijkheid	die	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	
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voor	 leraren	 lijkt	 uit	 te	 gaan.	 Zo	 vermeldden	 we	 in	 de	 inleiding	 het	
voorbeeld	van	een	visitatiecommissie	die	een	lerarenopleiding	ertoe	aanzet	
om	haar	programma	meer	vanuit	de	basiscompetenties	vorm	te	geven13,	of	
van	een	student	die	het	advies	krijgt	om	zich	in	zijn	of	haar	stage	te	richten	
op	die	competenties	die	hij/zij	nog	onvoldoende	verworven	heeft.	Aan	de	
hand	 van	 een	 netwerkbenadering	 kunnen	 we	 kortom	 beide	
onderzoeksvragen	 beantwoorden	 die	 we	 eerder	 in	 dit	 hoofdstuk	 hebben	
geïntroduceerd:	 die	 naar	 de	 werking	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 enerzijds	 en	 die	 naar	 de	 autoriteit	 van	 de	 lijsten	
anderzijds.	

Analoog	aan	bestuurlijkheidsstudies,	spreken	we	in	het	voorgaande	over	‘in	
kaart	brengen’.	Waar	een	cartografie	van	het	heden	de	punten	en	banen	van	
het	actuele	denken	in	kaart	brengt,	is	de	‘cartografie	van	controverses’	een	
methode	 om	 te	 observeren	 en	 te	 beschrijven	 hoe	 een	 situatie	 van	
verdeeldheid	 gesloten	 of	 ge‐blackboxed	 wordt	 (Latour,	 1987;	 Venturini,	
2010).	Het	vertrekpunt	vormt	daarbij	een	open	controverse	waarin	talrijke	
betrokkenen	 elkaar	 tegenspreken	 over	 wat	 er	 aan	 de	 hand	 is	 en	 wat	 er	
dient	te	gebeuren	(denk	bijvoorbeeld	aan	de	opwarming	van	de	aarde).	Of,	
omgekeerd:	 een	 eenduidige,	 onproblematische	 ‘black	 box’	 wordt	 terug	
opengelegd	 om	 te	 retraceren	 hoe	 de	 controverse	 die	 eraan	 vooraf	 ging	
beslecht	 is.	 In	 beide	 gevallen	 is	 het	 opzet	 hetzelfde:	 het	 netwerk	 van	
betrokkenen	 in	 kaart	 brengen,	 volgen	 hoe	 hun	 onderlinge	 verhoudingen	
zich	stabiliseren	en	welke	actoren	daardoor	in	het	centrum	komen	te	staan.	
Wat	de	cartografie	van	controverses	dan	met	een	cartografie	van	het	heden	
gemeen	heeft,	is	dat	ze	de	verklaring	voor	wat	mensen	doen	niet	‘achter’	de	
betrokkenen	gaat	zoeken	–	in	de	zin	dat	de	kaart	iets	zou	tonen	dat	aan	hun	
denken	 en	 handelen	 ontsnapt.	 Wat	 in	 kaart	 wordt	 gebracht	 is	 hoe	 wat	
mensen	 doen	 en	 wat	 dingen	 doen	 zich	 met	 elkaar	 verbinden	 en	 zo	 de	
ruimte	van	wat	we	kunnen	zien	en	zeggen	bepalen.14	

Met	 de	 keuze	 voor	 dit	 onderzoeksperspectief	 geven	 we	 uitdrukking	 aan	
twee	assumpties.	Ten	eerste:	dat	we	de	werking	van	competentielijsten	niet	

                                                            
13 We behandelen dit voorbeeld uitvoerig in Hoofdstuk 4. 
14 In de lijn van Decuypere, Ceulemans & Simons (2013) trachten we de benadering van Foucault en 
Latour hier te integreren. Waar we met Latour focussen op het beschrijven van de werking van het 
apparaat van het beroepsprofiel, kijken we in de lijn van Foucault naar het soort van gebruiker die 
daardoor in het leven wordt geroepen en wat daardoor geobjectiveerd wordt.  
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moeten	zoeken	in	de	lijsten	zelf	of	in	wat	mensen	met	de	lijsten	op	het	oog	
hebben,	 maar	 in	 de	 interactie	 tussen	 beide.	 De	 werking	 van	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties,	 tekent	zich	dus	af	 in	de	 interactie	
tussen	de	lijsten	en	hun	gebruikers.	Ten	tweede	willen	we	zicht	krijgen	op	
die	interacties,	dan	moeten	we	kijken	naar	sites	of	settings	waarin	mensen	
met	de	lijsten	aan	het	werk	zijn.	Een	setting	begrijpen	we	hier	als	een	reeks	
van	samenhangende	praktijken	en	arrangementen	die	de	omstandigheden	
uitmaken	waarin	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	een	bepaalde	
rol	 kunnen	 spelen.	 In	 de	 lijn	 van	 Schatzki	 (2002),	 verstaan	 we	
‘arrangementen’	 als	 ordeningen	 van	 mensen,	 artefacten	 en	 dingen.	
‘Praktijken’	 zien	 we	 als	 georganiseerde	 activiteiten,	 of	 nog:	 als	 manieren	
van	doen	en	manieren	van	spreken.15	Spreken	we	over	het	bestuderen	van	
praktijken,	dan	willen	we	dus	zeggen	dat	we	de	verklaring	voor	wat	er	 in	
praktijken	gebeurt	niet	zoeken	buiten	de	particuliere	omgeving	waarin	ze	
zich	afspelen,	maar	in	de	manieren	van	doen	(activiteiten	en	gedragingen),	
de	manieren	 van	 spreken	 (mondelinge	 en	 schriftelijke	 uitspraken)	 en	 de	
arrangementen	die	het	sociale	leven	op	een	bepaalde	plaats	uitmaken.16	In	
wat	 volgt	 werken	 we	 deze	 assumpties	 verder	 uit	 aan	 de	 hand	 van	 de	
basisprincipes	van	actor‐netwerktheorie	en	de	etnografische	analyses	van	
Bruno	 Latour.	 In	 een	 derde	 paragraaf	 maken	 we	 de	 verbinding	 met	 de	
methode	van	dataverzameling	en	dataverwerking	die	we	 in	het	kader	van	
dit	onderzoek	hebben	toegepast.		

	

	

	

                                                            
15 Schatzki (2002, p. xi) schrijft: “The social site is a specific context of human coexistence: the place 
where, and as part of which, social life inherently occurs. To theorize sociality through the concept of 
a social site is to hold 
that the character and transformation of social life are both intrinsically and decisively rooted in the 
site where it takes place. In turn, this site‐context, I claim, is composed of a mesh of orders and 
practices. Orders are arrangements of entities (e.g., people, artifacts, things), whereas practices are 
organized activities. Human coexistence thus transpires as and amid an elaborate, constantly 
evolving nexus of arranged things and organized activities.”  
16 Dit is wat we eerder, in verwijzing naar Timmermans & Berg (1997), een ‘volstrekt gelokaliseerde 
benadering’ (a localized approach) hebben genoemd. 
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3. ANT	als	een	methode	om	te	kijken	naar	het	doen	van	de	dingen17	

Hoewel	 de	 toepassing	 van	 actor‐netwerkanalyses	 binnen	
onderwijsonderzoek	 tot	 op	 heden	 eerder	 beperkt	 blijft,	 tonen	 recente	
voorbeelden	(Ceulemans,	Simons,	&	Struyf,	2012;	Colombo	&	Landri,	2009;	
Decuypere,	Ceulemans	&	Simons,	2013;	Decuypere,	Simons,	&	Masschelein,	
2011;	 Fenwick,	 2010a;	 2010b;	 Fenwick	 &	 Edwards,	 2010;	 Gorur,	 2011;	
Sørensen,	2007)	volgens	ons	relevante	inzichten	in	de	fabricatie	en	werking	
van	 onderwijs(beleids)praktijken.	 Daarbij	 is	 het	 vooral	 de	 manier	 van	
kijken	 naar	 ‘het	 doen	 van	 de	 dingen’	 die	 ons	 in	 ANT/STA‐benaderingen	
interesseert.	 In	 wat	 volgt	 bespreken	 we	 de	 basisassumpties	 van	 ANT	 en	
gaan	we	verder	in	op	het	veldwerk	en	de	etnografische	beschrijvingen	van	
Bruno	Latour.18		

	

3.1	Een	denken	(en	kijken)	in	beweging,	is	een	denken	(en	kijken)	in	relatie	

Om	iets	te	kunnen	doen	hebben	mensen	dingen	nodig.	Doorgaans	bekijken	
we	 die	 dingen	 vanuit	 wat	 wij	 ermee	 kunnen	 doen.	 Als	 materiaal	 dat	 ter	
onze	beschikking	is	en	niets	anders	te	‘doen’	heeft	dan	te	gehoorzamen	aan	
onze	wil.	Maar	wanneer	we	op	de	dingen	beroep	doen,	doen	de	dingen	ook	
omgekeerd	 beroep	 op	 ons.	 Dingen	 zijn	 geen	 passieve	 knechten	 die	
gehoorzaam	uitvoeren	wat	wij	 van	hen	 verwachten;	 ze	 schrijven	 ook	 een	
bepaald	 gedrag	 voor	 aan	 zij	 die	 van	 hen	 gebruik	maken.	 Anders	 gezegd:	
dingen	‘doen’	ook.	Ze	nemen	deel	aan	wat	we	doen	en	geven	er	mee	vorm	
aan.	Eenmaal	we	vanuit	dat	uitgangspunt	kijken,	is	het	al	snel	niet	meer	zo	

                                                            
17 Naast actor‐netwerk‐theorie circuleren heel wat andere benamingen om sociotechnische 
benaderingen aan te duiden, zoals onder meer: ‘Science and technology Studies’ (STS), ‘sociology of 
translation’ (Callon 1986), ‘sociology of associations’ (Latour 2005; 2010a), ‘sociology of mediation’ 
(Latour, 2005), ‘ANT‐analysis’ (Venturini 2010; Latour 2005), ‘after‐ANT’ (Law 2004), ‘material 
semiotics’ (Law 2007; 2009), ‘political ecology’ (Bennett, 2010) of ‘mobile sociology’ (Urry, 2000; 
Usher & Edwards, 2007). 
18 Bruno Latour, afkomstig uit een familie wijnproducenten, is een Frans wetenschapsfilosoof, 
antropoloog en socioloog. Van 1982 tot 2006 was hij professor aan het Centre de sociologie de 
l'Innovation van de École Nationale Supérieure des Mines in Parijs. Momenteel is hij professor aan 
het Institut d’études politiques aan Sciences Po, eveneens in Parijs, en deeltijds aan de London 
School of Economics. Hij werkte als gastprofessor aan de universiteit van Californië en in het 
departement wetenschapsgeschiedenis van de universiteit van Harvard en wordt vandaag 
beschouwd als één van ‘s werelds toonaangevende sociologen en antropologen. Zijn vele boeken en 
artikelen leverden een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van actor‐netwerk theorie en de 
sociotechnische benadering vanaf de tweede helft van de jaren ’90 van de vorige eeuw, samen met 
het werk van onder meer Michel Callon en John Law. 
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duidelijk	wie	en	wat	er	aan	het	werk	 is	 in	de	dingen	die	we	doen.	Als	we	
bijvoorbeeld	een	verkeersdrempel	naderen,	zijn	het	dan	wij	die	vertragen	
of	is	het	de	verkeersdrempel	die	ons	ertoe	aanzet	dit	te	doen?	Zijn	wij	het	
die	in	beweging	komen	wanneer	de	schuifdeur	haar	deuren	sluit	terwijl	we	
nog	in	de	deuropening	staan	of	is	het	de	schuifdeur	die	ons	‘opdraagt’	door	
te	 lopen	 (of	met	onze	armen	 te	 zwieren	 tot	de	 sensor	onze	aanwezigheid	
heeft	 opgemerkt)?	 Zijn	wij	 het	die	het	 gebruik	 van	onze	mobiele	 telefoon	
bepalen,	of	zet	de	smartphone	ons	aan	tot	gedrag	dat	we	voordien	niet	voor	
mogelijk	 hadden	 gehouden?	 Is	 pestgedrag	 louter	 menselijk	 of	 speelt	 de	
opgang	van	sociale	netwerksites	ook	een	bepalende	rol	in	de	vorm	die	het	
pesten	aanneemt?	Wij	doen	niet	enkel	iets	met	de	dingen,	zij	doen	ook	iets	
met	ons:	things	have	agency	too.	
	

Niet	essentie,	niet	intentie	maar	interactie	

Het	ANT‐motto	‘Terug	naar	de	dingen!”	moet	niet	begrepen	worden	als	een	
inruilen	van	de	aandacht	voor	het	menselijke	subject,	zijn	betekenisgeving,	
intenties	en	emoties	in	het	voordeel	van	de	aard	en	essentie	van	de	dingen.	
Het	 wil	 dus	 niet	 zeggen	 dat	 dingen	 de	 handeling	 ‘veroorzaken’,	 noch	 dat	
objecten	dingen	doen	 ‘in	plaats	 van’	mensen.	ANT	 schrijft	 de	dingen	geen	
essentie	of	intentionaliteit	toe	(hoewel	mensen	soms	wel	geneigd	zijn	dat	te	
doen,	 zoals	 bijvoorbeeld	 blijkt	 uit	 de	 manier	 waarop	 mensen	 dingen	
verwensen	die	niet	doen	wat	ze	er	op	dat	moment	van	verwachten);	waar	
een	 ANT‐perspectief	 op	wijst,	 is	 op	 hoe	 de	 dingen	 onze	 intenties	 (ver‐	 of	
om‐)buigen	 op	 manieren	 die	 niet	 strikt	 naar	 ons	 kunnen	 worden	
geattribueerd.	Dingen	brengen	ons	ook	op	een	bepaalde	manier	samen	en	
laten	 ons	 toe	 om	 bepaalde	 dingen	 wel	 en	 niet	 te	 doen.	 Dingen	 op	 deze	
manier	bekijken,	betekent	dat	we	hen	niet	beschouwen	als	zekere,	duidelijk	
afgelijnde	 en	 vaststaande	 ‘objecten’	 maar	 als	 een	 verzameling	 van	
elementen	 die	 ‘iets’	 als	 een	 entiteit	 laten	 verschijnen	 of	 doen	 werken.	
Latour	(2004;	2005b)	duidt	deze	verschuiving	in	de	lijn	van	Heidegger	als	
de	verschuiving	van	object	naar	ding,	of,	zoals	we	verderop	uitwerken,	als	
de	 verschuiving	 van	matters	 of	 fact	 (feiten,	 zekerheden)	 naar	matters	 of	
concern	(publieke	kwesties	of	bezorgdheden).	Michel	Serres	(1982)	spreekt	
van	 ‘quasi‐objecten’	 en	 ‘quasi‐subjecten’,	 Latour	 (2005)	 van	 ‘actanten’	 en	
‘assemblages’	 –	 cruciaal	 is	 dat	 het	 in	 elk	 van	 deze	 noties	 gaat	 om	 een	
verschuiving	 in	 onze	manier	 van	 kijken	 naar	 wat	 actie	 of	 activiteit	 is,	 en	
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naar	wie	of	wat	die	activiteit	uitvoert.19	Een	voetbal,	bijvoorbeeld,	 is	deels	
object	en	deels	subject,	zowel	gestuurd	door	menselijke	 intenties	als	door	
de	materialiteit	 die	 onze	 intenties	 en	 bewegingen	modificeert.20	Wat	 (de)	
voetbal	is	–	de	suggestie	zit	reeds	in	het	woord	zelf	vervat	–	is	enkel	te	zien	
in	de	interactie	tussen	mens	en	ding.	Serres	schrijft:	

A ball is not an ordinary object, for it is what it is only if a subject 
holds it. Over there, on the ground, it is nothing; it is stupid; it has 
no meaning, no function, and no value. Ball isn’t played alone. 
Those who do, those who hog the ball, are bad players and are soon 
excluded from the game. They are said to be selfish. The collective 
game doesn’t need persons, people out for themselves. Let us 
consider the one who holds it. If he makes it move around him, he 
is awkward, a bad player. The ball isn’t therefore the body; the 
exact contrary is true: the body is the object of the ball; the subject 
moves around this sun. Skill with the ball is recognized in the 
player who follows the ball and serves it instead of making it follow 
him and using it. It is the subject of the body, subject of bodies, and 
like a subject of subjects. Playing is nothing else but making 
oneself the attribute of the ball as a substance. The laws are 
written for it, defined relative to it, and we bend to these laws. Skill 
with the ball supposes a Ptolemaic revolution of which few 
theoreticians are capable, since they are accustomed to being 
subjects in a Copernican world where objects are slaves (Serres, 
1982, p. 225 – 226). 

Analoog	 kunnen	 we	 de	 werking	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 enkel	 accuraat	 beschrijven	 wanneer	 we	
niet	alleen	kijken	naar	wat	de	mensen	ermee	doen	maar	ook	naar	de	wijze	
waarop	 de	 materiële	 lijsten	 ons	 in	 beweging	 brengen	 (of	 ons	 in	 een	
bepaalde	ver‐houding	plaatsen).	Dat	er	van	deze	bewegingen	iets	dwingend	
uitgaat	 en	de	dingen	ons	bijgevolg	niet	 vrijblijvend	 in	het	 spel	 betrekken,	
duiden	we	met	het	onderscheid	tussen	delegaties	en	prescripties.				
	

	
                                                            
19 De termen ‘netwerk’, ‘actant’,  ‘assemblage’, ‘gathering’ en ‘matter of concern’ zijn in zekere zin 
inwisselbaar, gezien ze terug te brengen zijn op dezelfde omkering of verschuiving in het kijken naar 
de constitutie van de werkelijkheid (wat we duiden als een denken of kijken in beweging en een 
denken of kijken in relatie). 
20 Deze modificaties in onze intenties en bewegingen tonen zich ook in de bewoordingen die we 
gebruiken. Zo kijken we naar de bal, richten we ons op de bal, passen we ons aan aan het spel en 
buigen we ons naar de bal. 



28 
 

Van	delegaties	naar	prescripties		

Zoals	gezegd,	verleggen	we	de	focus	in	dit	onderzoek	van	wat	wij	(leraren,	
lerarenopleiders,	 onderwijskundigen,	 beleidsmakers,	 schooldirecties,	
studenten,	…)	willen	of	verwachten	dat	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	wel	
en	niet	doet,	naar	hoe	het	beroepsprofiel	werkt	en	wat	het	beroepsprofiel	
doet	 doen.	 Vertalen	 we	 deze	 omkering	 in	 de	 woordenschat	 die	 Latour	
(1988)	 ervoor	 hanteert,	 dan	 gaan	 we	 van	 delegatie	 (wat	 wij	 aan	 het	
beroepsprofiel	 toeschrijven)	 naar	 prescriptie	 (wat	 het	 beroepsprofiel	 ons	
voorschrijft):	

If, in our societies, there are thousands of such lieutenants to 
which we have delegated competences, it means that what defines 
our social relations is, for the most part, prescribed back to us by 
nonhumans	(Latour, 1988, p. 310).21 

‘Delegeren’	wijst	op	het	doorgeven	van	taken:	in	plaats	van	de	deur	zelf	te	
openen	en	nadien	weer	te	sluiten,	 laten	we	deze	taak	over	aan	een	sensor	
die	onze	komst	doorgeeft	aan	een	elektrische	hendel.	‘Prescripties’	zijn	dan	
de	 gedragingen	 die	 de	 dingen	 waaraan	 we	 een	 bepaalde	 taak	 hebben	
gedelegeerd	 ons	 vervolgens	 voorschrijven	 (bijvoorbeeld	 ons	 tempo	
aanpassen	aan	de	snelheid	waarmee	de	deuren	openen	en	sluiten	of	het	op	
regelmatige	basis	uitvoeren	van	onderhoudswerkzaamheden	zodat	de	deur	
naar	 behoren	 blijft	 functioneren).	 In	 het	 citaat	 spreekt	 Latour	 van	
duizenden	 van	 zulke	 ‘luitenanten’:	 dingen	 die	 orders	 van	 ons	 aannemen	
maar	 tegelijkertijd	 een	 normstellende	 werking	 uitoefenen	 op	 hun	
‘gebruikers’.	Dit	normatieve	of	prescriptieve	karakter	duidt	Latour	als	een	
soort	 programmeertaal	 die	 in	 de	 werking	 van	 de	 dingen	 vervat	 zit.	 Deze	
programmeertaal	 bestaat	 uit	 een	 reeks	 van	 codes,	 die	 in	 stilte	 en	 continu	
orders	 geven	 en	 zo	 een	 ‘juist	 gedrag’	 en	 ‘ideale	 gebruiker’	 in	 het	 leven	
roepen:	
                                                            
21 Hiermee verwijzen we naar één van Latours vroegere analyses, waarbij hij vertrekt van een briefje 
dat ergens op een deur plakt om te melden dat de deurpomp defect is. Latour schrijft: “On a freezing 
day in February, posted on the door of the Sociology Department at Walla Walla University, 
Washington, could be seen a small hand‐written notice: “The door‐closer is on strike, for God’s sake, 
keep the door closed.” This fusion of labor relations, religion, advertisement, semiotics, and 
technique in one single insignificant fact is exactly the sort of thing I want to help to describe” 
(Latour, 1988, p. 298). Hij neemt dit briefje als aangrijpingspunt om te illustreren hoe mensen en 
dingen competenties en eigenschappen aan elkaar toeschrijven of delegeren: van de muur, naar de 
deur in de muur, naar de deurklink, naar de portier, naar de automatische deurpomp, en terug naar 
de mens die de deur vergeet te sluiten en degene die daardoor binnen in de koude wordt gezet 
zolang de technieker de deurpomp niet komt repareren. 
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How can these prescriptions be brought out? By replacing them by 
strings of sentences (usually in the imperative) that are uttered 
(silently and continuously) by the mechanisms for the benefit of 
those who are mechanized: do this, do that, behave this way, don’t 
go that way. Such sentences look very much like a programming 
language. This substitution of words for silence can be made in the 
analyst’s thought experiments, but also by instruction booklets or 
explicitly in any training session through the voice of a 
demonstrator or instructor or teacher. The military are especially 
good at shouting them out through the mouthpiece of human 
instructors who delegate back to themselves the task of explaining, 
in the rifle’s name, the characteristics of the rifle’s ideal user. As 
Akrich notes, prescription is the moral and ethical dimension of 
mechanisms. In spite of constant weeping of moralists, no human is 
as relentlessly moral as a machine, especially if it is (she is, he is, 
they are) as “user friendly” as my computer (Latour, 1988, p. 301; 
onze cursivering). 

Hoe	gebruiksvriendelijker	de	machine,	hoe	sneller	we	eraan	gewend	raken	
en	hoe	meer	het	onderscheid	tussen	werktuig	en	gebruiker	vervaagt	–	denk	
bijvoorbeeld	aan	hoe	de	computer	onze	manier	van	leven	en	werken	heeft	
veranderd,	of	hoe	de	smartphone	de	behoefte	aan	permanent	contact	met	
een	netwerk	 (zowel	een	draadloos	netwerk	als	met	 sociale	netwerken)	 in	
het	leven	roept.		
	

Van	representatie	naar	registratie	

Beschrijving	 of	descriptie	 articuleert	 Latour	 dan	 als	 het	 naar	 voren	 halen	
van	de	‘scripts’	die	vervat	zitten	in	onze	manier	van	doen	met	de	dingen.22	
Een	 beschrijving	 is	 dan	 een	 schriftelijke	 neerslag	 van	 de	 relaties	 die	 zich	
tussen	mensen,	tussen	dingen,	en	tussen	mensen	en	dingen	uittekenen.	Die	
relaties	 zijn	 re‐traceerbaar	 via	 materiële	 sporen.	 Materiële	 sporen	 zijn	
fysieke,	 aanwijsbare	 sporen	 –	 sporen	 die	 iedereen	 kan	 zien	 (dus	 geen	
sporen	 die	 zich	 enkel	 voor	 de	 ogen	 of	 in	 het	 hoofd	 van	 de	 onderzoeker	
situeren).	 Beschrijvingen	 zijn	 dus	 in	 de	 eerste	 plaats	 registraties:	 ze	
brengen	onder	woorden	(tekstueel)	of	in	beeld	(visueel)	wat	met	het	oog	te	
zien	 is.	 Om	 te	 wijzen	 op	 de	 manier	 waarop	 de	 realiteit	 wordt	
gematerialiseerd,	gebruikt	Latour	de	notie	 inscriptie.	 “Inscription	refers	 to	

                                                            
22 Mol (2000) spreekt van het uitschrijven van ingeschreven beschrijvingen. 
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all	 the	 types	 of	 transformations	 through	 which	 an	 entity	 becomes	
materialized	into	a	sign,	an	archive,	a	document,	a	piece	of	paper,	a	trace”	
(Latour	1999,	p.	306).	 Inscripties	zetten	 iets	 in	de	wereld	om	in	woorden,	
leggen	deze	vast	op	papier	of	in	een	elektronisch	bestand	en	produceren	zo	
informatie	 over	 een	 bepaalde	 stand	 van	 zaken.	 Inscripties	 maken	 het	
bovendien	 mogelijk	 om	 dingen	 naast	 elkaar	 te	 leggen.  Aan	 de	 hand	 van	
landkaarten	 of	 luchtfoto’s	 kan	 men	 eender	 welk	 gebied	 ter	 wereld	 ‘zien’	
zonder	dat	men	er	fysiek	aanwezig	hoeft	te	zijn	(Latour,	1999),	door	middel	
van	 juridische	dossiers	 kan	men	 rechtszaken	archiveren	 zodat	men	er	bij	
een	volgende	zaak	beroep	op	kan	doen	(Latour,	2010c),	en	via	proeftuinen,	
feedback‐	 of	 inspectierapporten	krijgen	we	 inzage	 in	 scholen	 (Decuypere,	
Ceulemans	&	Simons,	2013).	Inscripties	verlenen	de	wereld	op	die	manier	
niet	alleen	een	ander	uitzicht;	ze	bewerkstelligen	ook	een	nieuwe	omgang	
met	 die	 wereld.	 Door	 die	 kaarten,	 dossiers	 of	 rapporten	 worden	 regio’s,	
disputen	of	scholen	die	zich	ver	van	elkaar	bevinden	en	voordien	niets	met	
elkaar	 te	maken	hebben	op	papier	samengebracht	en	equivalent	gemaakt,	
waardoor	 men	 er	 bewerkingen	 op	 kan	 uitvoeren.23	 Kaarten,	 dossiers	 of	
rapporten	 (maar	 ook	 cijfers,	 metingen,	 observaties,	 stalen,	 classificaties,	
tabellen,	…)	zijn	dan	ook	even	fysiek	en	materieel	als	gebouwen	of	objecten,	
in	die	zin	dat	we	het	even	zo	goed	kunnen	zien	en	aanwijzen.		

Accuraat	registreren	betekent	dan:	aandachtig	zijn	voor	de	concrete	stand	
van	 zaken,	 onder	 woorden	 brengen	 wat	 er	 te	 zien	 is	 en	 daarbij	 de	
interpretaties	 en	 verklaringen	 voor	 wat	 men	 ziet	 achterwege	 laten.	
Belangrijk	 is	 om	 ‘bij	 de	 dingen	 te	 blijven’	 en	 ‘juist’	 te	 kijken	 (Venturini,	
2010).	 Dit	 impliceert	 wat	 Latour	 een	 ‘koppig	 realistische’	 of	 een	 ‘strikt	
positivistische’	 onderzoekshouding	 noemt,	 die	 streeft	 naar	 objectiviteit	
(Latour,	2004a).	Wat	‘objectief’	en	‘valide’	is	wordt	dan	niet	enkel	begrepen	
als	 vrij	 van	menselijke	 interpretatie,	maar	 ook	 als	 een	manier	 van	 kijken	
naar	objecten	in	werking	en	de	relaties	die	ze	activeren.	

The things people call ‘objective’ are most of the time the clichés of 
matters of facts. We don’t have a good description of anything: of 
what a computer, a piece of software, a formal system, a theorem, a 

                                                            
23 Latour (1987) bespreekt voorbeelden als de cartografie, die onbekende en voordien onbereikbare 
delen van de wereld via expedities bekend maakt en dichterbij haalt; de astronomie, die sterren via 
observatiecentra en gestandaardiseerde observatieformulieren binnen handbereik brengt; de 
economie, die wat mensen binnen een land doen, kopen en verkopen o.m. via vragenlijsten 
overzichtelijk maakt.  
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company, a market is. How would we be able to distinguish it from 
human emotions? So, there are two ways to criticize objectivity: one 
is by going away from the object to the subjective human viewpoint. 
But the other direction is the one I am talking about: back to the 
object. Positivists don’t own objectivity. (…) The name of the game 
is to get back to empiricism (Latour, 2005, p. 146). 

‘Louter’	 beschrijven	 verwijst	 dan	 niet	 naar	 het	 ‘neutraal’	 of	 ‘rechtstreeks’	
representeren	van	wat	er	 ‘daarbuiten’	 is.	Net	zoals	statistische	technieken	
impliceren	 ook	 descriptieve	 technieken	 een	 bepaalde	 dataverzameling	 en	
databewerking.	 Een	 fenomeen	 statistisch	 verklaren	 dan	 wel	 in	 detail	
beschrijven,	 vergt	 een	 andere	 collecting	 activity	 en	 brengt	 zodoende	 een	
andere	 verzamelde	 entiteit	 (collected	 entity)	 in	 beeld	 (Latour,	 Jensen,	
Venturini,	 Grauwin	 &	 Bouillier,	 2012).	 Waar	 een	 statistische	 analyse	
gegevens	 verzamelt	 door	middel	 van	 een	 steekproef	 om	 deze	 vervolgens	
over	 een	 bepaalde	 populatie	 te	 generaliseren,	 gaat	 het	 in	 een	 actor‐
netwerkbeschrijving	 om	 het	 verzamelen	 van	 de	 materialen	 waaruit	 een	
actie	 is	 samengesteld.	Of,	 anders	 gezegd:	 om	het	 in	 kaart	 brengen	 van	de	
relaties	of	de	(net)werking	die	maken	dat	‘iets’	–	een	computer,	een	theorie,	
een	bedrijf,	 een	beroepsprofiel	 –	 een	bepaald	effect	kan	uitoefenen.24	Een	
netwerkanalyse	 wil	 op	 die	 manier	 empirische	 gegevens	 aan	 de	 dingen	
toevoegen,	 waardoor	 ze	 aan	 complexiteit	 winnen	 in	 plaats	 van	 ze	 als	
eenduidig	en	feitelijk	te	presenteren.	
	

Van	zekere	feiten	naar	complexe	kwesties	

Hoewel	 ANT	 vaak	 anders	 is	 begrepen,	 ligt	 de	 kritische	 functie	 van	 deze	
studies	 niet	 in	 het	 ontmaskeren	 of	 blootleggen	 van	 de	 ware	 aard	 van	 de	
dingen	 (zoals	 bijvoorbeeld	 gesuggereerd	 door	Hacking,	 2003).	De	 inzet	 is	
geen	de‐constructie	die	 afbreuk	doet	 aan	de	 realiteit	 van	de	dingen	en	de	
realiteitswaarde	ervan	vermindert	(‘het	is	niet	zoals	je	denkt	dat	het	is’,	‘dit	
is	hoe	het	echt	zit’);	maar	re‐constructie,	die	wil	bijdragen	aan	de	realiteit	
van	de	dingen	en	de	realiteitswaarde	ervan	vermeerdert.	Het	gaat	erom	er	
(terug)	 reële	 en	meerduidige	kwesties	of	 ‘bezorgdheden’	 van	 te	maken	 in	
plaats	van	vanzelfsprekende	of	feitelijke	‘gegevens’.		

                                                            
24 Enkel in de test, het speurwerk of het experiment wordt men materialist, schrijft Latour (2010b); 
dat wil zeggen: enkel dan wordt men zich bewust van de diverse materialen die een bepaalde actie 
samenstellen. “C’est dans l’épreuve seulement que l’on devient matérialiste, c’est‐à‐dire conscient 
des matériaux divers qui composent une action quelconque” (Latour, 2010, p. 51). 
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The critic is not the one who debunks, but the one who assembles. 
The critic is not the one who lifts the rugs from under the feet of 
the naïeve believers, but the one who offers the participants arenas 
in which to gather. The critic is not the one who alternates 
haphazardly between antifetishism and positivism, but the one for 
whom, if something is constructed, then it means it is fragile and 
thus in great need of care and caution. […] (t)he direction of 
critique is not away but toward the gathering, the Thing (Latour, 
2004a, p. 246; cursivering overgenomen van de auteur). 

Latour	 verbindt	 de	 kritische	 functie	 van	 ANT	 in	 het	 bovenstaande	 citaat	
veeleer	 met	 activiteiten	 van	 verzamelen	 en	 samenbrengen	 dan	 van	
ontleden	 of	 blootleggen.	 De	 beweging	 die	 ze	 maken	 is	 dus	 eerder	 een	
‘naartoe’	of	een	‘dichterbij’	de	dingen	dan	een	tegenin	gaan	of	rechtsomkeer	
maken.	 In	 die	 zin	 houdt	 het	 positivisme	 van	 Latour	 een	 positieve	 (of	
constructieve)	 eerder	 dan	 een	negatieve	 (of	 deconstructieve)	wending	 in.	
Het	gaat	daarbij	niet	zozeer	om	bekritiseren	of	ter	discussie	stellen	van	wat	
als	vanzelfsprekend	wordt	beschouwd,	maar	om	het	(weer)	publiek	maken	
of	 in	 de	 discussie	 brengen	 ervan.	 Een	 netwerkbeschrijving	 is	 dan	 een	
manier	om	wat	als	feitelijk	of	evident	wordt	voorgesteld	(terug)	op	tafel	te	
leggen,	waar	iedereen	het	kan	zien	en	er	iets	over	kan	zeggen.	De	tekst	(het	
verslag,	 het	 artikel,	 het	 boek)	 biedt	 dan	 geen	 representatie	 van	 hoe	 de	
dingen	werkelijk	 zijn,	 noch	 een	 concept	 waar	 (nog)	 geen	 enkele	 realiteit	
aan	 beantwoordt	 (Simons,	 2008).	 Een	 goede	 beschrijving,	 is	 een	
beschrijving	 die	 als	 het	 ware	 een	 platform	 biedt	 om	 datgene	 wat	 ons	
bezighoudt	te	presenteren	en	daarbij	een	veelheid	aan	betrokkenen	aan	het	
woord	te	laten.		

It is true: ANT is often hesitant when it comes to taking a stand, but 
such hesitation doesn’t come from naivety or cynicism. It comes from 
the fear of shortcutting the debate before it had the time to deploy 
its full richness, of pushing an interpretation before all actors had a 
chance to express their own. […] The worthiest contribution that 
cartographic observation can give to collective discussion is not to 
reduce its complexity, but to make sure that it remains complex 
enough for every voice to be listened to (Venturini, 2010, p. 268). 

Naast	 een	 verschuiving	 in	 de	 kritische	 houding	 van	 de	 onderzoeker	 (van	
ontmaskeren	naar	verzamelen	en	re‐assembleren),	articuleert	Latour	deze	
verschuiving	ook	in	termen	van	de	zaak	die	bestudeerd	wordt.	Hij	typeert	
dit	als	een	verschuiving	van	objecten	naar	dingen,	van	 feitelijkheden	naar	
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bezorgdheden	 of	 van	 zekerheden	 naar	 kwesties.	 We	 duiden	 het	
onderscheid	tussen	beide	aan	de	hand	van	de	onderstaande	tabel.		

Matters of fact Matters of concern 
≈ ‘objects’ ≈ ‘things’ 
≈ what is out there, unquestionably, what 
lies out of any dispute, out of language 
≈ a black box 

≈ in one sense an object out there and, in 
another sense, an issue very much in there, 
at any rate, a gathering, an assembly 

≈ that which is thrown out of any human 
group, as in the dream of scientific mastery, 
the domination of a World of objects 
completely separated from human desires 
and conflicts 

≈ a gathering around a disputed state of 
affairs 
≈ an issue that brings people together 
because it divides them 
 

≈ very partial, very polemical and very 
political rendering of matters of concern 

≈ designates both those who assemble 
because they are concerned as well as what 
causes their concerns and divisions 

≈ a descriptive tool to debunk a lot of beliefs, 
powers and illusions 
→ subtracting reality 
→ deconstruction and critique 

≈ a descriptive tool to protect and to care 
→ adding reality to matters of fact 
→ constructivism and composition 

≈ a matter which is privatized by those who 
know, e.g. scientist, politicians or experts 

≈ an issue that gathers a collective of equals;  
≈ a public matter for which no expertise 
exists  

≈ society ≈ collective 

Figuur 1.1. Over feitelijkheden en bezorgdheden.25 

Waar	 feitelijkheden	 eenduidigheid	 genereren,	 zekerheid	 verschaffen	 en	
doorgaans	 geen	 vragen	 uitlokken,	 brengen	 kwesties	 onduidelijkheden,	
onzekerheden	 en	 vragen	 naar	 voren.	 Door	 het	 netwerk	 dat	 een	 bepaalde	
stand	van	zaken	als	feitelijkheid	doet	verschijnen	te	beschrijven,	opent	zich	
zodoende	de	mogelijkheid	om	er	op	een	andere	manier	naar	te	kijken.	Niet	
als	iets	dat	zo	is	of	zo	moet	zijn,	maar	als	een	zaak	die	betwist	en	betwijfeld	
wordt	 en	 precies	 daarom	 onze	 aandacht	 vraagt.	 Een	 kwestie	 is	 dan	 geen	
zaak	van	expertise,	waarbij	kennis	of	professionaliteit	de	inzet	vormt,	maar	
een	 zaak	 van	 gedeeld	 belang	 of	 gedeelde	 bezorgdheid.	 Het	 zijn	 levendige	
kwesties,	 in	die	zin	dat	ze	een	publiek	in	het	 leven	roepen.26	Een	publieke	

                                                            
25 Deze tabel is gebaseerd op Latour, 2004a, 2005b & 2010e. We zijn er ons van bewust niet alle 
elementen uit de tabel te hebben toegelicht. In het vijfde hoofdstuk komen we hier echter meer 
uitvoerig op terug. 
26 “Issues spark a public into being” schrijft Marres (2005, in Simons, Olssen & Peters, 2009, p. x). Zich 
baserend op STS‐analyses van processen van democratische politieke besluitvorming, bepleit ze een 
issue‐oriented perspective, waarbij beroep wordt gedaan op een publiek in plaats van op 
professionals om een kwestie te regelen (Marres, 2007). Ze verbindt dit tevens met het belang van 
experimenteren met wat ze noemt devices of participation (Marres, 2013). Ook Latour maakt een 
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kwestie	brengt	belanghebbenden	–	zowel	mensen	als	dingen	–	als	gelijken	
samen	 rond	 een	 zaak	 die	 steeds	 on‐	 of	 onder‐bepaald	 is.	Met	 onze	 vraag	
naar	 de	 (sturende)	 werking	 van	 het	 beroepsprofiel,	 is	 het	 dan	 ook	 onze	
bedoeling	 om	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 zo	 te	 beschrijven	 dat	 het	
mogelijk	wordt	dit	niet	 langer	als	evident	en	gegeven	 te	zien,	maar	het	 te	
presenteren	als	een	bezorgdheid	of	kwestie	die	velen	bezighoudt.	Het	gaat	
er	 ons	 dan	 niet	 om	 een	 positie	 in	 te	 nemen	 ten	 aanzien	 van	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar.	 Door	 in	 kaart	 te	
brengen	 waar	 ze	 hun	 vanzelfsprekendheid	 en	 autoriteit	 vandaan	 halen,	
willen	we	het	 (terug)	mogelijk	maken	om	de	 lijsten	als	 gewone	dingen	 te	
zien	waarover	iedereen	iets	kan	zeggen.	Daarbij	dient	zich	tegelijk	de	vraag	
aan	of	er	ook	andere	invullingen	of	samenstellingen	van	de	leraar	mogelijk	
zijn	 naast	 die	 van	 beroepsprofielen	 en	 basiscompetenties.	 We	 verbinden	
deze	vraagstelling	in	de	volgende	paragraaf	met	het	doen	van	veldwerk	en	
het	beschrijven	van	prakijken	on	their	own	terms.	

	

3.2		Een	eigenzinnige	beschrijving	van	particuliere	praktijken		

De	laatste	jaren	concentreerde	Bruno	Latour	zich	op	een	ambitieus	project	
dat,	 naar	 eigen	 zeggen,	 enigszins	 afwijkt	 van	 de	 theoretische	 en	
methodologische	uitgangspunten	van	actor‐netwerk	theorie.	Recent	doopte	
hij	dit	grootschalige	onderzoek	om	tot	een	‘antropologie	van	de	modernen’	
(Latour,	 2013b).	 Het	 opzet	 van	 deze	 antropologie	 is	 een	 comparatieve	
studie	 van	 de	 waardesystemen	 die	 ons,	 bewoners	 van	 moderne	
samenlevingen,	 het	 meest	 nauw	 aan	 het	 hart	 liggen.	 Naast	 de	
wetenschappen,	beschreef	Latour	daartoe	ook	de	technologie,	de	kunst,	de	
religie,	het	politieke	en	het	recht	op	volstrekt	eigen	wijze.	Het	is	Latour	er	
namelijk	om	te	doen	te	achterhalen	–	juister	is:	naar	de	voorgrond	te	halen	
–	wat	specifiek	is	aan	elk	van	deze	waardesystemen	of	bestaanswijzen.	Hij	
beschrijft	ze	daartoe	on	their	own	terms	–	dat	wil	zeggen:	vertrekkend	van	
de	praktijken	die	er	deel	van	uitmaken	en	de	manier	van	spreken	en	doen	
die	deze	praktijken	eigen	is.	De	werkwijze	die	hij	hiervoor	toepast	verschilt	
van	 die	 van	 actor‐netwerk	 theorie,	 in	 die	 zin	 dat	 het	 perspectief	 zich	
uitbreidt	en	er	een	interesse	aan	de	observaties	wordt	toegevoegd.	Het	gaat	

                                                                                                                                                                                          
verbinding tussen het bestuderen en presenteren van kwesties en het belang van het experiment 
zoals we in de volgende alinea uitwerken. 
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dan	 niet	 enkel	 om	 het	 definiëren	 van	 associaties	 en	 het	 traceren	 van	
netwerken	 om	 zodoende	 de	 noties	 van	 het	 sociale	 en	 de	maatschappij	 te	
herformuleren,	zoals	bijvoorbeeld	in	Reassembling	the	Social	(Latour,	2005)	
het	opzet	was.	In	zijn	concrete	analyses,	bijvoorbeeld	over	de	werking	van	
de	 wetenschap	 (Latour,	 1987),	 van	 het	 recht	 (Latour,	 2010c)	 of	 over	 de	
condities	van	het	politieke	(Latour,	2003)	en	het	religieuze	spreken	(Latour,	
2013a),	voegt	Latour	hieraan	de	interesse	toe	om	de	verschillende	soorten	
connecties	te	traceren	die	elk	van	deze	netwerken	zijn	specifieke	tonaliteit	
geeft.	 Om	 deze	 tonaliteit	 te	 duiden	 gebruikt	 Bruno	 Latour	 verschillende	
noties:	 ‘regimes	van	uitspraak’	 (regimes	of	enunciation),	 ‘modaliteiten	van	
uitbreiding’	(modes	of	extension)27	of	‘bestaanswijzen’	(modes	of	existence).		

Wat	 als	 verklaring	 voor	 het	 functioneren	 van	 deze	 praktijken	 op	 de	
voorgrond	 treedt,	 is	 dan	 niet	 ‘de	 Natuur’	 (bijvoorbeeld	 voor	 de	
wetenschap)	 of	 ‘het	 Sociale’	 (voor	 bijvoorbeeld	 de	 activiteit	 van	 het	
politieke	 of	 het	 juridische),	 maar	 een	 soort	 van	 verbindingen	 die	 de	
particulariteit	 van	 de	 praktijk	 uitmaken.	 Wetteksten	 verschillen	 van	
wetenschappelijke	artikelen,	niet	enkel	qua	inhoud	en	vorm,	maar	ook	met	
betrekking	 tot	 de	 aard	 van	 de	 relatie	 die	 ze	 installeren.	 Juridische	
uitspraken,	in	het	Frans	‘arrêts’,	zijn	erop	gericht	een	dispuut	te	beëindigen,	
terwijl	 wetenschappelijke	 artikelen	 er	 veeleer	 in	 bestaan	 een	 claim	 of	
discussie	te	continueren.28	En	politieke	articulaties	onderscheiden	zich	van	

                                                            
27 Deze notie gaat terug op René Descartes, voor wie extensie (in breedte, lengte en diepte) de 
essentie van lichamelijke substantie of van materialiteit uitmaakt, in tegenstelling tot de geestelijke 
substantie die door het denken wordt bepaald. ‘Modes of extension’ zijn dan de fysische 
eigenschappen van de lichamelijkheid of materialiteit – bijvoorbeeld massa, volume, vorm, 
beweging, kleur – en worden onderscheiden van ‘modes of thinking’ of mentale eigenschappen die 
tot de orde van de ratio of de geest behoren, zoals sensatie, wil, gevoel, verbeelding, begrip.  
28 Latour merkt in deze context op dat wetenschappelijke artikelen veel passioneler zijn dan 
juridische teksten. “That is because they (de wetenschappers) push a claim as far as possible, by 
throwing everything into the pot in order to meet all possible objections, by ignoring some 
objections, or by highlighting those objections which allow them to emphasize a particular 
experiment or result. All of this passion, energy, all of these rhetorical flourishes, which make even 
the most theoretical or esoteric of scientific articles more beautiful than any opera, are absent from 
the decisions of the Council, which have to reference all of the relevant texts (imagine a scientist 
being obliged to cite each of the sources she used), to answer each of the arguments invoked 
(imagine a researcher being forced to avoid none of her referee’s objections) and only those 
arguments (imagine how horrified a scientist would be if she were asked to address only those 
questions asked of her by others rather than the hundreds she has asked of herself), to add as few 
innovations as possible to the knowledge established by their predecessors (all scientific authors 
dream of triggering a scientific revolution) and to do all of this in such a way as to close the 
discussion once and for all (whereas researchers dream only of re‐opening the discussion, or, if they 
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rechtlijnige	 en	 correcte	 informatie	 omdat	 ze	 zich	 niet	 op	 feiten	 beroepen	
maar	 op	 het	 (her)vormen	 van	 groepen	 (Latour,	 2003).29	 Om	 deze	
particuliere	 connecties	 op	 het	 spoor	 te	 komen,	 is	 een	 aandachtige	 en	 in	
zekere	zin	complete	observatie	van	lokale	praktijken	noodzakelijk.	Zo	volgt	
Latour	wetenschappers	aan	het	werk	in	een	specifiek	 laboratorium	om	de	
eigen‐aardigheid	 van	 de	wetenschappelijke	 praktijk	 te	 beschrijven,	waart	
hij	 rond	 in	 het	 Franse	 administratieve	 hooggerechtshof	 om	 wat	 de	
juridische	 praktijk	 uitmaakt	 in	 woorden	 te	 vatten	 en	 hij	 vertrekt	 van	 de	
specificiteit	van	politiek	en	religieus	spreken	om	hun	tonaliteit	ter	sprake	te	
brengen.	 Enkel	 via	 dit	 soort	 veldwerk	 is	 het	 volgens	 hem	 mogelijk	 de	
(materiële)	aard	van	de	connecties	of	 (ver)bindingen	 te	 traceren	die	deze	
praktijken	bepalen	(in	de	betekenis	van	er	de	eigenheid	van	uitmaken,	of	ze	
doen	 verschijnen).	 Veldwerk	 verstaat	 Latour	 dan	 als:	 ter	 plekke	 gaan	 en	
aandacht	besteden	aan	de	locaties	en	de	soorten	van	objecten	die	men	erin	
aantreft,	 aan	de	manier	van	werken	en	spreken,	en	aan	alle	kleine	details	
die	samen,	geleidelijk	aan,	via	minieme	penseelstreken,	toelaten	de	praktijk	
te	 herdefiniëren	 of	 er	 een	 meer	 gedifferentieerd	 portret	 van	 te	 maken	
(Latour,	 2010c,	 p.	 199).	 Daarbij	 maakt	 Latour	 gebruik	 van	 ‘sprekende	
concepten’.	 Sprekende	 concepten	 of	 ‘quasi‐concepten’	 zijn	 geen	 algemene	
of	gangbare	concepten	die	op	een	bepaald	geval	worden	toegepast.	Het	gaat	
om	 concepten	 die	 terug	 gaan	 op	 de	 praktijk	 zelf	 en	 dienen	 om	 wat	 er	
gebeurt	op	begrip	 te	brengen,	 te	 thematiseren.	Bruno	Latour	verbindt	het	
zoeken	van	dit	soort	concepten	met	de	werkwijze	van	de	etnograaf	en	het	
nauwgezet	volgen	van	de	materialiteit	van	het	werk:	 “If	 the	ethnographer	
wants	to	achieve	this	unstable	mix	of	proximity	(that	only	a	field	study	can	
obtain)	and	detachment	(which	allows	him	to	avoid	immediately	attaching	
himself	to	concepts	which	have	been	worn	out	by	much	prolonged	usage),	
then	 it	 is	sufficient	 for	him	to	substitute	 the	grand	talk	about	Law,	 Justice	
and	Norms	with	a	meticulous	 inquiry	about	 files	and	see	where	 they	 lead	
him”	(Latour,	2010,	p.	71).	Voorbeelden	uit	zijn	analyses	zijn	onder	meer	de	
duiventil	 om	het	 komen	en	 gaan	 van	 juridische	 adviseurs	 in	 de	Raad	 van	

                                                                                                                                                                                          
are the ones who bring it to an end, of doing so in their own terms and to their own advantage)” 
(Latour, 2010c, p. 205). 
29 Hoewel verkeerdelijk, wordt de idee van rechtlijnige en correcte informatie doorgaans met het 
wetenschappelijke spreken – het spreken over de feiten en niets dan de feiten – geassocieerd. Latour 
duidt dit spreken aan met de notie double click communication en noemt dit ideaal van directe, 
transparante, exacte en betrouwbare informatie en representatie ‘de utopie van de modernen’ 
(Latour, 2003). 
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State	 te	 vatten;	 of	 de	 centres	 of	 calculation	 die	 de	 stalen,	 kaarten,	
diagrammen,	logboeken,	vragenlijsten	en	papieren	formulieren	van	allerlei	
soorten	 wetenschappelijk	 onderzoek	 accumuleren	 en	 waaruit	
wetenschappers	en	ingenieurs	kunnen	putten	in	de	wedloop	om	het	meeste	
(of	het	meest	stevige)	bewijs.	Cruciaal	is	dan	ook	dat	de	observator,	wil	zij	
of	hij	kunnen	zien	wat	er	gebeurt,	van	geen	enkele	vooraf	bepaalde	definitie	
vertrekt	–	niet	van	de	actoren,	artefacten	of	groepen	die	men	verwacht	 in	
de	 praktijk	 tegen	 te	 komen,	 niet	 van	 de	 aard	 van	 het	 werk	 waarin	 deze	
verwikkeld	 zijn,	 niet	 van	 de	 procedures	 en	 instituties	 die	 het	 werk	
organiseren,	niet	van	de	 concepten	en	 regels	die	er	de	 taal	van	uitmaken,	
etc.	De	etnograaf	is	onwetend,	schrijft	Latour,	en	dient	zich	van	theoretische	
verklaringen	 te	 onthouden.	 Zijn	 opdracht	 bestaat	 erin	 zich	 over	 te	 geven	
aan	 de	 sporen	 die	 er	 te	 zien	 zijn,	 deze	 accuraat	 te	 registreren	 en	 de	
persoonlijke	of	gangbare	interpretaties	en	verklaringen	voor	wat	er	te	zien	
is	 op	 het	 spel	 te	 zetten.	 ‘Just	 follow	 the	 data’,	 ‘just	 observe’,	 of	 nog:	 ‘just	
describe’	luidt	zijn	motto	(Venturini	2010;	cfr.	infra).		

Hieronder	 geven	 we	 een	 uitgebreid	 citaat	 weer	 uit	 The	Making	 of	 Law,	
waarin	 Bruno	 Latour	 de	 objecten	 die	 in	 de	 juridische	 praktijk	 van	 het	
Franse	administratief	recht	circuleren	–	dossiers,	elastiekjes	en	paperclips	–	
vergelijkt	met	 de	 praktijk	 van	 een	wetenschappelijk	 labo.	Met	 dit	 extract	
willen	we	een	weergave	bieden	van	de	soort	van	beschrijvingen	die	Latour	
op	het	 oog	heeft,	 het	 veldwerk	dat	 ervoor	nodig	 is	 en	de	 invulling	die	hij	
geeft	aan	het	‘traceren	van	materialiteit’	(hier:	meubels	en	instrumenten).	

The question of homogeneity or heterogeneity between texts and 
things marks a contrast which would strike even the most 
inattentive visitor. One can climb from the cellars of the Palais-
Royal, in which linear kilometres of archives lie in hibernation, to 
the attics which house the offices of the commissioner of the law 
and the Documentation Service, without finding any real difference 
between the various objects that are essential to each brand of the 
work done at the Council: files, more files, nothing but files, to 
which one should add cupboards, tables and chairs – which differ in 
price, depending on the rank of the employees and the place in the 
roster – varying numbers of books and, last but not least, a 
profusion of elastic bands, paper clips, folders and rubber stamps. 
Besides the telephones and staplers, all of these tools have an 
intimate connection with textual matter, and the computer 
database, which allows the decisions of administrative law to be 
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viewed online, cannot be considered as a scientific instrument – 
that is, as what allows the phenomena of nature to be written down 
and made compatible with texts. But in the laboratory, no room 
looks like any other, because the differentiation of space is effected 
by the distribution of machines which allow the competences of the 
physiologist, the neuropsychologist, the molecular biologist, the 
peptide chemist, the radiographer and the bio-informatics expert to 
be co-ordinated in the context of a single experiment. […]  
Therefore, the nature of the Council does not depend on its 
equipment, but on the homogeneity of the world of files that are 
kept, ordered, archived and processed, and upon the homogeneity 
of a staff that is renewed, maintained and disciplined. The Council 
can deal with a high turn-over of cases precisely because its 
counselors are largely interchangeable, and because there is only a 
limited division of labour. The nature of the laboratory is crucially 
dependent upon the heterogeneity of its equipment, on its rapid 
renewal and on the diversity of competences grouped together in 
one place. Whereas an inventory of the Council’s furniture and files 
would yield no explanation of what it actually does, an inventory of 
the laboratory and its tools, noting their age and cost, their 
distribution in space, their sensitivity and the academic 
qualifications of their operators, would tell you almost everything 
you wished to know about the nature of the place (Latour, 2010, 
p.202-203). 

Het	zijn	dit	soort	van	beschrijvingen	die	ons	ertoe	hebben	aangezet	om	te	
zoeken	 naar	 een	 manier	 om	 het	 ding	 dat	 ons	 intrigeert	 –	 het	 Vlaamse	
beroepsprofiel	van	de	leraar	‐	op	een	‘passende’	of	 ‘particuliere’	manier	te	
benaderen.	 Daarbij	 is	 het	 zaak	 om	 de	 soort	 van	 verbindingen	 die	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 in	 het	 leven	 roept	 te	 retraceren	 om	 zo	 de	
specificiteit	van	een	spreken	en	doen	in	termen	van	de	lijst	op	de	voorgrond	
te	 halen.	 Verschillend	 van	 Latour	 vertekken	 we	 hierbij	 niet	 vanuit	 een	
bepaald	 ‘domein’,	 zoals	 dat	 van	 de	 kunst,	 het	 recht,	 de	 politiek	 of	 de	
wetenschap.	Wat	wij	als	vertrekpunt	nemen	is	een	apparaat	of	instrument	
dat	verschillende	domeinen	doorkruist,	 zoals	bleek	uit	de	verkenning	aan	
het	 begin	 van	 dit	 hoofdstuk.	 Via	 de	 verwijzingen	 die	 er	 op	 het	 internet	
circuleren	staan	de	 lijsten	 immers	zowel	 in	verbinding	met	elementen	uit	
het	 beleidsdomein,	 het	 juridische	 domein,	 het	 onderwijsdomein,	 het	
wetenschappelijke	domein	als	uit	het	economische	domein.	In	het	volgende	
hoofdstuk	 zullen	 we	 deze	 verbindingen	 meer	 in	 detail	 beschrijven,	 en	
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daarbij	 aangeven	 dat	 de	 lijsten	 hun	 legitimiteit	 precies	 ontlenen	 aan	 de	
relaties	 die	 ze	 met	 verschillende	 regimes	 van	 uitspraak	 tegelijk	
onderhouden.	Daarnaast	zullen	we	aangeven	hoe	het	beroepsprofiel	en	de	
basiscompetenties	 via	 hun	 (net)werking	 een	 specifieke	 tijdruimtelijke	
configuratie	 in	 het	 leven	 roepen,	 waarin	 elementen	 die	 voordien	 los	 van	
elkaar	 stonden	 (bijvoorbeeld	 de	 leraar,	 het	 programma	 van	 de	
lerarenopleiding,	 het	 Vlaamse	 onderwijsbeleid)	 in	 één	 geheel	 worden	
samengebracht	 en	 een	 bepaalde	 plaats	 ten	 opzichte	 van	 elkaar	 krijgen	
toegewezen.	Op	die	manier	schrijft	zich	ook	een	soort	logica	in,	waarin	het	
ene	uit	het	voorgaande	volgt	en	zo	een	soort	van	onomkeerbaarheid	creëert	
(zo	maken	 de	 lijsten	 het	 bijvoorbeeld	 ‘logisch’	 om	 de	 professionalisering	
van	de	 leraar	en	de	 lerarenopleider	als	een	continuüm	te	zien).	Gezien	dit	
soort	 verplaatsingen	 in	 ruimte	 en	 tijd	 precies	 door	 het	 apparaat	 of	 de	
(net)werking	van	de	lijsten mogelijk	worden	gemaakt,	begrijpen	we	tijd	en	
ruimte	 in	 de	 lijn	 van	 Latour	 (1987)	 dan	 ook	 als	 iets	 wat	 lokaal	
geconstrueerd	wordt.	Hieronder	preciseren	we	de	methode	die	we	zullen	
hanteren	om	het	apparaat	van	de	lijsten	te	beschrijven.	

	

4. De	 werking	 van	 het	 beroepsprofiel	 uit‐leggen:	 opzet	 van	 het	
onderzoek	

In	 aansluiting	 op	 de	 principes	 van	 een	 actor‐netwerkbenadering	 en	 de	
etnografische	analyses	van	Latour,	maken	we	in	deze	paragraaf	de	vertaling	
naar	 de	 methode	 die	 we	 in	 dit	 onderzoek	 ten	 aanzien	 van	 het	
beroepsprofiel	 van	de	 leraar	hanteren.	Kort	 samengevat	komt	het	hier	op	
neer:	 we	 willen	 bestuderen	 wat	 het	 beroepsprofiel	 is	 en	 doet	 door	 de	
(net)werking	of	de	assemblage	ervan	in	kaart	te	brengen.	Deze	focus	op	de	
werking	van	het	beroepsprofiel	impliceert	een	bepaalde	manier	van	kijken,	
die	 we	 in	 de	 lijn	 van	 ANT	 (zie	 supra,	 paragraaf	 3.1)	 benoemen	 als	 een	
denken	 in	beweging	enerzijds	en	een	denken	 in	relatie	anderzijds.	Om	deze	
wijze	van	kijken	en	denken	te	verduidelijken,	verwijzen	we	naar	Figuur	1.2.	
De	figuur	beeldt	een	toestel	of	machine	af	waarvan	de	onderdelen	uit	elkaar	
zijn	geschoven.	Zo	 is	elk	van	de	onderdelen	apart	 zichtbaar	en	worden	ze	
ook	 elk	 apart	 benoemd,	 terwijl	 tegelijk	 zichtbaar	 is	 hoe	 de	 verschillende	
onderdelen	 samengevoegd	 één	 geheel	 vormen.	 Daartoe	 worden	 de	
onderdelen	deels	van	plaats	verschoven	–	ze	worden	achteruit	geschoven	of	
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uit	 elkaar	 gehaald	 –	 terwijl	 hun	 plaats	 en	 onderlinge	 relatie	 in	 de	
samenstelling	 wel	 behouden	 blijft.	 Op	 die	 manier	 zien	 we	 zowel	 de	
onderdelen	 die	 deel	 uitmaken	 van	 de	 assemblage	 als	 de	wijze	waarop	 de	
samenstelling	 of	 compositie	 van	 deze	 onderdelen	 zich	 voltrekt.	 De	 notie	
‘assemblage’	 gebruiken	we	 hier	 als	 synoniem	 voor	 verzameling,	 netwerk,	
apparaat,	 machine,	 configuratie	 of	 regime.	 Het	 gaat	 ons	 om	 de	 beweging	
waarbij	 elementen	 zich	 verzamelen	 in	 een	 geheel	 dat	 als	 eenheid	 kan	
functioneren	 (een	 molen,	 het	 juridisch	 apparaat,	 een	 computer,	 een	
besturingssysteem,	 etc.)	 en	 dat	 zich	 vertaalt	 in	 specifieke	 manieren	 van	
doen	en	specifieke	manieren	van	spreken.		

 

Figuur 1.2. Weergave van de assemblage aan de hand van de 
elementen en hun interacties.	

Als	we	zeggen	dat	we	de	assemblage	van	het	beroepsprofiel	willen	uit‐	of	
openleggen	(op	de	grond,	op	een	tafel,	in	figuren	of	in	een	tekst),	dan	wil	dat	
zeggen	dat	we:	

1) het	beroepsprofiel	benaderen	als	een	verzameling	van	menselijke	en	
materiële	elementen;	

2) het	 beroepsprofiel	 benaderen	 vanuit	 de	 relaties	 die	 nodig	 zijn	 om	
deze	elementen	samen	te	voegen	en	samen	te	houden;	

3) het	 beroepsprofiel	 zien	 als	 iets	 dat,	 wanneer	 het	 de	 nodige	
elementen	 rond	 zich	 weet	 te	 verzamelen,	 zelfwerkzaam	 is	 (op	
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zichzelf	 kan	 werken)	 en	 daardoor	 een	 onontkoombaar	 of	
onwillekeurig	effect	kan	uitoefenen.	

De	competentielijsten	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	zien	
we	 dan	 slechts	 als	 een	 deel	 van	 deze	 assemblage.	 Zoals	 de	 onderdelen	 in	
Figuur	 1.2,	 werken	 deze	 dingen	 immers	 niet	 op	 zichzelf	 maar	 hebben	 ze	
andere	 onderdelen	 en	 tussenstukken	 nodig	 om	 als	 een	 samenhangende	
machine	 te	 functioneren.	 Beroepsprofielen	 voor	 leraren	 hebben,	 onder	
meer,	mensen	nodig	die	van	hun	bestaan	op	de	hoogte	zijn	en	bereid	zijn	ze	
te	gebruiken.	Ook	worden	ze	vaak	verbonden	met	allerlei	hulpstukken	die	
hun	 bereik	 vergroten	 en	 hun	 werkzaamheid	 versterken	 (zoals	
beleidsteksten,	 onderzoeksgegevens,	 wettelijke	 bepalingen,	 een	 systeem	
voor	evaluatie	en	voorbeelden	van	good	practices,	etc.).	Ten	tweede	zien	we	
deze	assemblage	niet	 als	 een	eenmalig,	 vaststaand	gebeuren	maar	als	 een	
continue	beweging	van	assembleren.	In	die	zin	zijn	de	analyses	die	we	in	de	
volgende	 hoofdstukken	 presenteren	 dan	 ook	 te	 begrijpen	 als	 een	
momentopname	 in	 de	 assemblage	 die	 het	 beroepsprofiel	 in	 particuliere	
praktijken	activeert.	Ze	leggen,	anders	gezegd,	steeds	maar	een	deel	van	de	
werking	open	die	zich	op	een	bepaald	moment	in	een	bepaalde	setting	heeft	
voorgedaan.	We	brengen	deze	focus	op	de	werking	van	het	beroepsprofiel	
in	wat	volgt	verder	op	begrip	aan	de	hand	van	Latours	interpretatie	van	de	
‘black	 box’	 (Latour,	 1987).	 Daarbij	 preciseren	 we	 ook	 wat	 we	 verstaan	
onder	de	begrippen	 ‘technieken’	 en	 ‘mechanismen’	 en	hoe	die	ons	helpen	
om	de	(net)werking	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	
leraar	open	te	leggen.	

	

4.1		Focus	op	de	werkingsmechanismen	van	het	beroepsprofiel		

Het	concept	van	de	 ‘black	box’	ontleent	Latour	(1987)	aan	de	cybernetica,	
de	 wetenschap	 die	 zich	 bezighoudt	 met	 de	 besturing	 van	 biologische	 en	
mechanische	systemen	met	behulp	van	terugkoppeling.		

The word black box is used by cyberneticians whenever a piece of 
machinery or a set of commands is too complex. In its place they 
draw a little box about which they need to know nothing but its 
input and output. […] That is, no matter how controversial their 
history, how complex their inner workings, how large the 
commercial or academic networks that hold them in place, only 
their input and output count (Latour, 1987, p. 2-3). 
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De	ingreep	waar	Latour	op	wijst,	is	dus	in	de	eerste	plaats	een	ingreep	die	
door	wetenschappers	wordt	voltrokken:	wanneer	een	machine	of	een	reeks	
commando’s	te	complex	is,	trekken	ze	er	een	kadertje	rond,	labelen	het	als	
‘proces’	 en	 concentreren	 zich	 verder	 op	 de	 terugkoppeling	 of	 feedback	
tussen	 de	 uitkomst	 van	 een	 bewerking	 (de	 output)	 en	 invoer	 (de	 input).	
Daarbij	 worden	 data	 na	 verwerking	 terug	 aangeboden	 ter	 vergelijking	 of	
verwerking,	zoals	weergegeven	in	onderstaande	figuur:	

	

Figuur 1.3. Het proces van terugkoppeling of feedback30 

De	‘black	box’	openen,	verwijst	dan	naar	het	bestuderen	van	het	proces	dat	
zich	 tussenin	 afspeelt.	 Daarbij	 verschuift	 de	 aandacht	 van	 de	 input	 en	 de	
output	naar	de	inwendige	werkingsmechanismen	(the	 inner	workings)	van	
het	 apparaat,	 de	 machine	 of	 de	 assemblage.	 In	 plaats	 van	 de	 machine	 te	
gebruiken	zonder	erbij	na	te	denken	of	het	feit	voor	waar	te	nemen,	focust	
Latour	hiermee	op	de	vraag	hoe	 de	machine	werkt	of	hoe	 iets	 als	 een	 feit	
kan	 verschijnen.31	 De	 verschuiving	 die	 dit	 impliceert	 is	 er	 één	 van	
duidelijke,	 algemeen	 aanvaarde	 black	 boxes	 die	 kunnen	 werken	 zonder	
verdere	 toelichting,	 naar	 open	 controverses	 waarin	 mensen	 druk	 in	 de	
weer	zijn	om	onsamenhangende	componenten	samen	te	voegen,	het	geheel	
nog	niet	vast	staat	en	beslissingen	worden	genomen	zonder	zekerheid	over	
het	resultaat.	

Buying a machine without question or believing a fact without 
question has the same consequence: it strengthens the case of 
whatever is bought or believed, it makes it more of a black box. To 
disbelieve or, so to speak, ‘dis-buy’ either a machine or a fact is to 
weaken its case, interrupt its spread, transform it into a dead end, 
reopen the black box, break it apart and reallocate its components 
elsewhere (Latour, 1987, p. 29).  

                                                            
30 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Terugkoppeling, geraadpleegd op 20 mei 2014. 
31 Dezelfde verschuiving duidden we in de inleiding met de twee perspectieven om naar de dingen 
(machines, feiten, praktijken, theoriën, etc.) te kijken: ready made enerzijds en in the making 
anderzijds.  
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‘Kopen’	of	accepteren	we	professionele	onderwijsstandaarden	voor	leraren	
doorgaans	 via	 hun	 input	 –	 een	 opsomming	 van	 kennis,	 vaardigheden	 en	
attitudes	–	en	de	gewenste	output	–	professionele,	competente	en	effectieve	
leraren	die	instaan	voor	een	betere	onderwijskwaliteit,	dan	stellen	we	in	dit	
onderzoek	de	vraag	hoe	ze	werken	en	op	welke	manier	ze	een	feitelijke	en	
onproblematische	 ‘black	 box’	 geworden	 zijn.32	We	 vertrekken	 daarbij	 van	
de	lijst	met	tien	competenties	en	halen	vervolgens	uit	elkaar	welke	mensen,	
dingen	en	 interacties	er	deel	van	uitmaken.	Wat	we	zo	naar	de	voorgrond	
brengen	 zijn	 de	 onderdelen	 (de	 menselijke	 en	 materiële	 elementen),	 de	
technieken	(de	manieren	waarop	deze	elementen	worden	samengehouden)	
en	 de	 mechanismen	 (de	 manieren	 waarop	 deze	 technieken	 op	 elkaar	
inwerken	 in	 een	 zelfstandig	 functionerend	 geheel)	 die	 in	 de	werking	 van	
het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 vervat	 zitten.	
Deze	 technieken	en	mechanismen	zijn	eigen	aan	de	praktijk;	het	 zijn,	met	
andere	 woorden,	 ‘sprekende	 concepten’	 die	 we	 in	 de	 praktijken	 op	 het	
spoor	 komen	 en	 op	 die	 manier	 iets	 zeggen	 over	 de	 praktijk	 als	 geheel.	
Onder	technieken	verstaan	we	dan	groepen	van	gelijkaardige	interacties	die	
zich	 tussen	 het	 ding	 (de	 lijst	 van	 het	 beroepsprofiel)	 en	 andere	 dingen	
(bijvoorbeeld:	 de	 lijsten	 van	 de	 basiscompetenties)	 of	 tussen	 het	 ding	 en	
mensen	 die	 met	 het	 ding	 werken	 (bijvoorbeeld:	 onderzoekers	 of	
lerarenopleiders)	 voordoen.	 Dit	 zijn	 steeds	 actieve	 werkwoorden	 die	
eindigen	op	–en.	Voorbeelden	uit	de	analyses	die	volgen,	zijn	‘actualiseren’,	
‘coördineren’,	 ‘vertegenwoordigen’.	 Mechanismen	 gebruiken	 we	 om	 te	
verwijzen	naar	de	manier	waarop	de	werking	van	het	beroepsprofiel	 zich	
vervolgens	 weet	 te	 verzelfstandigen,	 waardoor	 deze	 ondoorzichtig	 wordt	
en	 een	 onvermijdelijk	 karakter	 verkrijgt.	 Mechanismen	 impliceren	 dus	
steeds	 een	 vorm	 van	 blackboxing:	 hun	 werking	 lijkt	 zich	 los	 van	 ons	 te	
voltrekken	 en	 verschijnt	 als	 een	 ‘moeten’	 zonder	 dat	 we	meteen	 kunnen	
zeggen	waar	dit	moeten	vandaan	komt.	Hoe	meer	we	aan	die	(uit)werking	
gewend	 raken,	 hoe	 meer	 de	 technieken	 die	 nodig	 zijn	 om	 de	 elementen	
samen	te	houden	naar	de	achtergrond	verdwijnen	en	het	 ‘ding’	een	 feit	of	
evidentie	wordt	dat	geen	verdere	 toelichting	meer	behoeft.	Deze	eindigen	
steeds	op	–ing,	zoals	‘objectivering’,	‘mobilisering’	en	‘centralisering’.	

                                                            
32 Eerder hebben we dit verbonden met onze onderzoeksvragen naar de werking van het 
beroepsprofiel en de manier waarop het autoriteit verkrijgt.  
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Deze	verzelfstandigende	mechanismen	worden	door	verschillende	auteurs	
met	verschillende	benamingen	geduid.	Foucault	spreekt	over	the	conduct	of	
conduct	om	 te	wijzen	 op	hoe	wat	we	 doen	 ook	 iets	 doet	 doen	 (zie	 supra,	
paragraaf	 2.2).	 De	 manier	 waarop	 wij	 onderwijsstandaarden	 zoals	 het	
beroepsprofiel	van	de	leraar	gebruiken,	activeert	een	bepaalde	configuratie	
waarin	 we	 onszelf	 (als	 gebruikers)	 en	 datgene	 wat	 het	 beroepsprofiel	
presenteert	(de	leraar)	op	een	bepaalde	manier	dienen	te	begrijpen.	Callon	
(1986)	en	Latour	 (1987)	duiden	met	obligatory	passage	points	op	actoren	
die	 zich	 onmisbaar	weten	 te	maken	 in	 een	netwerk	 van	 relaties	 en	 zo	 de	
‘wil’	van	de	andere	betrokken	aan	hun	voorwaarden	weten	te	verbinden.33	
Latour	 (1987)	 heeft	 het	 daarnaast	 over	 inscriptie‐apparaten	 (inscription	
devices)	of	immutable	and	combinable	mobiles.	Zulke	‘onbewogen	bewegers’	
hebben	 de	 capaciteit	 om	 als	 een	 eenheid	 te	 opereren	 en	 te	 sturen	 vanop	
afstand	door	de	manier	waarop	ze	gebeurtenissen,	plaatsen	en	mensen	die	
zich	ver	van	elkaar	bevinden	en	los	van	elkaar	staan	bij	elkaar	te	brengen	in	
een	mobiel,	stabiel	en	combineerbaar	apparaat.		

(H)ow to act at a distance on unfamiliar events, places and people? 
Answer: by somehow bringing home these events, places and people. 
How can this be achieved, since they are distant? By inventing 
means that (a) render them mobile so that they can be brought back; 
(b) keep them stable so that they can be moved back and forth 
without additional distortion, corruption or decay, and (c) are 
combinable so that whatever stuff they are made of, they can be 
cumulated, aggregated, or shuffled like a pack of cards (Latour, 
1987, p. 223). 

Of	 wij	 (de	 lerarenopleider,	 de	 student‐leraar,	 de	 beleidsmaker,	 het	
commissielid,	 de	 schooldirecteur,	 de	 onderzoeker,	 …)	 het	 zijn	 die	 het	
beroepsprofiel	van	de	leraar	controleren,	dan	wel	het	beroepsprofiel	van	de	
leraar	 dat	 ons	 controleert,	 hangt	 dan	 af	 van	 de	 mate	 waarin	 het	 een	
veelheid	 aan	 heterogene	 actoren	 weet	 te	 verbinden	 in	 een	 geheel	 dat	
tegelijk	 mobiel,	 stabiel	 en	 gemakkelijk	 aanpasbaar	 is.	 Een	 beroepsprofiel	
                                                            
33 Een verplicht passagepunt kan begrepen worden als het nauwe uiteinde van een trechter waarin 
een grote hoeveelheid interacties samenkomen. Door deze concentratie aan interacties, wordt het 
mogelijk de aard van de interacties (en dus de actoren die erin betrokken zijn) te controleren. Zo 
beschrijft Latour bijvoorbeeld het ontstaan van de windmolen als een machinatie die zo snugger in 
elkaar zat dat het een verplicht passagepunt werd voor de mensen, het graan en de wind. “If 
revolving windmills cannot do the job alone, then one can make it illegal to grind corn at home. If the 
new law does not work immediately, use fashion or taste, anything that will habituate people to the 
mill and forget their pestles (stamper)” (Latour, 1987, p. 129).   
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dat	verbonden	is	met	een	decreet,	en	via	die	wet	met	mogelijke	sancties	en	
beloningen	 (bijvoorbeeld:	 de	 subsidiëring	 van	 een	 opleiding	 of	 de	
erkenning	van	een	diploma),	stuurt	ons	doen	en	laten	op	een	andere	manier	
dan	een	beroepsprofiel	dat	beheerd	wordt	door	een	beroepsgroep	zonder	
sanctionerende	maatregelen.	 Is	 een	 beroepsprofiel	 met	 beide	 verbonden:	
én	 met	 een	 wettelijk	 apparaat	 én	 met	 een	 groepering	 van	
beroepsbeoefenaars,	dan	kan	de	reikwijdte	ervan	toenemen	en	wint	het	aan	
stabiliteit	omdat	de	‘controle’	over	verschillende	betrokkenen	verspreid	is.	
Laat	 een	 beroepsprofiel	 zich	 bovendien	 gemakkelijk	 in	 verschillende	
contexten	vertalen,	dan	kan	het	zich	vlotter	verspreiden	omdat	mensen	er	
hun	eigen	ding	van	kunnen	maken	(waardoor	de	controle	van	het	decreet	of	
de	beroepsgroep	verbonden	wordt	met	de	manier	waarop	mensen	zichzelf	
sturen).	De	effectiviteit	van	de	standaard	ligt	dan	niet	in	de	standaard	zelf,	
maar	 in	de	 relaties	die	de	 standaard	onderhoudt	met	 elementen	 (mensen	
en	dingen)	die	zich	buiten	de	standaard	bevinden	 (decreten,	 sancties,	 een	
beroepsgroep,	lerarenopleiders,	beleidsmakers,	etc).	Teruggaand	op	Tarde,	
spreken	Latour,	Jensen,	Venturini,	Grauwin	&	Boullier	(2012)	van	imitaties:	
iets	 wordt	 maar	 een	 standaard	 doordat	 het	 op	 zeer	 veel	 verschillende	
plaatsen	 terugkomt	 en	 er	 herhaald	 of	 geïmiteerd	 wordt.	 Hierbij	 gaat	 het	
niet	 over	 exacte	 kopieën	 van	 de	 standaard,	 maar	 over	 variaties:	 het	 is	
dezelfde	standaard	met	kleine	aanpassingen	(bijvoorbeeld	op	een	website,	
in	 een	 brochure,	 in	 een	 curriculum,	 in	 een	 decreet,	 …).34	 De	
zelfwerkzaamheid	 of	 het	 onvermijdelijke	 karakter	 van	 de	 ‘onbewogen	
beweger’,	 situeert	 zich	 dus	 niet	 in	 zijn	 vastheid	 (de	 standaard	 ‘op	 zich’)	
maar	in	zijn	beweeglijkheid	(de	standaard	‘in	actie’	in	een	bepaalde	setting).	
Willen	 we	 zicht	 krijgen	 op	 de	 werkzaamheid	 van	 het	 Vlaamse	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	leraar,	dan	moeten	we	dus	
de	 particuliere	 relaties	 bestuderen	 die	 ze	 in	 particuliere	 praktijken	
activeren.	 De	 vraag	 die	 daarbij	 centraal	 staat	 is	 waar	 en	 hoe	 er	 in	 die	
praktijken	 naar	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 verwezen	
wordt	 (de	 vraag	 naar	 hun	 werking	 of	 het	 doen)	 en	 hoe	 ze	 daardoor	
betekenis	krijgen	en	aan	belang	winnen	(de	vraag	naar	hun	autoriteit	of	het	
doen	doen).		

	

                                                            
34 In de volgende hoofdstukken brengen we een aantal van deze variaties op het beroepsprofiel van 
de leraar in beeld. 
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4.2		In	het	spoor	van	de	verwijzing	

Het	 ‘datamateriaal’	 dat	 we	 hanteren	 om	 de	 assemblage	 van	 het	
beroepsprofiel	van	de	 leraar	uit	te	 leggen,	zijn	de	sporen	die	het	nalaat	 in	
documenten,	op	websites,	 in	brochures,	 rapporten,	wetteksten,	 verslagen,	
matrices	en	tabellen,	evaluatieformats,	studentportfolio’s,	etc.	In	of	via	deze	
inscripties	 schrijft	 het	 beroepsprofiel	 van	de	 leraar	 zich	 in	 de	 realiteit	 in,	
materialiseert	 het	 zich,	 of	 nog:	 krijgt	 het	 een	 entiteit.	 Het	 zijn	 deze	
inscripties	 die	 ons	 een	werkwijze	 aanreiken	 om	 empirisch	 te	 beschrijven	
waar	het	Vlaamse	beroepsprofiel	van	de	leraar	zich	in	de	(materiële,	in	ons	
geval	 dan	 vooral	 tekstuele)	 realiteit	 manifesteert	 en	 welke	 heterogene	
elementen	het	assembleert.	Wordt	er	bijvoorbeeld	op	een	website	naar	het	
beroepsprofiel	verwezen,	of	kan	je	via	een	hyperlink	doorklikken	naar	een	
pdf‐document	 van	 een	 informatiebrochure	 over	 het	 beroepsprofiel,	 dan	
zien	 we	 dit	 als	 een	 interactie	 tussen	 1)	 de	 lijst,	 2)	 de	 website	 van	 de	
opleiding,	3)	de	auteurs	van	de	website	(bijvoorbeeld	de	lerarenopleiders),	
4)	 de	 mogelijke	 gebruiker	 van	 die	 website	 (bijvoorbeeld	 toekomstige	
studenten)	 en	 5)	 de	 brochure	 (waarin	 opnieuw	 verschillende	 actoren	
samenkomen,	 zoals	 de	 auteurs,	 de	 uitgever,	 de	 mogelijke	 lezers,	 de	
publicaties	waar	 naar	 verwezen	wordt,	 de	 onderzoeksgroepen	 die	 achter	
die	publicaties	zitten,	etc.).	We	onderscheiden	hierbij	verschillende	soorten	
inscripties.	 Enerzijds	 zijn	 inscripties	 tekstuele	 verwijzingen	 naar	 het	
beroepsprofiel	in	de	vorm	van	lopende	tekst;	anderzijds	zijn	er	inscripties	
in	de	vorm	van	schema’s,	 tabellen,	 lijsten,	matrices,	 figuren,	etc.	De	eerste	
soort	van	inscriptie,	de	woordelijke	verwijzing,	hanteren	we	als	een	manier	
om	 te	 traceren	waar	 het	 beroepsprofiel	 zich	 beweegt	 en	 wat	 en	 wie	 het	
zodoende	rond	zich	weet	te	verzamelen.	In	het	bovenstaande	voorbeeld	is	
de	vermelding	van	het	beroepsprofiel	en	de	hyperlink	dan	een	woordelijke	
verwijzing.	 De	 tweede	 vorm	 van	 inscriptie	 die	 we	 onderscheiden,	 houdt	
naast	 een	 tekstuele	 verwijzing	 van	 het	 beroepsprofiel	 ook	 steeds	 een	
visualisatie	ervan	in.	Zulke	inscripties,	die	de	dingen	waar	ze	naar	verwijzen	
niet	 alleen	 vermelden	 maar	 ook	 in	 een	 welbepaalde	 vorm	 presenteren,	
vinden	 we	 in	 het	 voorbeeld	 terug	 in	 de	 informatiebrochure.	 Opnieuw	
worden	hier	elementen	met	elkaar	samengebracht	(bijvoorbeeld	de	leraar,	
de	 lerende,	 de	 school,	 maatschappelijke	 noden,	 etc)	 maar	 dit	 gebeurt	
bovendien	in	een	bepaalde	ruimte:	in	een	figuur,	een	model,	een	afbeelding,	
een	schema,	een	lijst.	In	die	ruimte	krijgen	elementen	die	voorheen	los	van	
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elkaar	bestonden	een	bepaalde	plaats,	bijvoorbeeld	onder	of	naast	elkaar.	
Visualisaties	 creëren	 zo	 een	 particuliere	 space	 of	 equivalence	 (cfr.	
Desrosières,	1998;	 in	Decuypere,	Ceulemans	&	Simons,	2013).	Een	ruimte	
van	equivalentie	laat	elementen	zo	in	een	nieuwe	orde	verschijnen,	waarbij	
nieuwe	verbintenissen	zichtbaar	worden	en	nieuwe	bewerkingen	mogelijk	
zijn	die	met	de	wereld	zonder	de	lijst,	de	figuur,	het	model	of	de	afbeelding	
niet	mogelijk	waren.35			

In	 de	 analyses	 die	 volgen,	 selecteerden	 we	 telkens	 een	 andere	 setting	
waarin	we	materiële	sporen	van	het	beroepsprofiel	gingen	verzamelen.	We	
baseerden	ons	daarbij	op	de	verkennende	zoekopdracht	in	Google	waar	we	
dit	 hoofdstuk	 mee	 gestart	 zijn.	 In	 HOOFDSTUK	 2	 volgen	 we	 de	 vele	
verwijzingen	die	vandaag	naar	het	beroepsprofiel	circuleren	en	voeren	we	
deze	 terug	 tot	op	het	moment	waarop	er	nog	geen	eenduidig	en	afgelijnd	
beroepsprofiel	 voor	 leraren	 bestond.	 Op	 die	 manier	 brengen	 we	 de	
opeenvolgende	 transformaties	 van	 het	 beroepsprofiel	 in	 kaart	 en	 krijgen	
we	 tevens	 zicht	 op	 het	 netwerk	 van	 heterogene	 actoren	 dat	 het	 vandaag	
weet	samen	te	brengen.	Vervolgens	bekeken	we	een	aantal	van	die	actoren	
van	 naderbij.	 Daartoe	 verrichten	 we	 veldwerk	 in	 de	 specifieke	
lerarenopleiding,	die	zich	op	het	moment	van	onze	analyse	aan	de	hand	van	
een	 zelfevaluatie	 voorbereidde	 op	 de	 komst	 van	 een	 externe	
visitatiecommissie	(periode	2011‐2012).	HOOFDSTUK	3	brengt	verslag	uit	
van	 de	 totstandkoming	 van	 het	 ‘Zelfevaluatierapport’,	 en	 brengt	 in	 kaart	
hoe	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 daarbij	 een	 vertaling	
krijgen	 in	 het	 programma	 en	 de	 organisatie	 van	 een	 lerarenopleiding.	
HOOFDSTUK	 4	 bespreekt	 de	 verwijzingen	 naar	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 die	 verschijnen	 in	 het	 visitatierapport	 dat	 door	 de	
visitatiecommissie	 na	 een	 plaatsbezoek	 aan	 alle	 specifieke	
lerarenopleidingen	 werd	 opgesteld.	 Dat	 rapport	 werd	 eind	 2012	 aan	 de	
Minister	 van	Onderwijs	 overgemaakt	 en	 is	 sindsdien	publiek	beschikbaar	
op	 de	 webstek	 van	 de	 Vlaamse	 Universiteiten	 en	 Hogescholenraad	
(VLUHR).	 De	 drie	 analyses	 presenteren	 zo	 elk	 een	 ander	
verbindingsnetwerk	 tussen	mensen	en	dingen	die	 in	een	bepaalde	setting	
met	de	lijsten	aan	het	werk	zijn:	die	tussen	de	actoren	die	betrokken	zijn	bij	

                                                            
35 Eerder vermeldden we onder meer het voorbeeld van de geografische kaart (zie paragraaf 2.1). 
Door afstanden tussen punten in te schrijven op een tweedimensionaal vlak, maakt een kaart het 
mogelijk om een route uit te stippelen of reistijden te berekenen. 
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het	opstellen	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	leraar	
(hoofdstuk	2),	die	tussen	de	lijsten	en	de	betrokkenen	die	zich	verzamelen	
rond	 het	 opstellen	 van	 een	 zelfevaluatierapport	 in	 een	 lerarenopleiding	
(hoofdstuk	3)	en	die	 tussen	de	 lerarenopleidingen	en	de	wijze	waarop	de	
visitatiecommissie	 de	 lijsten	 in	 het	 visitatierapport	 gebruiken	 (hoofdstuk	
4).	Om	te	beschrijven	hoe	deze	verbindingen	tot	stand	komen,	baseren	we	
ons,	 naast	 verwijzingen	 in	 tekstmateriaal,	 op	 observaties	 van	 activiteiten	
die	 zich	 in	de	 setting	 afspelen	 en	op	gesprekken	met	 ‘sleutelinformanten’	
(Yin,	 1984).  Dit	 zijn	 betrokkenen	 die	 actief	 zijn	 in	 de	 setting	 die	 we	
bestuderen	 en	 van	 zeer	 nabij	 zicht	 hebben	 op	 de	 activiteiten	 die	 er	 zich	
voordoen	 of	 hebben	 voorgedaan.	 Aan	 hen	 legden	we	 onze	 analyses	 voor	
met	de	vraag	om	onjuistheden	aan	te	duiden	en	‘blinde	vlekken’	op	de	kaart	
aan	 te	 vullen.	 Voor	 een	 overzicht	 van	 de	 documenten,	 geobserveerde	
activiteiten	 en	 gesprekken	met	 informanten	 verwijzen	 we	 naar	 Annex	 1.	
Per	analyse	lichten	we	bovendien	onze	werkwijze	van	dataverzameling	en	
–verwerking	 toe.	Om	het	verzamelde	materiaal	 te	presenteren,	maken	we	
niet	alleen	gebruik	van	een	woordelijke	beschrijving,	maar	brengen	we	de	
interacties	die	we	 in	de	(net)werking	van	de	 lijsten	op	het	spoor	kwamen	
ook	 in	beeld	via	een	 topologische	weergave.	Hieronder	 lichten	we	aan	de	
hand	van	een	paar	voorbeelden	toe	wat	daar	specifiek	aan	is.	

	

4.3		Van	chronologie	naar	topologie:	een	netwerk	van	relaties	

Een	 topologie	 is	 een	 relationele	 beschrijving	 van	 de	 assemblage,	 het	
netwerk	 of	 de	 ruimte	 die	 het	 beroepspofiel	 en	 de	 basiscompetenties	
activeren.	 Anders	 dan	 in	 een	 chronologische	 weergave	 (zie	 Figuur	 1.4),	
wordt	 het	 effect	 of	 de	 impact	 van	 de	 lijsten	 daarin	 niet	 aan	 de	 hand	 van	
oorzaak‐gevolgrelaties	 weergegeven.	 Een	 topologische	 weergave	 toont	
geen	chronologieën	(‘eerst	was	er	dat,	 toen	gebeurde	er	dat’),	 legitimaties	
(‘daarom	besloot	men’),	articulaties	(‘men	zegt	dat’)	of	betekenissen	(‘men	
verstaat	dit	als’)	maar	geeft	de	samenhang	tussen	de	elementen	weer.	De	rol	
die	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voor	leraren	spelen	–	welke	
plaats	ze	innemen,	of	ze	al	dan	niet	relevant	zijn,	hoe	sterk	hun	uitwerking	
is,	etc.	–	hangt	dan	af	van	de	verbindingen	die	ze	activeren	en	het	soort	van	
beweging	dat	ze	via	die	verbindingen	in	het	leven	roepen.	
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Figuur 1.4. Een chronologische weergave van praktijken rond het  
        beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar. 

Belangrijk	 is	 hierbij	 te	 benadrukken	 dat	 het	 niet	 gaat	 om	 een	
tweedimensionaal	 in	 kaart	 brengen	 van	wegen	 en	 kruispunten	maar	 een	
driedimensioneel	 uitleggen	 van	 een	netwerk	met	 knooppunten	waarlangs	
passage	 is,	 en	 precies	 die	 passage	 of	 beweging	 cruciaal	 is	 om	 de	
werkzaamheid	van	het	netwerk	weer	te	geven.36	De	lijnen	en	knooppunten	
representeren	 dus	 geen	 afstanden	 die	 refereren	 naar	 een	 ‘echte’	 wereld	
van,	bijvoorbeeld,	wegen	of	steden.	Wat	een	 topologische	of	netwerkkaart	
uittekent	zijn	 (relatieve)	posities,	waarbij	ze	de	 (net)werking	 laat	zien	die	
nodig	 is	 om	 ‘iets’	 als	 een	 assemblage	 of	 entiteit	 te	 doen	 verschijnen	 (cfr.	
supra,	paragraaf	2.2	en	3.1).	Actoren	verschijnen	enkel	als	een	knooppunt	
in	het	netwerk	wanneer	ze	iets	of	iemand	anders	in	beweging	brengen,	iets	
‘doen	doen’,	of	nog:	interactie	veroorzaken.	Zijn	die	interacties	actiever	(dit	
wil	 zeggen:	 komen	 ze	 vaker	 voor)	 of	 reiken	 ze	 verder	 (dit	 wil	 zeggen:	
betrekken	ze	meer	of	sterkere	elementen	in	de	assemblage),	dan	groeit	de	
impact	 van	 het	 knooppunt	 op	 de	 rest	 van	 het	 netwerk	 en	 neemt	 het	 een	
meer	centrale	positie	in	(cfr.	supra,	paragraaf	3.1).	Anders	gezegd:	hoe	meer	
verbindingen	 in	 een	 knooppunt	 samenkomen,	 hoe	 actiever	 het	 is	 in	 de	
netwerkvorming	en	hoe	meer	grip	het	heeft	op	de	andere	elementen	in	de	
assemblage.	 In	Figuur	1.5	duiden	we	het	verschil	 in	activiteit	bijvoorbeeld	
door	knooppunten	groter	of	kleiner	en	meer	of	minder	naar	het	centrum	af	
te	beelden.	Zo	is	het	effect	van	het	decreet	van	2006	in	onderstaande	figuur	
kleiner	 dan	 dat	 van	 het	 zelfevaluatie‐	 of	 het	 visitatierapport,	 omdat	 deze	
laatsten	veel	meer	beweging	rond	de	basiscompetenties	weten	te	activeren.	

                                                            
36 November, Camacho‐Hübner en Latour (2010) hernemen dit onderscheid tussen een 
tweedimensionele kaart en een driedimensionaal netwerk in een mimetisch dan wel wat ze een 
navigational of navigatiegewijs gebruik van kaarten: “(M)aps now strike you not as what represents a 
world ‘out there’ but as the dashboards of a calculation interface that allows you to pinpoint 
successive signposts while you move through the world” (Ibid., p. 595). De ‘wereld’ waarover de 
auteurs spreken, is die van het multiversum. De wereld kan dus niet in één kaart gevat worden maar 
op multipele wijzen verschijnen afhankelijk van de manier waarop men erdoor navigeert. 
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Ook	verschijnt	het	beroepsprofiel	hier	als	iets	wat	maar	aan	belang	wint	via	
de	relaties	die	de	basiscompetenties	door	middel	van	de	zelfevaluatie	en	de	
visitatie	in	de	lerarenopleiding	activeren.			

	

Figuur 1.5. Een topologische weergave van praktijken rond het  
            beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar. 

Om	deze	figuur	samen	te	stellen,	volgden	we	de	gebeurtenissen	die	zich	in	
het	spoor	van	de	zelfevaluatie	en	de	visitatie	voordeden	wel	chronologisch	
(onze	 analyse	 liep	 gelijktijdig	 met	 deze	 praktijken),	 maar	 we	 gebruiken	
deze	 chronologie	 niet	 als	 verklarende	 factor	 in	 de	 beschrijving	 en/of	 de	
weergave.	 Latours	 analyse	 van	 de	 praktijk	 van	 het	 wetenschappelijk	
refereren	geeft	hier	een	treffend	voorbeeld	van.	Wat	een	artikel	waardevol	
of	 relevant	 maakt,	 heeft	 immers	 minder	 te	 maken	 met	 de	 inhoudelijke	
kwaliteit	van	het	artikel	dan	wel	met	het	aantal	citaties	en	referenties	die	er	
in	andere	publicaties	naar	wordt	gemaakt:	

The presence or absence of references, quotations and footnotes is so 
much a sign that a document is serious or not that you can 
transform a fact into fiction just by adding or subtracting references. 
[…] Again, it is a question of numbers. A paper that does not have 
references is like a child without an escort walking at night in a big 
city it does not know: isolated, lost, anything might happen to it. On 
the contrary, attacking a paper heavy with footnotes means that the 
dissenter has to weaken each of the other papers, or will at least be 
threatened with having to do so, whereas attacking a naked paper 
means that the reader and the author are of the same weight: face to 
face (Latour, 1987, p. 33). 
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Net	zoals	we	vermeld	hebben	bij	de	verwijzingen	die	er	op	internet	naar	het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	circuleren,	zien	we	dat	de	waarde	
of	 het	 belang	 van	 iets	 veeleer	 van	 buitenaf	 dan	 van	 binnenuit	 wordt	
verklaard.	 Deze	 verschuiving	 van	 een	 chronologisch	 ‘spreken	 over’	 naar	
een	 topologisch	 ‘kijken	 naar’	 het	 Vlaamse	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	voor	leraren,	zo	hebben	we	meermaals	ondervonden	in	
onze	 analyses,	 is	 contra‐intuïtief.	 Het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	op	deze	manier	benaderen	gaat	niet	vanzelf;	het	vraagt	
aanhoudende	 en	 bewuste	 inspanning	 om	 de	 aandacht	weg	 te	 nemen	 van	
het	ene	en	te	richten	op	het	andere.	Anders	gezegd:	de	aandacht	te	richten	
op	 wat	 iets	 doet	 en	 wat	 het	 ons	 doet	 doen,	 eerder	 dan	 op	 de	
(beweeg)redenen	of	bedoelingen	ervan,	laat	toe	(en	dwingt	ons	tegelijk)	om	
een	ander	deel	van	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	te	zien	en	te	tonen	dan	
het	deel	dat	we	ervan	kennen	en	gewoon	zijn	te	zien,	en	erover	te	spreken	
met	andere	woorden	dan	we	gewoon	zijn	erover	te	horen.	Als	hulpmiddel	
om	aandachtig	 te	blijven	bij	wat	we	zien,	herformuleren	we	hieronder	de	
methodologische	 principes	 en	 centrale	 begrippen	 die	 we	 voor	 onze	
analyses	hanteren.	Deze	vormen	tevens	een	beknopte	samenvatting	van	dit	
eerste	hoofdstuk.	

	

5. Samenvattend:	methodologische	principes	en	glossarium	

De	 analyses	 die	 volgen,	 zijn	 gebaseerd	 op	 een	 aantal	 assumpties.	
Assumpties	 zijn	 aannames;	 ze	wachten	 niet	 op	 een	 empirische	 verificatie	
maar	 dienen	 als	 een	 soort	 van	 protocol	 om	 de	 aandacht	 te	 richten	 op	
bepaalde	 zaken	 en	weg	 te	 blijven	 van	 de	 verleiding	 om	 andere	 dingen	 te	
doen.	 Het	 zijn	 deze	 assumpties	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 we	 iets	 kunnen	
registreren	in	plaats	van	verwikkeld	te	raken	in	wat	we	denken	en	vinden	
bij	wat	we	zien.	Ze	zijn	 losjes	gebaseerd	op	de	methodologische	principes	
die	Bruno	Latour	(1987)	articuleert	in	zijn	studie	van	wetenschap‐in‐actie.	

1. We	 bestuderen	 het	 beroepsprofiel	 in	 actie.	 Dat	 wil	 zeggen:	 we	
bestuderen	het	in	beweging,	terwijl	het	aan	het	werk	is.	Het	is	enkel	
daar	aan	het	werk	waar	en	wanneer	het	iets	anders	in	beweging	zet,	
dit	wil	zeggen:	als	het	anderen	ertoe	aanzet	om	iets	in	de	termen	van	
het	 beroepsprofiel	 te	 doen	 of	 te	 zeggen.	 Dat	 is	 ons	 eerste	
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methodologische	 principe:	 activiteit	 is	 beweging	 en	 beweging	 is	
effect	.		

2. Tweede	 methodologische	 principe:	 om	 te	 verklaren	 hoe	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 werkt	 grijpen	 we	 niet	 terug	 naar	 de	
historische,	 beleidsmatige,	 onderwijskundige	 argumentaties	 die	
ervoor	 worden	 gegeven,	 maar	 kijken	 we	 naar	 de	 relaties	 die	 het	
onderhoudt	 met	 andere	 elementen.	 Activiteit	 is	 beweging	 en	
beweging	is	maar	mogelijk	door	middel	van	relaties.		

3. Derde	methodologisch	 principe:	 Beweging	 laat	 sporen	 na	 en	 het	
zijn	die	sporen	die	we	volgen	om	zicht	te	krijgen	op	de	activiteit	van	
het	beroepsprofiel.	Dit	wil	zeggen:	we	vertrekken	van	de	materialiteit	
van	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 –	 de	 manier	 waarop	 het	 zich	
materialiseert	 in	 teksten,	 tabellen,	 rapporten,	 formats,	 schema’s,	
verslagen,	 Excel‐bestanden,	 etc.	 –	 om	wat	 het	 doet	 op	 het	 spoor	 te	
komen.	

4. Via	 deze	 inscripties	 brengt	 het	 beroepsprofiel	 een	 nieuwe	 ordening	
aan	in	de	tijd	en	de	ruimte.	Inscripties	zijn	meer	dan	louter	woorden	
op	papier;	het	zijn	technieken	die	de	wereld	op	een	bepaalde	manier	
zichtbaar	 en	 bespreekbaar	maken.	 Dat	 is	 ons	vierde	principe:	 een	
nieuw	 inscriptie‐apparaat	 brengt	 een	 nieuwe	 tijdruimtelijke	
configuratie	tot	stand.	

Naast	deze	principes	 vatten	we	de	 centrale	 concepten	uit	 het	 voorgaande	
hoofdstuk	hieronder	samen	in	een	soort	van	ANT‐glossarium.	Deze	bepalen	
mee	 onze	 kijk	 op	 wat	 we	 in	 onze	 analyses	 hebben	 verzameld	 en	 de	
werkwijze	die	we	hanteerden	om	deze	verzameling	weer	 te	geven	op	een	
manier	 die	 eigen	 is	 aan	 de	 praktijken	 die	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	voor	leraren	teweegbrengen.	

Actie:		 een	samengestelde	activiteit	van	menselijke	en	materiële	
elementen;	

Assemblage:	 een	 verzameling	 van	 mensen	 en	 dingen	 die	 allerhande	
relaties	 met	 elkaar	 aangaan	 waardoor	 het	 geheel	 een	
bepaald	 effect	 uitoefent	 en	 een	 welbepaalde	
tijdruimtelijke	 configuratie	 in	 het	 leven	 roept;	 ook	
netwerking,	apparaat	of	configuratie;	

Black	box:		 iets	 dat	 we	 enkel	 kennen	 via	 de	 input	 en	 de	 verwachte	
output;	ook	een	verzameling	van	elementen	dat	als	geheel	
en	vanop	afstand	optreedt;	
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Blackboxing:	 verzelfstandiging	 van	 apparaten,	 waardoor	 mensen	
gewoon	 worden	 aan	 de	 werking	 ervan	 en	 wat	 ze	 doen	
doen	uit	het	zicht	verdwijnt;	ook	mechanisme;	

Inscripties:			 elke	 vorm	van	materialisatie	 van	 entiteiten	 op	 papier	 of	
op	een	scherm,	in	woorden	(tekstueel)	dan	wel	in	beelden	
of	in	tekeningen	(visueel);	

Mechanisme:	 verzelfstandiging	 van	 apparaten,	 waardoor	 mensen	
gewoon	worden	ermee	 te	werken	en	niet	meer	zien	wat	
datgene	wat	ze	doen	doet;	ook	blackboxing;	

Netwerking:		 het	geheel	van	menselijke	en	materiële	actoren	dat	in	een	
bepaalde	actie	samenkomt;	ook	assemblage	of	apparaat;	

Praktijken:				 manieren	 van	 doen	 en	 manieren	 van	 spreken	 (bestaan	
enkel	in	het	meervoud	en	zijn	steeds	particulier);	

Registreren:		 wat	 men	 ziet	 (de	 materiële	 sporen)	 beschrijven	 (in	
woorden)	en	tegelijk	op	een	bepaalde	manier	voorstellen	
(visualiseren);	

Setting:			 een	 reeks	 van	 samenhangende	 praktijken	 en	
arrangementen	die	aan	specifieke	locaties	verbonden	zijn;	
ook	 het	 geheel	 van	 omstandigheden	waaronder	 iets	 kan	
gebeuren	of	bewegen;	

Technieken:	 verzameling	van	activiteiten	die	 inscripties	genereren	en	
een	 bepaalde	 uitwerking	 hebben	 op	 het	 geheel;	 ook	
inscriptietechnieken;	

Topologie:		 een	 relationele	weergave	van	praktijken,	waarbij	niet	de	
fysieke	 afstand	 tussen	 de	 elementen	 maar	 hun	 interne	
samenhang	het	netwerk	bepaalt;	

Traceren:			 aan	 de	 hand	 van	 materiële	 (empirisch	 aanwijsbare)	
sporen	nagaan.	

Ter	 afronding	 geven	we	 kort	 de	 opbouw	van	 de	 hoofdstukken	 die	 volgen	
aan.	In	het	tweede,	derde	en	vierde	hoofdstuk	presenteren	we	telkens	een	
verslag	 van	 veldwerk	 dat	 we	 in	 het	 spoor	 van	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	
leraar	 hebben	 verricht.	 HOOFDSTUK	 2	 brengt	 in	 kaart	 waar	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	leraar	vandaag	de	dag	actief	
zijn.	Om	de	 totstandkoming	 van	 deze	 (net)werking	 te	 beschrijven,	maken	
we	een	 flashback	naar	het	moment	waarop	het	beroepsprofiel	onderwerp	
was	 van	 hevige	 discussies	 en	 er	 nog	 geen	 eenduidige	 lijsten	 voor	 handen	
waren.	 In	 HOOFDSTUK	 3	 en	 HOOFDSTUK	 4	 zoomen	we	 in	 op	 een	 aantal	
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connecties	 in	 deze	 (net)werking	 aan	 de	 hand	 van	 de	 observaties	 die	 we	
verzamelden	 tijdens	 de	 zelfevaluatie	 en	 de	 visitatie	 van	 de	 specifieke	
lerarenopleidingen.	 HOOFDSTUK	 5	 brengt	 deze	 analyses	 samen	 in	 een	
bespreking	 van	 de	 zelfwerkzaamheid	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties.	 Aansluitend	 gaan	 we	 in	 op	 de	 vraag	 naar	 mogelijke	
destabiliserende	 mechanismen,	 en	 hoe	 we	 deze	 vanuit	 een	
netwerkbenadering	 kunnen	 zien.	 Dit	 verbinden	 we	 tot	 slot	 met	 de	 vraag	
naar	de	goede	leraar,	waarbij	we	ons	onderzoek	presenteren	als	een	aanzet	
om	deze	te	zien	en	te	denken	als	een	kwestie	waarover	controverse	bestaat.		
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HOOFDSTUK	II	

De	sleutel	van	Aelterman	
Een	nieuwe	lijst,	een	nieuwe	wereld	

	
	
	

1. De	orde	van	de	lijst	

1.1		De	competenties	van	de	leraar:	een	supplement	op	papier	

We	 beginnen	 onze	 zoektocht	 met	 een	 lijst.	 Het	 is	 een	 lijst	 met	 een	 titel:	
‘Beroepsprofiel	van	de	 leraar’.	Op	de	 lijst	 staan	 tien	 ‘typefuncties’,	die	zijn	
uitgeschreven	 in	 een	 reeks	 van	 vaardigheden.	 Daaronder	 volgen	 acht	
‘beroepshoudingen’	 die	 gelden	 voor	 alle	 typefuncties.	 De	 typefuncties,	
vaardigheden	en	beroepshoudingen	krijgen	elk	een	nummer.	Op	één	begrip	
na	is	geen	toelichting	bij	de	woorden	op	de	lijst	voorzien.		Figuur	2.1	toont	
een	afbeelding	van	de	lijst.		

Het	 ‘ding’	 van	waaruit	 dit	 onderzoek	 vertrekt,	 is	 dus	 een	 geschreven	 iets.	
Het	 is	 een	 verzameling	 van	 woorden	 en	 cijfers	 op	 papier.	 In	 deze	
verzameling	 komen	 dingen	 van	 verschillende	 orde	 samen:	 de	 leraar,	
lerenden,	 leerinhouden	 en	 leermiddelen,	 een	 leeromgeving,	 een	 leef‐	 en	
werkklimaat,	 een	 schoolteam,	 ouders,	 taal,	 geestelijke	 en	 fysieke	
gezondheid,	 eindtermen,	 administratieve	 taken,	 onderwijsonderzoek,	 een	
onderwijsgemeenschap,	 maatschappelijke	 ontwikkelingen,	 enzovoort.	 De	
lijst	ordent	deze	dingen	in	een	overzichtelijk	geheel	en	doet	zo	een	nieuwe	
orde	 ontstaan;	 een	 orde	 waarin	 er	 bijvoorbeeld	 een	 verbinding	 bestaat	
tussen	 een	 leraar,	 een	 schoolteam	 en	 een	 schoolwerkplan	 of	 tussen	 een	
leraar,	 zijn	 klaspraktijk,	 onderzoek	 en	 nascholing.	 Door	 de	 nummers	 die	
met	de	woorden	 samengaan,	 krijgt	 de	 ordening	die	de	 lijst	 aanbrengt	 het	
karakter	van	een	opsomming	of	een	volgorde.37	Het	beroepsprofiel	van	de	
leraar	is	dus	geen	toevallige	compositie	maar	een	welbepaald	arrangement	
                                                            
37 Een voorbeeld van een lijst zonder nummering, is een woordenlijst. Daarin wordt de opsomming 
niet door cijfers aangegeven, maar wordt een reeks van woorden in alfabetische volgorde 
weergegeven in relatie tot een vertaling of een woordverklaring. Voor een woordenlijst met 
betrekking tot leraar‐zijn, zie Ardui et al., 2012. 



58 
 

waarin	 bepaalde	 dingen	 een	 bepaalde	 plaats	 krijgen	 (bijvoorbeeld	 als	
onderdeel	 2.7	 van	 een	 typefunctie	 2).	 Deze	 compositie	 is	 bovendien	 een	
zichtbare	en	tastbare	materie:	je	kan	de	lijst	zien	en	vasthouden,	op	de	tafel	
leggen,	er	aantekeningen	op	maken,	de	 lijst	doorgeven,	kopiëren	of	 in	een	
andere	 vorm	 gieten	 (bijvoorbeeld	 op	 een	 website	 zetten,	 op	 de	 muur	
projecteren,	in	een	tabel	overzetten,	…).	Er	kan	dus	heel	wat	met	(de	dingen	
op)	 een	 lijst,	 wat	 (met	 de	 dingen)	 zonder	 een	 lijst	 niet	 kan.	 Een	 lijst,	 zo	
schrijft	 Latour	 (1987,	 p.	 238‐239)	 is	 in	 wezen	 niet	 verschillend	 van	 een	
vergelijking,	 een	 grafiek,	 een	 tabel,	 een	 vragenlijst,	 een	 kaart	 of	 een	
verzameling:	 het	 zijn	 allen	 inscriptie‐instrumenten	 die	 toelaten	 om	
elementen	samen	te	brengen,	ze	mobiel	te	maken,	op	een	bepaalde	manier	
te	 ordenen	 en	 weer	 te	 geven.	 Wat	 de	 tabel	 van	 Mendeljev	 doet	 voor	 de	
chemische	 elementen,	 doet	 het	 beroepsprofiel	 voor	 de	 leraar:	 het	 creëert	
nieuwe	verbintenissen	tussen	elementen	(zoals	nieuwe	overeenkomsten	en	
verschillen,	 nieuwe	 groeperingen	 en	 nieuwe	 relaties	 van	 afstand	 en	
nabijheid)	 die	 voordien	 niet	 te	 zien	 waren.	 Zowel	 de	 tabel	 als	 de	 lijst	
vormen	een	particuliere	space	of	equivalence:	een	ruimte	waarin	dingen	op	
een	 bepaalde	 manier	 verschijnen	 en	 zo	 een	 bepaalde	 betekenis‐	 en	
handelingsruimte	installeren	(zie	Hoofdstuk	1,	paragraaf	4.2).	Zoals	de	lijst	
de	leraar	doet	verschijnen	als	een	combinatie	van	welbepaalde	rollen,	taken	
en	 vaardigheden,	 zo	 brengt	 Mendeljevs	 tabel	 de	 chaos	 aan	 chemische	
elementen	 die	 op	 dat	 moment38	 tussen	 Europese	 chemici	 circuleerden	
onder	 in	 één	 vast	 patroon	 dat	 nieuwe	 relaties	 tussen	 de	 elementen	
zichtbaar	maakt.	

To remedy this confusion, dozens of chemists were at the time 
classifying chemical substances, that is drawing some sort of tables 
with columns so devised that, considering them synoptically, 
chemistry could be embraced, in the same way as the earth can be 
overviewed on a map or a nation through statistics. Mendeleev, 
who was asked to write a chemistry textbook, was one of them. 
Believing that is was possible to find a real classification and not to 
write down a mere stamp collection he distinguished ‘substance’ 
from ‘element’. He wrote each element down on a card, and shuffled 
the pack as in a patience game, trying to find some recurring 
pattern. […] After long struggles between different tables and 
many counterexamples, Mendeleev settled, on March 1869, on a 

                                                            
38 We schrijven de tweede helft van de 19e eeuw. Meer bepaald laat Latour (1987) zijn verslag 
beginnen bij de eerste internationale bijeenkomst van Europese chemici in 1860 in Karlsruhe. 
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compromise that satisfied him: a table that listed elements by their 
atomic weight and ranked them vertically by their valences, 
requiring only several elements to be displaced and several others 
to be found. Each element is now situated on a new paper form at 
the intersection of a longitude and of a latitude; those on the same 
horizontal line are close by their atomic weight although foreign by 
their chemical properties; those on the same vertical line are 
similar by their properties although they are more and more 
distant by their atomic weight. A new space is thus locally created; 
new relations of distance and proximity, new neighbourhoods, new 
families are devised: a periodicity (hence the name of the table) 
appears which was invisible until then in the chaos of chemistry 
(Latour, 1987, p. 235-236). 

Dit	 classificatiesysteem	 maakt	 het	 bovendien	 mogelijk	 om	 de	
eigenschappen	 van	 chemische	 elementen	 te	 voorspellen	 nog	 voor	 ze	
ontdekt	 waren,	 wat	 een	 enorme	 vooruitgang	 betekende.	 De	 winst	 van	
Mendeljevs	 tabel,	 of	 de	winst	 van	 het	 beroepsprofiel,	 is	 dus	 een	winst	op	
papier.	Het	supplement	situeert	zich	op	het	vlakke	oppervlak	van	een	blad	
dat	 gemakkelijk	 kan	 worden	 overzien	 en	 waarop	 allerlei	 bewerkingen	
mogelijk	zijn.	Het	anticiperen	op	elementen	in	de	lege	vakjes	van	de	tabel,	
bijvoorbeeld,	 of	 het	 zichtbaar	 maken	 van	 de	 vaardigheden	 van	 de	 leraar	
naargelang	de	 taken	die	hem	worden	 toegeschreven.39	Het	beroepsprofiel	
maakt	 wat	 een	 leraar	 moet	 kunnen	 en	 kennen	 op	 die	 manier	 niet	 enkel	
zichtbaar	maar	ook	bespreekbaar	en	(be)werkbaar.	Door	de	lijst	kunnen	we	
nieuwe	dingen	zien	en	nieuwe	dingen	zeggen,	bijvoorbeeld:	 ‘welke	zijn	de	
vaardigheden	op	het	functioneel	geheel	‘leraar	als	lid	van	een	schoolteam’?’.	
Of:	 ‘als	 dit	 de	 competenties	 en	 vaardigheden	 van	 de	 ervaren	 leraar	 zijn,	
welke	 zijn	 dan	 de	 competenties	 en	 vaardigheden	 waarover	 iemand	 die	
afstudeert	 aan	 de	 lerarenopleiding	 dient	 te	 beschikken,	 en	welke	 zijn	 die	
van	 de	 lerarenopleider?’	 Hierbij	 kan	 de	 lijst	 van	 vorm	 veranderen,	
bijvoorbeeld	in	lijsten	met	basiscompetenties	voor	beginnende	leraren	of	in	
een	 ontwikkelingsprofiel	 voor	 de	 lerarenopleider,	 zonder	 zijn	
herkenbaarheid	–	dat	wil	 zeggen:	de	nieuwe	orde	die	de	 lijst	 in	het	 leven	
roept	–	te	verliezen.	Dit	zien	we	onder	meer	gebeuren	in	de	resultaten	van	
de	Google‐zoekopdracht	die	we	in	het	vorige	hoofdstuk	vermeldden.	 

                                                            
39Dat deze equivalentie verschilt naargelang de lijsten een andere vorm aannemen, wordt duidelijk 
wanneer we andere versies van de lijst bekijken (zie paragraaf 2.1). 



60 
 

Beroepsprofiel van de leraar 

Typefunctie 1: De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 
De leraar kan: 
1.1 de beginsituatie van de lerenden en de groep achterhalen; 
1.2 doelstellingen kiezen en formuleren; 
1.3 de leerinhouden of leerervaringen selecteren; 
1.4 de leerinhouden of leerervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod; 
1.5 een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvorm bepalen; 
1.6 in team leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen; 
1.7 een adequate leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep; 
1.8 observatie of evaluatie voorbereiden; 
1.9 observeren of het proces en product evalueren; 
1.10 in overleg met het team zorgverbredingsinitiatieven uitvoeren en laten aansluiten bij de totaalbenadering 
van de school; 
1.11 het leer- en ontwikkelingsproces begeleiden in het Standaardnederlands; 
1.12 omgaan met de diversiteit van de groep. 
 
Typefunctie 2: De leraar als opvoeder 
De leraar kan: 
2.1 samen met het team een positief leefklimaat creëren voor de lerenden in klasverband en op 
school; 
2.2 de emancipatie van de lerenden bevorderen; 
2.3 door attitudevorming lerenden op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden; 
2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context; 
2.5 adequaat omgaan met lerenden in sociaal-emotionele probleemsituaties en met lerenden met 
gedragsmoeilijkheden; 
2.6 de fysieke en geestelijke gezondheid van de lerenden bevorderen; 
2.7 communiceren met lerenden met diverse achtergronden in diverse talige situaties. 
 
Typefunctie 3: De leraar als inhoudelijk expert 
De leraar kan: 
3.1 de basiskennis van de leerinhouden, waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, 
verbreden en verdiepen; 
3.2 recente ontwikkelingen over inhouden en vaardigheden uit de leergebieden of vakgebieden volgen, 
analyseren en verwerken; 
3.3 de verworven kennis en vaardigheid met betrekking tot leergebieden en vakgebieden aanwenden; 
3.4 met het oog op de begeleiding en oriëntering van lerenden, het eigen vormingsaanbod situeren 
in het geheel van het onderwijsaanbod met name de aangrenzende niveaus en het buitengewoon 
onderwijs en de leerkracht is op de hoogte van de bestaande vormen van integratie tussen gewoon 
en buitengewoon onderwijs. 

Typefunctie 4: De leraar als organisator 
De leraar kan: 
4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen; 
4.2 een soepel en efficiënt les- of dagverloop creëren, dat past in een korte- en lange termijnplanning; 
4.3 op correcte wijze administratieve taken uitvoeren; 
4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de 
lerenden. 
 
Typefunctie 5: De leraar als innovator – de leraar als onderzoeker 
De leraar kan: 
5.1 kennisnemen van de resultaten van onderwijsonderzoek; 
5.2 vernieuwende elementen aanbrengen door de eigen schoolcultuur en vormingconcepten constructief te 
bevragen, door reflectie over nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en over resultaten van 
onderwijsonderzoek; 
5.3 de eigen klaspraktijk vernieuwen op basis van nascholing, eigen ervaring en creativiteit; 
5.4 het eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen. 
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Typefunctie 6: De leraar als partner van de ouders of verzorgers (1) 
De leraar kan: 
6.1 zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met de gegevens over de lerende; 
6.2 op basis van overleg met collega’s, ouders of verzorgers informatie en advies verschaffen over 
hun kind in de school; 
6.3 in overleg met het team, de ouders of verzorgers informeren over en betrekken bij het klas- en 
schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders; 
6.4 met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs; 
6.5 communiceren met ouders met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. 
 
Typefunctie 7: De leraar als lid van een schoolteam 
De leraar kan: 
7.1 participeren in de ontwikkeling van het schoolwerkplan; 
7.2 participeren in samenwerkingsstructuren; 
7.3 binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven; 
7.4 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken; 
7.5 zich documenteren over de eigen rechtszekerheid en die van de lerende. 
 
Typefunctie 8: De leraar als partner van externen 
De leraar kan: 
8.1 contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken 
initiatieven aanbieden. 
 
Typefunctie 9: De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 
De leraar kan: 
9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema’s; 
9.2 reflecteren over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving. 

Typefunctie 10: De leraar als cultuurparticipant 
De leraar kan: 
10.1 actuele thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: 
10.1.1 het sociaal-politieke domein; 
10.1.2 het sociaal-economische domein; 
10.1.3 het levensbeschouwelijke domein; 
10.1.4 het cultureel-esthetische domein; 
10.1.5 het cultureel-wetenschappelijke domein. 

Beroepshoudingen 
De volgende beroepshoudingen gelden voor alle typefuncties 

B1 beslissingsvermogen 

B2 relationele gerichtheid 

B3 kritische ingesteldheid 

B4 leergierigheid 

B5 organisatievermogen 

B6 zin voor samenwerking 

B7 verantwoordelijkheidszin 

B8 flexibiliteit 

 

Nota 
(1) Het begrip "verzorgers" verwijst naar de personen die ter vervanging van de ouders de verantwoordelijkheid 
dragen voor de lerende. 

 

Figuur 2.1. De lijst van het beroepsprofiel. 
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Op	 elk	 van	 de	 webpagina’s	 waar	 de	 talrijke	 links	 toe	 leiden,	 zien	 we	
dezelfde	 lijst	 terugkomen.	 Juister	 is:	 we	 zien	 dezelfde	 lijst	 telkens	
terugkomen	 in	 een	 lichtjes	 aangepaste	 vorm	–	 onder	 een	 andere	 noemer,	
bijvoorbeeld,	of	zonder	nummering	en	in	enigszins	andere	bewoordingen	of	
met	 bijkomende	 toelichting	 bij	 de	 woorden.	 Wat	 we	 zien,	 zijn	 dus	 geen	
exacte	herhalingen	maar	variaties	op	de	lijst	of	imitaties	van	de	lijst	(Latour	
et	al.,	2012).	Daarbij	verschijnt	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	ook	telkens	
in	 een	 ander	 kader,	 dit	 wil	 zeggen:	 omgeven	 door	 andere	 elementen	 en	
connecties.  Zo	 verschijnt	 de	 lijst	 onder	 meer	 in	 de	 omgeving	 van	
opleidingsprogramma’s	 (bijvoorbeeld	 op	 de	 website	 van	 een	
lerarenopleiding),	 wettelijke	 bepalingen	 (bijvoorbeeld	 als	 bijlage	 bij	 het	
besluit	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 betreffende	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	
leraar	 van	 5	 oktober	 2007),	 beleidsintenties	 met	 betrekking	 tot	 de	
lerarenopleiding,	 of	 omgeven	 door	wetenschappelijke	 referenties	 zoals	 in	
het	doctoraat	van	Aelterman	(1995).	40		Ook	in	Figuur	2.1	staat	de	lijst	niet	
‘op	 zichzelf’	 maar	 verschijnt	 hij	 in	 het	 kader	 van	 een	 hoofdstuk	 in	 een	
doctoraat,	 omgeven	 door	 verwijzingen	 naar	 literatuur,	 een	 auteur,	
onderzoeksgroepen,	 een	 academische	 instelling,	 etc.	 Bij	 elke	 herhaling	 of	
vertaling	 van	 de	 lijst	 verschuift	 de	 equivalente	 ruimte,	 dit	 wil	 zeggen:	
worden	er	nieuwe	elementen	opgenomen	of	weggelaten	in	de	ordening	die	
door	 de	 lijst	 wordt	 aangebracht.	 Om	 de	 winst	 die	 de	 lijst	 van	 het	
beroepsprofiel	 zodoende	 realiseert	 verder	 naar	 de	 voorgrond	 te	 halen,	
maken	we	 in	wat	 volgt	 een	 flashback	 naar	het	moment	waarop	er	 van	de	
lijst	 nog	 geen	 sprake	 was.	 Of	 beter:	 naar	 het	 moment	 waarop	 er	
verschillende	 lijsten	van	het	beroepsprofiel	van	de	 leraar	circuleerden	die	
er	(nog)	niet	in	slaagden	de	veelheid	aan	elementen	in	een	geheel	samen	te	
brengen	 dat	 zich	 als	 een	 eenheid	 wist	 te	 bewegen.	 Vertrekkend	 van	 het	
afgelijnde	en	overzichtelijke	gegeven	in	Figuur	2.1	belanden	we	zo	al	snel	in	
een	 ingewikkeld	 kluwen	 van	 lijsten,	 wetten,	 adviezen,	 kritieken,	 eisen,	
belangen	 en	 argumenten.	 Hieronder	 beschrijven	 we	 hoe	 we	 tewerk	 zijn	
gegaan	om	dit	kluwen	uit	te	rollen	en	in	kaart	te	brengen.	

	

	

                                                            
40 Verderop  zullen we aangeven dat des te meer deze kaders  van elkaar verschillen – hoe meer 
verscheiden de hoeken zijn van waaruit naar het beroepsprofiel wordt verwezen – des te stabieler de 
positie van het beroepsprofiel als referentiepunt wordt. 
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1.2		Methode	van	dataverzameling	en	‐verwerking	

Om	 de	 totstandkoming	 van	 het	 beroepsprofiel	 op	 het	 spoor	 te	 komen,	
maakten	we	in	de	eerste	plaats	gebruik	van	het	 internet.	Vertrekkend	van	
de	 zoekopdracht	 in	 Google	 die	 we	 in	 het	 vorige	 hoofdstuk	 vermeldden,	
klikten	 we	 van	 de	 website	 van	 het	 Vlaams	Ministerie	 voor	 Onderwijs	 en	
Vorming	 door	 naar	 de	 decreten	 en	 besluiten	 in	 Edulex,	 bekeken	 we	 de	
voorbereidende	 documenten	 in	 de	 Decretenbundel,	 volgden	 we	 de	
verwijzingen	 naar	 eerdere	 decreten	 die	 intussen	 werden	 opgeheven	 of	
gewijzigd	en	bestudeerden	we	vervolgens	ook	van	die	decreten	de	Memorie	
van	 Toelichting	 waarin	 de	 ontwerpteksten	 van	 het	 decreet	 zijn	 terug	 te	
vinden,	 de	 standpunten	 van	 adviesorganen,	 amendementen	 en	 verslagen	
van	 parlementaire	 hoorzittingen.41	 Hetzelfde	 deden	 we	 met	
opleidingswebsites	 waarop	 naar	 het	 beroepsprofiel	 en/of	 de	
basiscompetenties	 wordt	 verwezen	 (bijvoorbeeld	 via	 een	 link	 naar	 een	
informatiebrochure	over	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties),	met	
publicaties	 over	 het	 beroepsprofiel	 en/of	 de	 basiscompetenties	 in	
tijdschriften,	boeken	en	rapporten,	enzoverder.	Zo	kwamen	we	niet	alleen	
verschillende	 versies	 van	het	 beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	 van	
de	leraar	op	het	spoor;	we	kregen	ook	zicht	op	de	mensen	en	dingen	die	in	
het	 netwerk	 van	 de	 lijsten	 betrokken	 raakten.	 Daarbij	 noteerden	 we	 alle	
actoren	 en	 hun	 interacties	 met	 het	 beroepsprofiel	 en/of	 de	
basiscompetenties	 in	 een	 notitieschrift	 (bijvoorbeeld:	 ‘Commissie	 voor	
Onderwijs,	 Vorming	 en	 Wetenschapsbeleid’	 –	 adviseren,	 amenderen;	
‘Decreet	1998’	–	herschrijven,	bekrachtigen,	 formaliseren;	of	 ‘Conclaaf	van	
Elewijt’	–	consulteren,	voorbereiden,	afstemmen).	Vervolgens	groepeerden	
we	 gelijkaardige	 interacties	 in	 technieken	 (zie	 verder;	 paragraaf	 3)	 en	
tekenden	we	de	actoren	via	hun	onderlinge	relaties	uit	op	een	netwerkkaart	
(zie	 verder;	 paragraaf	 2.3).	 Deze	 kaart	 legden	 we	 voor	 aan	 een	 aantal	
sleutelinformanten	 die	 omwille	 van	 hun	 aanwezigheid	 in	 het	 netwerk	
mogelijk	 meer	 zicht	 konden	 bieden	 op	 ‘blinde	 vlekken’	 in	 de	 kaart.	 Zo	
spraken	 we	 met	 de	 directeur	 van	 de	 voormalige	 Dienst	 voor	
Onderwijsontwikkeling	 (DVO);	 met	 het	 hoofd	 van	 het	 Departement	

                                                            
41 Waar Edulex de meest actuele versie van een decreet weergeeft vanaf het moment dat het 
officieel op de website van het Belgisch Staatsblad is goedgekeurd, geeft de Decretenbundel alle 
parlementaire documenten met betrekking tot een decreet (voor zover die officieel op de website 
van het Vlaams Parlement worden gepubliceerd), zowel nadat als voordat het is goedgekeurd en 
gepubliceerd. 
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Lerarenopleiding	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	tevens	actief	in,	onder	meer,	
de	Vlaamse	 Interuniversitaire	Raad	 (VLIR),	 de	 Contactgroep	Universitaire	
Lerarenopleidingen	 (CULOV),	 de	 Vlaamse	 Vereniging	 voor	
Lerarenopleiders	 (VELOV)	 en	 bekend	 omwille	 van	 het	 onderzoek	 dat	 ze	
verrichte	met	betrekking	tot	de	academische	lerarenopleiding;	en	ten	derde	
spraken	we	met	een	voormalig	voorzitter	van	CULOV,	tevens	betrokken	in	
de	lerarenopleiding	aan	de	Universitaire	Instelling	Antwerpen	(UIA)	en	de	
Nederlandse	 Taalunie.	 Op	 basis	 van	 de	 aanwijzingen	 van	 deze	
sleutelinformanten,	 en	 het	 bijkomende,	 voornamelijk	 niet‐digitale,	
documentatiemateriaal	dat	ze	 ter	beschikking	stelden,	hertekenden	we	de	
netwerkkaart.	 Ten	 slotte	 zetten	we	 de	 kaart	 terug	 om	 in	 een	woordelijke	
beschrijving.	 Daarbij	 maakten	 we	 een	 aantal	 momentopnames	 in	 de	
netwerkvorming	 rond	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	
leraren.	 Deze	 vallen	 telkens	 samen	 met	 het	 verschijnen	 van	 een	 nieuwe	
articulatie	 van	 de	 lijst	 (zie	 Figuur	 2.2)	 en	 tonen	 een	 doorsnede	 van	 de	
veelheid	 aan	 mensen	 en	 dingen	 die	 zich	 op	 dat	 moment	 rond	 de	 lijsten	
verzamelen.		

	

2. De	lijst	in	het	netwerk,	het	netwerk	in	de	lijst		

2.1			Een	collectie	van	lijsten	

Om	die	multipliciteit	in	beeld	te	brengen,	veranderen	we	de	lijst	uit	Figuur	
2.1	in	een	bol	of	een	knoop.	We	korten	de	benaming	van	deze	lijst	af	als	‘BP’	
en	voegen	er	een	tijdsindicatie	aan	toe.	De	lijst	ziet	er	nu	als	volgt	uit:	

	

Vervolgens	 voerden	we	 deze	 lijst	 terug	 naar	 de	 eerste	 verschijningsvorm	
van	de	 lijst.	 Figuur	2.2	beeldt	 alle	 lijsten	af	die	we	onder	de	naam	van,	 of	
met	verwijzing	naar,	het	‘beroepsprofiel	van	de	leraar’	traceerden.	Omdat	in	
elk	 van	 deze	 lijsten	 een	 verzameling	 aan	 elementen	 in	 een	 welbepaalde	
orde	 samenkomt	 (zoals	 toegelicht	 in	 de	 vorige	 paragraaf),	 geven	 we	 ze	
telkens	weer	 als	 een	knoop.	We	onderscheiden	de	 lijsten	 van	elkaar	door	
een	tijdsindicatie	mee	te	geven	van	het	moment	waarop	ze	verschenen.	De	
lijnen	die	de	knopen	verbinden	zijn	de	koppelingen	of	de	connecties	tussen	
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de	lijsten.	De	lijst	waarmee	we	in	Figuur	2.1	begonnen	zijn,	staat	nu	rechts	
onderaan:	het	BP	van	2007.		

	

Figuur 2.2. De lijsten van het Vlaamse beroepsprofiel van de leraar. 

Wat	Figuur	2.2	toont,	is	dat	de	lijst	die	we	in	Figuur	2.1	afbeeldden	niet	‘de’	
lijst	 van	 het	 Vlaamse	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 blijkt	 te	 zijn,	 maar	
‘slechts’	 één	 van	de	 lijsten	 die	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 uitmaken.	
Wat	in	Figuur	2.1	een	eenvormige	lijst	bleek	te	zijn,	toont	zich	in	Figuur	2.2	
als	 een	 collectie	 van	 welgeteld	 16	 versies	 van	 de	 lijst.	 Sommige	 van	 die	
versies	dragen	dezelfde	naam	maar	verschenen	op	een	ander	moment:	de	
beroepsprofielen	van	1998,	dat	van	1996,	1995	en	1993.	Daarnaast	vinden	
we	versies	die	 sterke	vormgelijkenissen	met	de	 lijst	vertonen	maar	onder	
een	andere	naam	verschijnen:	die	van	de	basiscompetenties	van	de	leraren	
en	 die	 van	 het	 ontwikkelingsprofiel	 van	 de	 lerarenopleider.	 Verwijzingen	
naar	de	basiscompetenties	komen	vaak	samen	voor	met	verwijzingen	naar	
het	beroepsprofiel	van	de	leraar.42	Net	zoals	de	beroepsprofielen	van	1998	
bestaan	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 in	 drievoud:	 één	 lijst	met	 de	
basiscompetenties	voor	de	leraar	kleuteronderwijs	(op	Figuur	2.2	afgebeeld	
als	 ‘BCK’),	 één	voor	de	 leraar	 lager	onderwijs	 (afgebeeld	als	 ‘BCL’)	en	één	
voor	de	leraar	secundair	onderwijs	(afgebeeld	als	‘BCS’).43	Wat	in	de	lijsten	
van	 het	 beroepsprofiel	 ‘typefuncties’	 heet,	 heet	 in	 de	 lijsten	 met	
basiscompetenties	‘functionele	gehelen’,	en	wat	‘beroepshoudingen’	heet	in	
de	 eerste	 wordt	 in	 de	 tweede	 benoemd	 als	 ‘attitudes’.	 De	 lijsten	 met	
basiscompetenties	zijn	verder	veel	uitgebreider	dan	die	van	het	actuele	het	
beroepsprofiel	(in	plaats	van	de	2	pagina’s	die	Figuur	2.1	beslaat	zouden	we	

                                                            
42 Bijvoorbeeld op de website van de Vlaamse overheid (zie bijv.  
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.aspx?id=25&fid), maar ook op openingspagina’s van 
lerarenopleidingen (zie bijv.  http://www.kuleuven.be/slo/waarom/beroepsprofiel.html) of in 
adviezen die ten aanzien van de overheid worden geformuleerd (zie bijv. 
http://www.vlor.be/advies/advies‐over‐beroepsprofiel‐en‐basiscompetenties‐van‐de‐leraren).  
43 In Annex 2 is de lijst met basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs van 2007 
opgenomen, omdat deze een centrale rol speelt in de twee volgende hoofdstukken. 
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minstens	40	pagina’s	nodig	hebben	om	de	basiscompetenties	voor	leraren	
hier	 in	 hun	 volledigheid	 op	 te	 nemen).	 Zo	 wordt	 er	 een	 extra	 niveau	 in	
vaardigheden	 toegevoegd	 en	 wordt	 voor	 elke	 deelvaardigheid	
ondersteunende	kennis	geformuleerd.		

Zoals	de	basiscompetenties	de	beroepsprofielen	herschikken,	zo	herschikt	
het	beroepsprofiel	 van	2007	de	beroepsprofielen	van	1998.	Wat	 toen	een	
meervoud	 vormde	 –	 een	 gemeenschappelijke	 beroepsprofiel	 enerzijds	 (in	
Figuur	 2.2	 afgebeeld	 als	 ‘BP	 1998’)	 en	 een	 beroepsprofiel	 voor	
respectievelijk	 de	 leraar	 kleuteronderwijs	 (afgebeeld	 als	 ‘BPK’),	 de	 leraar	
basisonderwijs	 (afgebeeld	 als	 ‘BPL’)	 en	 de	 leraar	 secundair	 onderwijs	
(afgebeeld	 als	 ‘BPS’)	 anderzijds	 –	 wordt	 sinds	 2007	 in	 een	 eenheid	
ondergebracht.	 Het	 actuele	 beroepsprofiel	 is	 dan	 ook	 het	 enige	
beroepsprofiel	voor	alle	leraren	in	Vlaanderen	en	roept	zodoende	de	figuur	
van	 ‘de’	 leraar	 in	 het	 leven	 (onafhankelijk	 van	 de	 setting	 waarin	 deze	
lesgeeft).	 Daarbij	 verdwijnt	 ook	 de	 omschrijving	 van	 de	 ondersteunende	
kennis	 uit	 de	 lijst	 van	 het	 beroepsprofiel.	 Waar	 deze	 in	 1998	 ook	 in	 de	
beroepsprofielen	 werd	 gearticuleerd,	 is	 dit	 nu	 enkel	 nog	 het	 geval	 in	 de	
lijsten	 van	 de	 basiscompetenties.	 Het	 ontwikkelingsprofiel	 van	 de	
lerarenopleider	dat	in	2012	verschijnt	(afgebeeld	als	‘OP’),	bevat	meerdere	
verwijzingen	naar	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voor	leraren	
van	2007,	maar	wijkt	er	qua	vorm	sterker	van	af.	De	verzameling	van	lijsten	
in	 de	 bovenstaande	 figuur	 visualiseert	 zo	 niet	 alleen	 een	 onderscheid	
tussen	drie	types	leraren;	de	lijsten	maken	ook	een	onderscheid	tussen	wat	
een	 beginnende	 leraar	 moet	 kennen	 en	 kunnen,	 wat	 een	 ervaren	 leraar	
verwacht	wordt	 te	 kennen	 en	 te	 kunnen	 en	wat	 de	 lerarenopleider	moet	
kennen	 en	 kunnen.	 Wat	 op	 Figuur	 2.2	 echter	 niet	 te	 zien	 is,	 is	 dat	 de	
verschillende	versies	van	de	beroepsprofielen	en	de	basiscompetenties	van	
de	 leraar	 niet	 enkel	 van	 vorm	 veranderen,	maar	 ook	 telkens	 een	 grotere	
verzameling	van	elementen	en	betrokkenen	samenbrengen	en	zich	op	die	
manier	in	steeds	meer	domeinen	weten	te	verspreiden.	Zo	maken	de	lijsten	
van	1998	wel	duidelijke	verwijzingen	naar	de	lijst	van	1996,	maar	bouwen	
ze	op	een	gemeenschappelijke	gedragenheid	die	ten	tijde	van	de	vorige	lijst	
(nog)	niet	gerealiseerd	was en	transformeren	deze	tegelijk	in	een	wettelijk	
format.	Hetzelfde	geldt	voor	de	 lijsten	van	2012,	2007,	1996,	1995	en	die	
van	 1993:	 telkens	 komen	 elementen	 terug	 en	 telkens	 worden	 er	 andere	
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elementen	 toegevoegd.	Deze	cumulatie	halen	we	 in	de	volgende	paragraaf	
op	de	voorgrond.	

	

2.2		Circuleren	is	accumuleren	

Niet	alleen	worden	er	per	articulatie	meer	auteurs	bij	het	opmaken	van	de	
lijsten	betrokken,	ook	weet	elke	vertaling	van	de	lijst	telkens	meer	of	steeds	
sterkere	elementen	te	combineren	dan	de	lijst	waarop	deze	teruggaat. Zo	is	
de	 lijst	 van	 1995	 overtuigender	 dan	 die	 van	 1993	 dankzij	 de	
wetenschappelijke	 elementen	 die	 erin	 worden	 toegevoegd;	 kunnen	 de	
lijsten	van	1998	meer	gewicht	in	de	schaal	leggen	dan	die	van	1995	omdat	
er	 politieke	 en	 juridische	 elementen	 aan	 worden	 toegevoegd;	 en	 zijn	 de	
lijsten	van	2007	stabieler	dan	die	van	1998	omwille	van	de	operationele	en	
idealistische	 elementen	 die	 eraan	 zijn	 toegevoegd.	 Herschrijven	 is	
accumuleren.	 Met	 elke	 nieuwe	 variatie	 op	 (of	 imitatie	 van)	 de	 lijst,	
verschuift	 het	 web	 van	 verbindingen	 rond	 de	 lijst	 en	 bereidt	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 zijn	werkzaamheid	 uit.	 Deze	 verschuiving	 is	
zowel	 kwantitatief	 als	 kwalitatief	 van	 aard.	 In	 het	 eerste	 geval	 komen	 er	
verbindingen	bij,	waardoor	het	netwerk	zich	uitbreidt.	Wanneer	de	lijst	van	
het	beroepsprofiel	zich	bijvoorbeeld	niet	enkel	in	academische	maar	ook	in	
juridische	kringen	begeeft,	 of	wanneer	de	basiscompetenties	niet	 enkel	 in	
de	lerarenopleiding	van	tel	zijn	maar	ook	hun	weg	vinden	naar	de	scholen,	
neemt	het	aantal	connecties	en	betrokkenen	toe.	In	het	tweede	geval	is	de	
toename	kwalitatief,	wat	 impliceert	 dat	 er	 verbindingen	 in	 onbruik	 raken	
en	andere	verbindingen	aan	belang	winnen.	Het	netwerkt	wint	met	andere	
woorden	aan	stabiliteit	door	een	verandering	in	de	aard	van	de	connecties.	
Wordt	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 bijvoorbeeld	 opgenomen	 in	 een	
wettekst,	en	dus	verbonden	met	een	 juridisch	apparaat	dat	verplichtingen	
en	 sancties	 uitschrijft,	 dan	 verdwijnt	 het	 politieke	 debat	 dat	 eraan	 vooraf	
ging	 naar	 de	 achtergrond.	 Daarmee	 verdwijnen	 ook	 de	 talrijke	
belanghebbenden	en	de	veelheid	van	argumenten	pro	en	contra	die	daarin	
betrokken	waren	uit	het	zicht.	Deze	spelen	immers	geen	rol	meer	eenmaal	
de	 tekst	 met	 een	meerderheid	 van	 stemmen	 wordt	 aangenomen;	 de	 wet	
neemt	 het	 van	 hen	 over.	 Een	 gelijkaardige	 verschuiving	 doet	 zich	 voor	
wanneer	 het	 beroepsprofiel	 geen	 wetenschappelijke	 argumentatie	 meer	
behoeft	 omdat	 het	 voldoende	 is	 dat	 de	 basiscompetenties	 in	 de	
lerarenopleiding	actief	zijn	als	een	uitermate	handig	werkinstrument	voor	
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zelfreflectie.	 Het	 onderwijskundig	 onderzoek	 met	 betrekking	 tot	 het	
beroepsprofiel	 hoeft	 daarbij	 niet	 langer	 vermeld	 te	 worden	 om	
betrokkenen	 te	overtuigen	met	de	basiscompetenties	 aan	de	 slag	 te	 gaan;	
het	 is	 voor	 de	 gebruikers	 niet	 langer	 van	 tel.	 We	 visualiseren	 deze	
accumulatie	in	Figuur	2.3	als	een	exponentiële	relatie:	hoe	meer	er	naar	de	
lijsten	 verwezen	 wordt	 (frequentie)	 en	 vanuit	 hoe	 meer	 verschillende	
hoeken	(verscheidenheid),	hoe	meer	elementen	de	lijsten	cumuleren	en	hoe	
sterker	hun	uitwerking	is.44	Er	bestaat	met	andere	woorden	een	evenredige	
relatie	 tussen	 het	 aantal	 versies	 van	 de	 lijst	 en	 het	 aantal	 gebruikers.	
Omgekeerd	 wordt	 het	 steeds	 moeilijker	 om	 de	 lijst	 niet	 te	 gebruiken	 of	
bezwaren	 te	 vinden	 die	 opgewassen	 zijn	 tegen	 de	 overtuigingskracht	 van	
het	grote	aantal	associaties	dat	in	de	lijsten	samenkomt.	

			

Figuur 2.3. Het cumulatieve karakter van het werk.  

De	 lijsten	 specificeren	 (in	 de	 vorm	 van	 basiscompetenties  of	 een	
ontwikkelingsprofiel)	 en	 actualiseren	 (in	 de	 vorm	 van	 een	 vernieuwd	
beroepsprofiel),	 zijn	 dan	 bepaalde	 soorten	 van	 ‘herschrijvingen’	
(rewritings).	 Beide	 soorten	 herwerken	 de	 lijst,	 maar	 de	 uitwerking	 ervan	
verschilt.	Een	 lijst	herschrijven	om	hem	specifieker	 te	maken,	betekent	de	
lijst	 gedetailleerder	 en	 gerichter	maken.	De	 lijsten	met	 basiscompetenties	
vullen	de	competenties	uit	het	beroepsprofiel	verder	in	door	er	woorden	en	
                                                            
44 Een ‘verwijzing’ is ook een vertaling die een verschuiving teweeg brengt. Het gaat om hetzelfde 
principe: een verwijzing naar iets anders creëert een verbinding tussen twee zaken en materialiseert 
zodoende een connectie tussen de elementen uit de ene omgeving (bijvoorbeeld een tijdschrift) met 
een andere omgeving (die van het beroepsprofiel van de leraar). 
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onderverdelingen	aan	 toe	 te	voegen	en	deze	aan	bepaalde	 lerarentypes	 te	
verbinden.	 Ze	 richten	 zich	 dus	 niet	 langer	 op	 de	 leraar	 ‘in	 het	 algemeen’	
maar	 op	bepaalde	 leraren	 in	het	 bijzonder.	De	 basiscompetenties	 vormen	
zodoende	een	nadere	bepaling	 van	het	beroepsprofiel,	 zonder	 er	 evenwel	
zoveel	bijzonderheden	aan	toe	te	voegen	dat	deze	bepaling	niet	meer	voor	
elke	leraar	(of	elke	lerarenopleiding)	binnen	eenzelfde	type	zou	passen.	De	
lijsten	 met	 basiscompetenties	 laten	 dus	 op	 hun	 beurt	 ruimte	 over	 voor	
verdere	vertaling.45	De	 lijsten	actualiseren,	 is	 ze	 (terug)	actueel	maken,	 ze	
bij	de	tijd	brengen	en	er	zo	voor	te	zorgen	dat	ze	blijven(d)	werken.	Dit	wil	
zeggen:	 door	 ze	 aan	 te	 koppelen	 bij	 de	 relevante	 betrokkenen	 van	 het	
moment	 en	 (terug)	 aansluiting	 te	 doen	 vinden	 bij	 de	 gebeurtenissen	 die	
zich	 rondom	 de	 lijst	 hebben	 voorgedaan.	 Herschrijven	 neemt	 hier	 de	
uitwerking	van	overschrijven	aan.	Opdat	een	‘nieuwe’	lijst	kan	verschijnen,	
dienen	de	sporen	die	vervat	zitten	in	de	lijsten	die	eraan	voorafgaan	gewist	
of	onderbroken	te	worden.	Dit	is	letterlijk	te	nemen:	eerdere	lijsten	worden	
geschrapt,	 connecties	 (bijvoorbeeld	 op	 websites)	 worden	 verbroken	 of	
geraken	in	onbruik,	elementen	worden	verwijderd,	veranderen	van	naam	of	
zijn	enkel	nog	ergens	in	een	archiefkast	terug	te	vinden.	Om	de	nieuwe	lijst	
ingang	 te	 doen	 vinden	 en	 te	 realiseren  zijn	 bijkomende	 activiteiten	
(interacties)	 nodig	 die	 bijkomende	 artefacten	 (zoals	 decreten,	
informatiebrochures,	 een	 tijdsschema,	 evaluatieprocedures,	 rapporten	 en	
verslagen,	 …)	 en	 belanghebbenden	 (zoals	 lerarenopleiders,	 scholen,	
nascholingscentra,	 visitatiecommissies,	 ...)	 bij	 de	 zaak	 betrekken.	 In	 de	
volgende	paragrafen	bekijken	we	de	aard	van	die	interacties	van	naderbij.	

	

2.3		Het	verbindings(net)werk	van	de	lijsten	in	kaart	

In	deze	paragraaf	tekenen	we	uit	welke	elementen	en	betrokkenen	via	het	
herschrijven	van	de	lijsten	in	het	web	of	het	(net)werk	verwikkeld	raakten.	
De	 accumulatie	 die	 zich	 doorheen	 dit	 assemblageproces	 voordeed,	
illustreren	we	aan	de	hand	van	vijf	momentopnames.	We	maken,	met	andere	
woorden,	 een	 momentopname	 van	 de	 verschillende	 versies	 van	 het	
beroepsprofiel	 en	 schetsen	 de	 gebeurtenissen,	 de	 interacties	 en	 de	
betrokkenen	(menselijke	actoren	en	niet‐menselijke	elementen)	die	zich	op	

                                                            
45 In het volgende hoofdstuk volgen we het herschrijven van één van de lijsten met 
basiscompetenties binnen een specifieke lerarenopleiding. 
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dat	moment	 rond	 de	 lijsten	 situeren.	 Volgend	 op	 de	 beschrijving	 tekenen	
we	 alle	 betrokkenen	 die	 zich	 rond	 de	 actuele	 lijst	 van	 het	 beroepsprofiel	
situeren	 samen	 op	 een	 netwerkkaart.	 Gezien	 de	 basiscompetenties	
specificaties	zijn	van	een	beroepsprofiel	(en	het	beroepsprofiel	waarmee	ze	
samenhangen	 dus	 niet	 overschrijven	maar	 aanvullen),	 komen	 deze	 enkel	
zijdelings	(dus	in	relatie	tot	het	beroepsprofiel)	aan	bod.	We	baseerden	ons	
voor	 deze	 registratie	 op	 schriftelijke	 en	 digitale	 bronnen,	 aangevuld	 met	
mondelinge	 elementen	 uit	 gesprekken	 met	 sleutelinformanten	 die	 als	
getuige	 of	 medeauteur	 betrokken	 waren	 in	 het	 proces	 (zie	 supra).	 De	
herkomst	van	deze	bronnen	geven	we	telkens	in	voetnoot	aan.		
	

Moment	1	

De	 Algemene	 Raad	 van	 de	 Vlaamse	 Onderwijsraad	 beslist	 op	 23	 oktober	
1991	om	advies	uit	te	brengen	over	de	hervorming	van	de	lerarenopleiding	
(VLOR,	 1993,	 p.	 7).46	 Op	 basis	 van	 een	 vergelijking	 van	
discussiedocumenten	 en	 rapporten	 uit	 Vlaanderen	 (bijvoorbeeld	 van	 de	
C.U.L.O.V.,	de	VLIR	en	IMTEC)47	en	Wallonië	(het	rapport	van	de	commissie	
De	 Landsheere),	 tendensen	 in	 wetenschappelijk	 onderzoek	 en	 enkele	
internationale	 ontwikkelingen	 zoals	 geformuleerd	 door	 de	 Nederlandse	

                                                            
46 De VLOR is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De raad kan 
op eigen initiatief of op vraag advies geven of overleg organiseren over alle onderwijsmateries 
waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. Het regeerakkoord van 1992, waarin de Vlaamse 
regering een hervorming van de lerarenopleiding voorop stelt, gaf voor de VLOR en de VLIR (de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad) aanleiding om op eigen initiatief advies uit te brengen over deze 
materie (zie VLOR, 1993; Maes, 1999). 
47 C.U.L.O.V. staat voor ‘Contactgroep Universitaire Lerarenopleiding en –Vorming’. In 1991 
publiceert deze een totaalvoorstel voor de vernieuwing van de lerarenopleiding, uitgetekend op 
basis van een comparatieve studie in Nederland, Frankrijk, Zweden, Duitsland en Groot‐Brittannië 
(CULOV, 1991). Het onderzoek is een FKFO‐MI‐project (dat wil zeggen: gefinancierd door het Fonds 
Kollektief Fundamenteel Onderzoek‐Ministerieel Initiatief), uitgevoerd door het Departement voor 
Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Gent. Antonia Aelterman, zowel verbonden aan CULOV als 
aan het Departement voor Lerarenopleiding neemt deel aan het onderzoek (Aelterman, 1995, p. 
379). Ook de groep IMTEC‐reflectie 2020, een Europese beweging, deed een studie naar de 
lerarenopleiding. IMTEC staat voor ‘International Movement Toward Educational Change’, die in 
1991, 1992 en 1993 een rapport uitbracht. In deze rapporten wordt de relatie tussen de 
lerarenopleiding en de invulling van het lerarenambt steeds duidelijker gelegd (Aelterman, 1995, 
382). De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), ten slotte, publiceerde haar standpunten in een 
Witboek (1990). Een door de rectoren samengestelde werkgroep van vertegenwoordigers uit de 
universitaire lerarenopleidingen van de verschillende Vlaamse universiteiten (waarin Antonia 
Aelterman, naast Prof. W. Laporte, de Rijksuniversiteit Gent vertegenwoordigde) actualiseert deze 
standpunten in een advies van 16 september 1993. Het VLIR‐advies sluit aan bij het Memorandum 
over de lerarenopleidingen dat de Vlaamse Universiteiten op 23 maart 1993 hadden verspreid. 
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Adviesraad	 voor	 het	 Basisonderwijs,	 Speciaal	 Onderwijs	 en	 Voortgezet	
Speciaal	 Onderwijs	 (kortweg	 ARBO)	 en	 de	 visie	 van	 de	 Organisatie	 voor	
Economische	 Samenwerking	 en	 Ontwikkeling	 (OESO,	 1990),	 besluit	 de	
Raad	 dat	 er	 overeenstemming	 nodig	 is	 over	 de	 beroepsvereisten	 van	 de	
toekomstige	 leraar.	 In	mei	en	 juni	1992	organiseert	ze	een	gespreksronde	
over	 deze	 vraag	 binnen	 de	 raden	 voor	 basis‐,	 secundair	 en	
volwassenenonderwijs	 en	 in	 de	 afdelingen	 voor	 buitengewoon	 onderwijs.	
De	tijd	is	evenwel	beperkt;	al	op	13	oktober	1992	wordt	een	interimrapport	
aan	de	minister	overgemaakt	waardoor	de	inbreng	van	de	raden	en	afdeling	
beperkt	was.	 De	Raad	 voor	 het	Hoger	Onderwijs	moest	 de	 discussie	 toen	
nog	voeren;	de	Raad	Secundair	Onderwijs	wenste	dit	 document	 verder	 te	
verfijnen	 (VLOR,	 1993,	 p.	 7).	 Omdat	 binnen	 de	 Algemene	 Raad	 geen	
overeenstemming	 kan	 worden	 bereikt,	 wordt	 een	 werkgroep	 opgericht	
waarin	 vertegenwoordigers	 zetelen	 van	 de	 inrichtende	 machten,	 het	
personeel,	 de	 universiteiten,	 het	 departement	 onderwijs	 en	 van	 de	
deelraden.	Voortgaand	op	de	ontwerptekst	die	deze	werkgroep	voorlegt,	en	
een	 discussie	 met	 zowel	 onderwijsverstrekkers	 als	 gebruikers,	 brengt	 de	
Algemene	Raad48	op	16	maart	1993	een	advies	uit.	Daarin	presenteert	de	
VLOR	een	ideaaltypische	beschrijving	van	het	lerarenambt	in	het	algemeen,	
met	uitzondering	van	de	leraar	in	het	hoger	onderwijs	(VLOR,	1993,	p.	25‐
34).	 Naast	 een	 aantal	 beroepsvereisten	 die	 verband	 houden	 met	 de	
persoonseigenschappen	 van	 de	 toekomstige	 leraar	 (zoals	 bijvoorbeeld	
echtheid,	 geduld,	 tact,	 enthousiasme,	 zin	 voor	 humor),	 formuleert	 het	
synthesedocument	 zowel	 gemeenschappelijke	 als	 contextspecifieke	
beroepsvereisten.	Deze	worden	gerelateerd	aan	verschillende	posities,	met	
name	die	van	de	 ‘didacticus’	 (onderverdeeld	 in	 ‘planner’	en	 ‘organisator’),	
‘opvoeder’	en	 ‘lid	van	een	organisatie’.	Zowel	voor	het	basisonderwijs,	het	
secundair	 onderwijs,	 het	 volwassenenonderwijs	 en	 het	 buitengewoon	
onderwijs	krijgen	deze	posities	een	specifieke	invulling.	Het	VLOR‐voorstel	
vindt	 echter	 moeilijk	 aansluiting	 bij	 de	 voorstellen	 die	 in	 universitaire	
kringen	 zijn	 geformuleerd	 (zie	 Aelterman,	 1995)	 en	 ondervindt	
tegenkanting	 omwille	 van	 de	 sterk	 verzuilde	 samenstelling	 van	 de	 VLOR		
(de	 katholieke	 zuil	 en	 de	 niet‐katholieke	 zuil	 zijn	 binnen	 de	 raad	 gelijk	
vertegenwoordigd).	

                                                            
48 Bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsgeledingen, de inrichtende 
machten, het personeel, de ouders, vertegenwoordigers uit sociaaleconomische of sociaal‐culturele 
milieus en deskundigen uit het departement onderwijs en de universiteiten. 
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Moment	2	

In	 mei	 1995	 verdedigt	 Antonia	 Aelterman,	 werkzaam	 aan	 het	 in	 1989	
opgerichte	 Departement	 voor	 Lerarenopleiding	 aan	 de	 toenmalige	
Rijksuniversiteit	 Gent,	 haar	 doctoraatsproefschrift.49	 Daarin	 bespreekt	 ze	
talrijke	 internationale	 studies,	 doorlichtingen	 en	 voorstellen	 tot	
vernieuwing	 van	 de	 academische	 lerarenopleiding,	 die	 vanaf	 het	 midden	
van	 de	 jaren	 zeventig	 zijn	 geformuleerd.	 Zo	 vermeldt	 ze	 onder	 meer	 de	
voorstellen	 en	 adviezen	 van	 de	 Vlaamse	 Interuniversitaire	 Raad,	 die	 in	
1982	 een	 werkgroep	 lerarenopleiding	 in	 het	 leven	 roept	 (waarvan	
Aelterman	 van	 1983	 tot	 1990  coördinator	 was)	 en	 in	 1984	 een	 voorstel	
overmaakt	aan	Daniël	Coens,	de	eerste	Vlaamse	onderwijsminister.50	Deze	
roept	 in	 1990	 op	 zijn	 beurt	 een	 resonantiegroep	 bijeen	 onder	
voorzitterschap	 van	 Georges	 Monard,	 secretaris‐generaal	 van	 het	
Departement	 Onderwijs	 (waaraan	 Aelterman	 in	 opdracht	 van	 haar	
promotor	 Johan	 Heene	 deelneemt).	 Andere	 voorstellen	 die	 Aelterman	 in	
haar	 proefschrift	 bespreekt	 komen	 van	 de	 Contactgroep	 Universitaire	
Lerarenopleidingen,	 die	 zich	 daarbij	 baseert	 op	 comparatief	
wetenschappelijk	 onderzoek.	 Verder	 is	 er	 de	 OESO‐doorlichting	 van	 het	
educatief	 overheidsbeleid	 in	 België	 van	 1991	 en	 die	 van	 de	
onderwijzersopleidingen	gepubliceerd	in	Klasse	in	1994;	het	advies	van	de	
VLOR	 en	 het	 IMTEC‐rapport,	 beide	 van	 1993;	 een	 discussienota	 van	 de	
Vlaamse	 minister	 van	 Onderwijs	 Luc	 Van	 den	 Bossche	 (1993)	 en	 een	
beleidsnota	 van	 diezelfde	 minister	 (november	 1994).	 Daarin	 formuleert	
deze	 een	 nieuw	 voorstel	 op	 grond	 van	 de	 reacties	 op	 de	 eerste	 nota,	 die	

                                                            
49 Onder leiding van wijlen Professor Johan Heene, promoveert Aelterman op het onderwerp "De 
academische lerarenopleiding. De ontwikkeling van een curriculumconcept als antwoord op 
maatschappelijke uitdagingen en een verruimde professionaliteitsopvatting" (1995, onuitgegeven 
doctoraatsproefschrift, Gent: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Haar promotor 
leidde ook het eerder vermelde CULOV‐ onderzoeksproject (CULOV, 1991; medepromotoren: Prof. F. 
Daems, Prof. A. Libotton, Prof. G. Tistaert). 
50 Met de staatshervorming van 1981 wordt het onderwijs in België niet langer op federaal maar op 
het niveau van de gemeenschappen geregeld (m.n. de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige 
gemeenschap). Hiertoe wordt o.m. het ‘Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming’ opgericht, dat 
tot 1988, wanneer alle onderwijsbevoegdheden worden overgeheveld, bestaat naast een Belgisch 
‘Ministerie van Nationale Opvoeding’. In 1989 wordt de inrichtende macht van het Nederlandstalig 
rijksonderwijs overgedragen aan de ‘Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs’ (ARGO). 
Daarmee wordt het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming een onafhankelijk bestuursorgaan 
dat de volledige bevoegdheid heeft over het Vlaamse onderwijsbeleid. Coens, die een 
christendemocratische achtergrond had, was van 1988 tot 1992 de eerste Vlaamse minister van 
onderwijs.  
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leidde	tot	een	storm	van	protesten	en	daarop	volgend	tot	topoverleg	met	de	
vertegenwoordigers	 van	 de	 onderwijskoepels,	 de	 lerarenverenigingen	 en	
de	 universiteiten.	 In	 februari	 1995	 verschijnt	 een	 aangepaste	 versie.	 Ook	
gaat	Aelterman	 in	 op	de	 nota	 van	het	 Vlaams	 Secretariaat	 voor	Katholiek	
Onderwijs	 van	 1994;	 op	 interne	 documenten	 van	 verschillende	
universiteiten,	onder	meer	aan	de	KUL	(1993)	en	de	RUG	(1995);	en	op	het	
publieke	 debat	 dat	 naar	 aanleiding	 van	 de	 ministeriële	 discussienota	 is	
gevoerd.	 Ondanks	 het	 vele	 geleverde	 werk,	 kan	 Aelterman	 haar	
teleurstelling	omtrent	het	uitblijven	van	een	doorgevoerde	hervorming	van	
de	lerarenopleiding	niet	verbergen.	“Zo	hard	gelopen	en	nog	zo	ver	te	gaan”,	
schrijft	 ze	 met	 de	 woorden	 van	 de	 Nederlandse	 minister	 Wallage	
(Aelterman,	 1995,	 p.	 396).	 De	 discussie	 met	 betrekking	 tot	 de	
lerarenopleiding	wordt	immers	te	zeer	door	eigenbelang	gekleurd,	in	plaats	
van	 het	 maatschappelijke	 belang	 van	 onderwijskwaliteit	 voor	 ogen	 te	
houden.		

Binnen de groepen van belanghebbenden m.b.t. de lerarenopleiding 
ontstaat geen proces dat leidt tot een gemeenschappelijke 
legitimatie. De besprekingen rond de discussienota van Vlaams 
Minister Van den Bossche hebben dit duidelijk aangetoond. Zij 
concentreerden zich in werkelijkheid ook op een discussie over 
terreinbezetting (onderwijzers, regenten, licentiaten). Alle 
belangengroepen hanteerden nochtans ‘de kwaliteit van het 
onderwijs’ als criterium. […] Uit onze analyse blijkt dat het 
discours betreffende de lerarenopleiding wordt gevoerd vanuit een 
verdedigingspositie, behoud van de eigen machtspositie (ook op 
ideologisch vlak) en behoud van de bestaande onderwijs- en 
opleidingsstructuren (Aelterman, 1995, p. 401). 

Precies	 deze	 defensieve	 en	 behoudsgezinde	 houding	 staat,	 volgens	
Aelterman,	 een	 meer	 fundamentele	 en	 inhoudelijke	 discussie	 met	
betrekking	 tot	 de	 lerarenopleiding	 in	 de	 weg.	 Om	 hiertoe	 een	 aanzet	 te	
geven	werkt	 ze	 in	 haar	 proefschrift	 een	 vormings‐	 en	 curriculumconcept	
voor	 de	 academische	 lerarenopleiding	 uit.	 Daarin	 verbindt	 ze	 de	
einddoelstellingen	en	het	opleidingscurriculum	met	het	beroepsprofiel	van	
de	leerkracht.	Het	beroepsprofiel	is	afgeleid	uit	de	interactie	tussen	leraar,	
leerling,	 school	 en	 maatschappij	 en	 onderscheidt	 drie	 niveaus	 van	
verantwoordelijkheden:	 een	 verantwoordelijkheid	 ten	 aanzien	 van	 de	
lerende,	 een	 verantwoordelijkheid	 tegenover	 de	 school	 en	 een	
verantwoordelijkheid	 ten	 aanzien	 van	 de	 maatschappij.	 Die	
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verantwoordelijkheden	 specificeert	 Aelterman	 vervolgens	 in	 typefuncties,	
zijnde	algemeen	geformuleerde	en	elkaar	aanvullende	rollen	die	de	 leraar	
opneemt.	De	tien	typefuncties	die	we	aan	het	begin	van	dit	hoofdstuk	in	een	
lijst	 zagen	 uitgeschreven	 (zie	 Figuur	 2.1)	 verschijnen	 hier	 in	 volgende	
figuur:	

	

Figuur 2.4. Het beroepsprofiel van de leraar 
 (Aelterman, 1995). 

Deze	 conceptualisering	 van	het	 beroepsprofiel	 van	de	 leraar	wordt	 in	 het	
doctoraat	 van	 Aelterman	 omgeven	 door	 verwijzingen	 naar	 resultaten	 uit	
empirisch	 onderzoek,	 ontwikkelingen	 in	 het	 buitenland	 en	 verschillende	
benaderingen	 die	 binnen	 het	 wetenschappelijke	 domein	 reeds	 een	 brede	
aanhang	 genieten	 (onder	 meer	 de	 curriculumtheorie,	 de	
opleidingsdidactiek	 en	 de	 onderwijssociologie).	 Precies	 deze	 referenties	
verlenen	 haar	 betoog	 overtuigingskracht	 en	 geven	het	 beroepsprofiel	 een	
wetenschappelijk	karakter.	Anders	gezegd:	door	de	concepten,	bevindingen	
en	visies	die	ze	in	haar	proefschrift	naar	voren	schuift	te	verbinden	met	wat	
(vele)	 anderen	 met	 betrekking	 tot	 dit	 onderwerp	 gezegd	 en	 geschreven	
hebben	 –	 en	 wat	 die	 anderen	 zeggen	 en	 schrijven	 tegelijkertijd	 zo	 te	
modificeren	dat	ze	haar	zaak	bepleiten	–	wint	Aeltermans	argumentatie	aan	
(wetenschappelijke)	 legitimiteit.	Wat	Aelterman	vindt	en	zegt	kan	 immers	
niet	worden	afgedaan	als	iets	wat	slechts	één	iemand	vindt	en	zegt	(of,	zoals	
in	 het	 geval	 van	 het	 VLOR‐voorstel:	 als	 iets	 wat	 slechts	 door	 één	
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vertegenwoordiging	 wordt	 gedragen),	 maar	 verschijnt	 nu	 als	
geruggesteund	 door	 ‘wat	 blijkt	 uit	 onderzoek’.51	 Ondanks	 de	 vele	
bondgenoten	 die	 Aelterman	 op	 die	 manier	 weet	 te	 verzamelen,	 kunnen	
deze	 onvoldoende	 gewicht	 in	 de	 schaal	 leggen	 om	 een	 doorbraak	 te	
forceren.	Ten	gevolge	van	vervroegde	verkiezingen	midden	1995	komt	er	
immers	 voortijdig	 een	 einde	 aan	 de	 legislatuur,	 waardoor	 het	 dossier	
lerarenopleiding	opnieuw	wordt	opgeborgen.	Hoewel	Aelterman	aanneemt	
dat	de	overheid	bezorgd	is	om	een	adequate	regelgeving	uit	te	werken,	stelt	
ze	zich	bij	het	afronden	van	haar	onderzoek	de	vraag	of	er	 inderdaad	een	
politieke	wil	aanwezig	is	om	het	leraarschap	te	heroriënteren.	
	

Moment	3	

Het	 duurt	 niet	 lang	 tot	 Antonia	 Aelterman	 uitgenodigd	 wordt	 om	 haar	
onderzoek	 te	 komen	 toelichten	 op	 de	Dienst	 voor	Onderwijsontwikkeling	
(DVO).	 Dit	 is	 een	 wetenschappelijke	 stafdienst	 die	 in	 het	 leven	 werd	
geroepen	 door	 Vlaams	 minister	 voor	 Onderwijs	 Luc	 van	 den	 Bossche	 en	
‘carte	 blanche’	 kreeg	 om,	 naast	 eindtermen	 voor	 de	 leerlingen,	 ook	
basiscompetenties	 voor	 de	 leerkracht	 uit	 te	 werken.52	 Op	 11	 december	
1996	 brengt	 de	 DVO	 het	 ‘Ontwerp	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar’	 uit.	 Ook	
voor	de	basiscompetenties	 stelt	de	DVO	op	6	maart	1997	een	voorstel	op	
dat	aan	de	Vlaamse	Onderwijsraad	wordt	voorgelegd.	Deze	formuleert	een	
advies	aan	de	Vlaamse	Regering,	die	op	haar	beurt	binnen	de	zes	maand	een	
besluit	 ter	 bekrachtiging	 voorlegt	 aan	 het	 Vlaams	 Parlement.	 Deze	
werkwijze	 voor	 het	 opstellen	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar	wordt	beschreven	in	Hoofdstuk	II,	artikel	4	

                                                            
51 We hernemen hiermee het centrale idee dat Bruno Latour (1987) in Science in Action 
introduceerde: wetenschappelijke inzichten zijn niet zekerder of bevatten niet meer waarheid dan 
andere, maar ze weten via referenties naar andere documenten meer medestanders bij de zaak te 
betrekken. Het verschil tussen wat wetenschappelijk gefundeerd is en wat niet, is dus niet kwalitatief 
maar numeriek: “The presence or the absence of references, quotations and footnotes is so much a 
sign that a document is serious or not that you can transform a fact into a fiction or a fiction into a 
fact just by adding or subtracting references”, schrijft Latour (Ibid., p. 33). Zie ook vorige hoofdstuk, 
paragraaf 3.3. 
52 Vandaag heet de DVO ‘Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming’ (AKOV). Tot haar 
kerntaken behoort o.a. het “ontwikkelen en bijsturen van ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
(basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie), van 
opleidingsstructuren (leren en werken) en van basiscompetenties (deeltijds kunstonderwijs, 
lerarenopleiding)”; zie http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/ (geraadpleegd op 8 september 
2014). 
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van	 het	 decreet	 betreffende	 de	 lerarenopleiding	 en	 de	 nascholing	 van	 16	
april	 1996.	 In	 dat	 decreet	 worden	 de	 beroepsprofielen	 en	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 voor	 het	 eerst	 formeel	 ingeschreven.	
Artikel	3	stelt:	

Het beroepsprofiel van de leraar is de omschrijving van de kennis, 
vaardigheden en attitudes van de leraar bij zijn 
beroepsuitoefening. Het bevat tenminste de twee volgende 
basiscomponenten: de voor alle leraarstypes gemeenschappelijke 
beroepsvereisten op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes 
en de voor een leraarstype specifieke beroepsvereisten. 

Waar	 het	 beroepsprofiel	 verschillende	 leraarstypes	 introduceert,	 brengen	
de	basiscompetenties,	die	in	Hoofdstuk	III	(artikel	5)	worden	gedefinieerd,	
een	opleidingslogica	binnen	met	een	verwijzing	naar	de	afgestudeerden	van	
de	lerarenopleiding:	

De omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes, 
waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een 
volwaardige manier als beginnende leraar te kunnen fungeren. De 
basiscompetenties stellen de leraar in staat door te groeien naar 
het beroepsprofiel. De basiscompetenties worden rechtstreeks 
afgeleid van het beroepsprofiel en omvatten de twee 
basiscomponenten die ook in het beroepsprofiel voorkomen. 

Aan	 de	 officiële	 tekst	 van	 het	 decreet	 gaat	 een	 ontwerptekst,	 een	
voorontwerp,	 een	 Memorie	 van	 Toelichting,	 verschillende	
onderhandelingen,	 hoorzittingen,	 amendementen	 en	 parlementaire	
discussies	 vooraf.	 Daarin	 komt	 een	 enorme	 verscheidenheid	 aan	
belanghebbenden	 samen.	 Politici,	 vakbonden53,	 de	 inrichtende	 machten,	
onderwijsnetten	 en	 –koepels54,	 Europese	 regelgeving,	 wetenschappelijke	

                                                            
53 Hiertoe behoorden volgende afvaardigingen: het Christelijk Onderwijzers verbond (COV), de 
Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD), de Christelijke Onderwijs Centrale (COC), het Vrij 
Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA), het Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs 
(VVKHO), het Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP). 
54 De inrichtende machten zijn het officieel (scholen ingericht door de overheid) en het vrij onderwijs; 
de onderwijsnetten zijn het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Gesubsidieerd Officieel 
Onderwijs (dat de scholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs en van het provinciaal 
onderwijs omvat) en het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs (waarvan het katholiek onderwijs de grootste 
groep vormt, met daarnaast de protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische scholen, de niet‐
confessionele scholen en een aantal methodescholen); hieronder ressorteren verschillende 
onderwijskoepels (verenigingen van schoolbesturen) zoals o.m. het Vlaams secretariaat van het 
Katholiek Onderwijs (VSKO), het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
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gegevens	(o.a.	verzameld	 in	het	proefschrift	van	Aelterman),	de	studenten	
en	 de	 lerarenopleidingen	 (naast	 CULOV	 brengt	 ook	 de	 Contactgroep	
Departementen	 Lerarenopleiding	 (CODELO)	haar	 standpunt	 uit),	 de	VLIR,	
de	Commissie	voor	Onderwijs,	Vorming	en	Wetenschapsbeleid,	de	Raad	van	
State,	de	Sociaal‐Economische	Raad	Vlaanderen	(SERV),	de	Inspectie	en	de	
VLOR	–	allen	buigen	zich	over	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	
van	de	leraar	en	brengen	ze	er	een	standpunt	over	uit.	Hiermee	breidt	het	
netwerk	 van	 de	 lijsten	 zich	 niet	 alleen	 uit,	 het	 wint	 bovendien	 aan	
stabiliteit.	De	finale	tekst	wordt	in	de	plenaire	vergadering	van	het	Vlaams	
Parlement	 immers	 aangenomen	 met	 een	 nipte	 meerderheid	 van	 de	
stemmen	 (63	 stemmen	 voor	 t.o.v.	 59	 stemmen	 tegen;	 Vlaams	 Parlement,	
‘Handelingen’,	 27/03/1996).	 Hiermee	 kreeg	 de	 DVO	 officieel	 de	 opdracht	
om	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voor	leraren	concreet	uit	te	
werken.	

De	 DVO	 neemt	 bij	 haar	 ontwerp	 het	 schema	 dat	 door	 Aelterman	 was	
ontwikkeld	 over	 en	 werkt	 het	 verder	 uit.	 Aelterman	 wordt	 tevens	
aangesteld	 als	 voorzitter	 van	 één	 van	 de	 deelcommissies,	 bestaande	 uit	
leraren,	 lectoren,	 directies	 en	 pedagogisch	 begeleiders.55	 Samen	 met	 een	
koepelcommissie	stonden	deze	deelcommissies	 in	voor	het	selecteren	van	
de	vaardigheden,	kenniselementen	en	attitudes	van	de	beginnende	 leraar,	
uitgaande	 van	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 ervaren	 leraar.	 Zowel	 het	
beroepsprofiel	als	de	basiscompetenties	krijgen	een	gemeenschappelijke	en	
een	 per	 leraarstype	 gespecificeerde	 invulling.	 Het	 ontwikkelen	 van	 de	
opleidingsprogramma’s	 wordt	 in	 het	 decreet	 van	 1996	 (artikel	 8)	
toevertrouwd	 aan	 de	 opleidingsinstellingen,	 en	 dient	 te	 gebeuren	 aan	 de	
hand	van	de	basiscompetenties	die	 in	het	zogenaamde	 ‘kwalificatieprofiel’	

                                                                                                                                                                                          
Gemeenschap (OVSG), het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), en de Algemene Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs (ARGO). 
55 De voorzitters van deze commissies zijn respectievelijk: Roger Standaert (directeur DVO), voorzitter 
koepelcommissie; André Verkens (Departementshoofd onderwijs Katholieke Hogeschool Brussel), 
voorzitter deelcommissie kleuteronderwijs; Wim Verlaeckt (Departementshoofd onderwijs Karel de 
Grote‐Hogeschool), voorzitter deelcommissie lager onderwijs; Linda Van Looy (docent VUB‐IDLO), 
voorzitter deelcommissie secundair onderwijs – groep 1; Antonia Aelterman (coördinator 
Departement voor Lerarenopleiding Universiteit Gent), voorzitter deelcommissie secundair onderwijs 
– groep 2; en voor de GPB‐opleidingen Firmin Troch, Directeur GPB Sint‐Lutgardisinstituut Mol. Elke 
commissie kreeg verder een redacteur mee van de DVO en bestond uit een achttal leden die ten 
persoonlijke titel werden uitgenodigd (bestaande uit leraars, directies, lectoren en pedagogisch 
begeleiders).   
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vastgelegd	 zijn.56	 De	 DVO	 adviseert	 de	 minister	 daarbij	 over	 een	
gemeenschappelijke	stam	van	basiscompetenties	ten	bedrage	van	minimum	
45	 studiepunten.	 Het	 voorstel	 wordt	 echter	 gedwarsboomd	 door	 de	
Vlaamse	 Hogescholenraad	 (VLHORA),	 waardoor	 de	 gemeenschappelijke	
stam	 er	 nooit	 komt.	 Samen	 met	 de	 beroepsprofielen	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	DVO	verschijnt	nog	een	tweede	instrument	dat	de	
leraarsfunctie	beschrijft.	De	 functiebeschrijvingen,	waarvan	voor	het	eerst	
melding	wordt	gemaakt	in	het	regeerakkoord	1995‐1999	met	Luc	van	den	
Bossche	als	bevoegd	minister	bevoegd	voor	onderwijs,		bieden	‘een	tweede	
portret	van	de	leraar’	(Susant,	2003,	p.	13)	en	maken	mee	deel	uit	van	een	
vernieuwd	 evaluatiesysteem.	 Waar	 de	 beroepsprofielen	 dienen	 om	 de	
inspectie	 te	 helpen	 bij	 het	 doorlichten	 van	 de	 scholen	 en	 de	
basiscompetenties	 de	 basis	 vormen	 voor	 de	 kwaliteitsbewaking	 van	 de	
lerarenopleiding,	 zijn	 de	 functiebeschrijvingen	 “een	 instrument	 voor	 de	
lokale	school,	bestemd	voor	het	opstellen	en	opvolgen	van	taken	van	iedere	
individuele	 leraar”	 (Maes,	 1999,	 p.	 13).	Hay	Group,	 een	managements‐	 en	
consultancyfirma	 die	 wereldwijd	 actief	 is,	 wordt	 aangesproken	 om	 de	
opdracht	 en	 de	 verloning	 van	 leerkrachten	 in	 kaart	 te	 brengen	 op	 basis	
daarvan	modellen	 van	 functiebeschrijvingen	 te	 ontwikkelen	 (zie	 o.m.	Hay	
Management	Consultants,	2001;	2003).			
	

Moment	4	

Met	het	decreet	van	29	september	1998	bekrachtigt	het	Vlaams	Parlement	
het	 besluit	 van	de	Vlaamse	Regering	 betreffende	de	beroepsprofielen	 van	
de	 leraren.57	 Anders	 dan	 in	 het	 decreet	 van	 1996,	 nemen	 deze	
beroepsprofielen	hier	niet	de	vorm	aan	van	een	omschrijving,	maar	worden	
ze	 uitgezet	 op	 een	 lijst.	 De	 lijsten	 verschijnen	 in	 bijlage	 bij	 de	 decretale	
tekst,	 na	 de	 artikelsgewijze	 bespreking.	 In	 tegenstelling	 tot	 de	 ontwerpen	
van	 de	 VLOR	 en	 de	 DVO,	 zijn	 in	 deze	 lijsten	 geen	 verwijzingen	 naar	
wetenschappelijk	onderzoek,	noch	naar	de	makers	van	de	 lijsten,	 terug	 te	
                                                            
56 Een kwalificatieprofiel is de vertaling van een beroepsprofiel naar een opleiding. Het beschrijft wat 
een lerende moet aangeleerd worden om als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren 
(DVO, 1996, IV).  
57 Een "Besluit van de Vlaamse Regering" (BVR) is de tegenhanger van het Koninklijk Besluit van de 
federale regering. In tegenstelling tot een wet of decreet, dient een besluit – ook een 
‘uitvoeringsmaatregel’ genoemd – niet door het parlement te worden aangenomen. De 
rechtsgeldigheid van een besluit vereist het voorafgaand bestaan van een wet en, volgend op de 
besluitvorming, de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. 
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vinden.	Ze	nemen	de	neutrale	abstracte	vorm	aan	van	de	actuele	lijst	die	we	
in	 Figuur	 2.1	 afbeeldden.	Hiermee	 lijkt	 het	 alsof	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 ‘uit	 de	 koker’	 van	 het	 beleid	 komen	 en	
gemaakt	 zijn	 door	 ‘de’	 overheid,	 om	het	met	 de	woorden	 van	 één	 van	 de	
sleutelinformanten	 te	 zeggen.	 Naast	 de	 VLOR	 brengen	 alle	 hierboven	
vernoemde	 betrokkenen	 opnieuw	 hun	 advies	 over	 de	 lijsten	 uit	 voor	 ze	
door	 het	 parlement	 worden	 bekrachtigd.	 Het	 scepticisme	 dat	 bij	 de	
stemming	 van	 het	 decreet	 van	 1996	 bestond,	 is	 in	 de	 verslagen	 van	 de	
hoorzittingen	 minder	 uitgesproken	 aanwezig	 (84	 leden	 van	 de	 plenaire	
vergadering	stemmen	voor	aanname	van	het	decreet,	 ten	opzichte	van	30	
tegenstemmen).	 Het	 Besluit	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 betreffende	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraren	 wordt	 op	 29	 september	 1998	
goedgekeurd,	na	advies	van	de	VLOR,	de	Raad	van	State	en	de	Inspectie	van	
Financiën.58	 De	 basiscompetenties	 worden	 echter	 niet	 per	 decreet	
bekrachtigd.	Wel	verschijnen	ze,	net	als	de	lijsten	van	de	beroepsprofielen,	
in	 het	 Belgisch	 Staatsblad.	 Dit	 maakt	 de	 lijsten	 tot	 een	 openbaar	 (want	
raadpleegbaar	 door	 alle	 burgers)	 en	 officieel	 (want	 geldend	 van	
rechtswege,	 en	 dat	 met	 terugwerkende	 kracht	 vanaf	 1	 september	 1997)	
gegeven.59	Daarna	is	het	aan	de	 lerarenopleidingen	om	hun	programma	in	
de	lijn	van	de	lijsten	te	hertekenen,	zoals	aangegeven	in	de	aanhef	van	het	
regeringsbesluit:	

                                                            
58 Zie: Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties van de leraren (1998), 
geraadpleegd op www.edulex.be (november 2013). 
59 Wetten, decreten en hun uitvoerende besluiten van de federale overheid, de gemeenschappen en 
gewesten moeten in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd om rechtskracht te krijgen. Ook 
openbare aanbestedingen en statuten van rechtspersonen (bv. vennootschappen) worden in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De publicatie ervan wordt verzorgd door de Federale 
Overheidsdienst Justitie. Elke Belg wordt geacht van de informatie die in het Staatsblad verschijnt op 
de hoogte te zijn. Dit houdt concreet in dat burgers de wetten moeten kennen die van toepassing zijn 
op de activiteiten die ze uitvoeren en dat ze voor de rechtbank het argument dat ze de wet niet 
kenden, niet kunnen gebruiken als verweer. Het Belgisch Staatsblad verscheen voor het eerst in 
1845. Sinds 3 juni 1997 is het ook online beschikbaar, en sinds 1 januari 2003 wordt het Staatsblad 
niet langer verspreid in gedrukte versie en is het enkel raadpleegbaar via het internet. Deze 
wetswijziging werd door het Arbitragehof in strijd geacht met de Grondwet, omdat niet alle burgers 
toegang hebben tot het internet. Om aan de bezwaren van het Hof tegemoet te komen, werd in mei 
2005 beslist om de inhoudsopgave van het Staatsblad opnieuw af te drukken en ter inzage neer te 
leggen in bibliotheken, postkantoren, gemeentehuizen enzovoort, waarna de burger tegen een 
vergoeding een exemplaar kan aanvragen of in openbare gebouwen de website kan raadplegen. De 
183ste jaargang van het Belgisch Staatsblad bevat exact 104.172 pagina's, die verschenen in totaal 
400 edities. Dat maakt van 2013 opnieuw een recordjaar, met vaak twee tot drie edities op dezelfde 
dag. Vooral het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid zorgde in 2013 voor een toename, 
met 10.000 tot 11.000 pagina's (bron: Het Laatste Nieuws, 31/12/13 ‐ 13u01; Bron: Belga). 
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door volgende 
omstandigheden: dat de lerarenopleiders sinds 1 september 1997 het 
opleidingsprogramma van hun lerarenopleiding moeten bepalen op 
basis van de uit beroepsprofielen afgeleide basiscompetenties, zodat 
de leraren die vanaf het jaar 2000 afstuderen deze 
basiscompetenties zullen verworven hebben; dat de lerarenopleiders  
tijdens het academiejaar 1997-1998 wel beschikten over de 
ontwerpteksten van de in dit besluit opgenomen beroepsprofielen, 
maar dat het zowel voor de betrokken studenten als voor de 
hogescholen van belang is dat zij zo snel mogelijk zekerheid krijgen 
over de juridische bekrachtiging van deze inhouden; … (Besluit van 
de Vlaamse regering betreffende de beroepsprofielen van de leraren 
van 29 september 1998). 

Intussen	 verschijnen	 onder	 meer	 in	 het	 onderwijstijdschrift	 Klasse	 voor	
leraren	 verschillende	 publicaties	 over	 de	 beroepsprofielen,	 de	
basiscompetenties	 en	 de	 functiebeschrijvingen,	 bijvoorbeeld:	 ‘De	 leraar	
voor	 de	 spiegel.	 Naar	 een	 nieuw	 beroepsprofiel’	 (Klasse	 nr.	 31,	 januari	
1993),	‘Weten	wat	je	doet’	(Klasse	nr.	58,	oktober	1995)	of	‘Nieuwe	leraars	
in	 de	 maak’	 (Klasse	 nr.	 92,	 februari	 1999).60	 Ook	 via	 het	 Tijdschrift	 voor	
Onderwijsrecht	 en	 Onderwijsbeleid	 (Aelterman,	 1998),	 Tijdschrift	
Vernieuwing	 Onderwijs	 (Aelterman,	 1999;	 Maes,	 1999)	 en	 Impuls	
(Aelterman,	 2002)	 wordt	 informatie	 over	 de	 beroepsprofielen	 en	 de	
basiscompetenties	in	het	onderwijsveld	verspreid.	
	

Moment	5	

In	 2008	 geeft	 het	 Departement	 Onderwijs	 en	 Vorming	 twee	
informatiebrochures	 uit	 die	 ze	 	 gratis	 laat	 verspreiden	 in	
lerarenopleidingen,	 scholen,	 nascholingscentra	 en	 ter	beschikking	 stelt	 op	
websites	 en	 databanken.	 De	 tekst	 is	 opgesteld	 door	 vijf	 auteurs	 die	
betrokken	 zijn	 in	 de	 lerarenopleiding:	 Antonia	 Aelterman	 van	 Vakgroep	
Onderwijskunde	 van	 de	 Universiteit	 Gent;	 Hilde	 Meysman,	
opleidingsdirecteur	 van	 de	 bachelor	 secundair	 onderwijs	 aan	 de	
Arteveldehogeschool;	Firmin	Troch,	directeur	van	de	 lerarenopleiding	aan	
het	 Centrum	 voor	 Volwassenenonderwijs	 in	 Geel;	 Odette	 Vanlaer,	
                                                            
60 Het tijdschrift maakt deel uit van een multimediaal communicatieplatform dat beheerd wordt het 
Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming. Via online kanalen (een website, lerarenblogs, een 
nieuwsbrief, …), magazines, acties en campagnes richt het zich tot onderwijsprofessionals, ouders en 
leerlingen (uit het basis‐ en secundair onderwijs) en de media.  
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departementshoofd	 Katholieke	 Hogeschool	 Limburg	 en	 André	 Verkens,	
departementshoofd	 onderwijs	 van	 de	 EHSAL	 in	 Brussel.	 De	 brochures	
dienen	 lerarenopleidingen,	 scholen	 en	 nascholingscentra	 te	 informeren	
over	 het	 nieuwe	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	 leraren	 en	
richten	 zich	 respectievelijk	 op	 de	 leraar	 basisonderwijs	 en	 de	 leraar	
secundair	 onderwijs.	 Op	 deze	 manier	 willen	 de	 brochures	 enerzijds	 een	
antwoord	bieden	op	de	ervaringen	met	de	bestaande	beroepsprofielen	en	
basiscompetenties61,	 en	 anderzijds	 op	 de	 mismatch	 die	 er	 tussen	 de	
lerarenopleidingen	en	de	scholen	bestond.		Een	eerste	beleidsevaluatie	van	
de	 lerarenopleidingen	 bracht	 immers	 aan	 het	 licht	 dat	 de	
informatiedoorstroming	 van	 het	 decreet,	 en	 van	 de	 basiscompetenties	 in	
het	bijzonder,	weinig	doeltreffend	was	geweest.	Waar	docenten	en	lectoren	
van	 lerarenopleidingen	 nog	 redelijk	 van	 het	 bestaan	 van	 de	 lijsten	 op	 de	
hoogte	bleken	te	zijn,	was	dit	bij	studenten	binnen	die	opleiding	al	een	stuk	
minder	 het	 geval	 en	 werd	 het	 werkveld	 niet	 geïnformeerd	 (Eisendrath,	
2001,	 p.	 53).62	 De	 overheid	 krijgt	 de	 aanbeveling	 om	 een	 degelijke	
informatiecampagne,	implementatie	en	opvolgingsstrategie	te	ontwikkelen	
en	de	basiscompetenties	te	herformuleren	in	meer	concrete	bewoordingen	
(Ibid.,	 p.	 61).	 Ook	 wordt	 gesuggereerd	 om	 de	 basiscompetenties	 te	
herordenen	 in	 startcompetenties	 (die	 de	 eindtermen	 van	 de	
lerarenopleidingen	 uitmaken),	 basiscompetenties	 (die	 de	 eindtermen	
vormen	van	de	aanvangsbegeleiding)	en	beroepsprofielen.	Ten	slotte	wordt	
een	 aanvulling	 van	 de	 basiscompetenties	 bepleit,	 onder	 meer	 met	
betrekking	 tot	 taal‐	 en	 computervaardigheden,	 om	 zodoende	 beter	 te	
kunnen	inspelen	op	de	actuele	noden	in	het	veld.	Marleen	Vanderpoorten,	
toenmalig	 Minister	 van	 onderwijs,	 schrijft	 hiertoe	 een	 aantal	
onderzoeksprojecten	uit	die	onder	meer	de	taakbelasting,	het	welbevinden	
van	 leerlingen	 en	 leraren	 en	 de	 maatschappelijke	 waardering	 voor	 de	
leraren	 in	 kaart	 brengen.	 Deze	 zogenaamde	 ‘OBPWO‐projecten’	

                                                            
61 “De tien typefuncties van het beroepsprofiel en de daaruit afgeleide basiscompetenties blijken bij 
een eerste kennismaking vaak te beknopt en laten wel eens vragen open over de interpretatie van de 
taken en competenties” (Standaert, in Aelterman, Meysman, Troch, Vanlaer & Verkens, 2008, p. 7). 
62 Professor Eisendrath is de eindredacteur van het syntheserapport dat werd opgesteld met behulp 
van de eindevaluatieverslagen voor elk van de opleidingsinstituten. Deze verslagen zijn op hun beurt 
gebaseerd op basisgegevens, zelfevaluatieverslagen en evaluatiebezoeken. Het Rapport‐Eisendrath 
wordt gevolgd door een rapport van de Stuurgroep van de evaluatie van de lerarenopleiding. Beide 
rapporten zijn raadpleegbaar via 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/bestanden/Evaluatie_lerarenopleiding_2000‐
2001.pdf. 
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(Onderwijskundig	 Beleids‐	 en	 Praktijkgericht	 Wetenschappelijk	
Onderzoek)	worden	uitgevoerd	door	onderzoekers	van	de	Universiteit	Gent	
en	de	Universiteit	Antwerpen,	waarvan	verschillende	ook	betrokken	zijn	in	
de	academische	lerarenopleiding	(zie	Engels,	N.	et.	al.,	2000;	Aelterman	et.	
al.,	 2002;	 Aelterman	 et.al.,	 2003;	 De	 Prins	 et.	 al.,	 2003).	 De	
onderzoeksresultaten	 verspreiden	 zich	 via	 vak‐	 en	 praktijktijdschriften	 in	
de	 Vlaamse	 onderwijswereld	 (zie	 o.m.	 Aelterman	 &	 Engels,	 2003;	
Aelterman	 et	 al.,	 2003;	 Engels	 et	 al.,	 2003).	 Een	 ‘Ministeriële	 werkgroep	
lerarenopleiding’	 start	 in	 april	 2003	 de	 herziening	 van	 de	
basiscompetenties	 op.	 Frank	 Vandenbroucke	 neemt	 in	 2004	 de	 rol	 van	
Minister	van	Onderwijs	en	Vorming	over	en	stelt	in	2006	een	actualisering	
van	het	beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	 van	de	 leraar	 voor	 in	het	
ontwerpdecreet	 betreffende	 de	 lerarenopleidingen	 in	 Vlaanderen	
(Ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	2007).	Naast	een	herziening	van	
de	 lijsten	 beoogt	 het	 decreet	 een	 structuurhervorming	 en	
kwaliteitsverbetering	 van	 de	 lerarenopleidingen.	 Daartoe	 voert	 het	 één	
diploma	 van	 leraar	 in	 voor	 alle	 lerarenopleidingen,	 wordt	 de	
praktijkcomponent	van	de	lerarenopleiding	aanzienlijk	uitgebreid63,	wordt	
de	 LIO‐baan	 ingevoerd64	 en	 wordt	 het	 aantal	 onderwijsvakken	 in	 de	
bacheloropleiding	 secundair	 onderwijs	 teruggebracht	 tot	 twee	 vakken	 in	
plaats	van	drie.	Ten	slotte	structureert	het	decreet	de	samenwerking	tussen	
de	 lerarenopleidingen	 in	 vier	 expertisenetwerken	 en	 één	 regionaal	
platform.65	
	 	

                                                            
63 Voor de specifieke lerarenopleidingen werd de omvang van de praktijkcomponent bepaald op 30 
studiepunten; voor de geïntegreerde lerarenopleidingen op 45 studiepunten. Deze uitbreiding van de 
praktijkcomponent was erop gericht toekomstige leraren beter voor te bereiden op de klaspraktijk, 
wat vaak het verkleinen van de praktijkschok wordt genoemd. Hiermee wordt dan verwezen naar het 
grote aantal leraren dat het beroep verlaat in de eerste 5 jaren van de beroepsbeoefening 
(afhankelijk van de bron tussen de 30% en de 50%; zie bijvoorbeeld Struyven & Vanthournout, 2014). 
64 In een LIO‐baan (Leraar‐in‐opleiding) combineert men een aanstelling als leraar in een school met 
het volgen van een lerarenopleiding. Deze combinatie van leren en werken moet de lerarenopleiding 
aantrekkelijker maken voor zij‐instromers. 
65 Dit zijn het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt), het expertisenetwerk School 
of Education van de Associatie KU Leuven, het expertisenetwerk van de Associatie Universiteit Gent 
(ENW AUGent), het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) en het Regionaal Platform 
Lerarenopleiding Limburg (NOvELLe). “Een expertisenetwerk of regionaal platform heeft tot doel de 
expertise van de verschillende lerarenopleidingen in complementariteit te bundelen en te 
ontwikkelen, ter verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en ter versterking van de 
dienstverlening op het vlak van continue professionalisering van leraren” (Departement Onderwijs, 
2013).  
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Een	kluwen	van	relaties	

We	 breken	 onze	 beschrijving	 hier	 af	 om	 de	 vele	 elementen	 die	 zich	
doorheen	 de	 verschillende	 momentopnames	 rond	 de	 lijsten	 hebben	
verzameld	 visueel	 weer	 te	 geven.	 Dit	 doen	 we	 aan	 de	 hand	 van	 een	
topologie	 of	 een	 netwerkkaart	 (zie	 Figuur	 2.5).	 Daarbij	 lieten	 we	 de	
chronologische	 aspecten	 die	 in	 de	 beschrijving	 aan	 bod	 kwamen	 buiten	
beschouwing	 en	 keken	 we	 enkel	 naar	 de	 verbindingen	 die	 de	
beroepsprofielen	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 doorheen	 hun	
verschillende	 transformaties	 realiseerden	 en	 welke	 elementen	 op	 die	
manier	 met	 elkaar	 in	 het	 netwerk	 van	 de	 lijsten	 betrokken	 geraken.	 De	
actoren	die	een	rol	spelen	in	het	(net)werk	van	de	lijsten	–	dat	wil	zeggen:	
die	een	verschil	maken	in	het	‘effect’	of	de	uitwerking	van	de	lijsten	–	geven	
we	 daarbij	 weer	 als	 knooppunten.	 In	 de	 legende	 (zie	 Figuur	 2.6)	 zijn	 de	
afgekorte	benamingen	bij	de	knooppunten	voluit	terug	te	vinden.	De	lijnen	
tussen	 de	 knooppunten	 geven	 verwijzingen	 weer;	 verwijzingen	 naar	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 enerzijds,	 en	 verwijzingen	 naar	
andere	 betrokkenen	 anderzijds.	 Knooppunten	 die	 zich	 meer	 naar	 het	
centrum	 van	 de	 kaart	 bevinden,	 zijn	 knooppunten	 die	 meer	 relaties	
onderhouden	 met	 andere	 elementen	 en	 dus	 een	 grotere	 of	 meer	
invloedrijke	 rol	 spelen.	 Het	 doctoraat	 van	 Aelterman,	 bijvoorbeeld,	 dankt	
zijn	belangrijkheid	(en	dus	zijn	centrale	positie	op	de	kaart)	aan	de	talrijke	
verwijzingen	 die	 er	 zowel	 in	 vak‐en	 praktijktijdschriften,	 als	 in	 de	
ontwerpteksten	 van	 de	 DVO,	 en	 de	 informatiebrochures	 van	 de	 overheid	
naar	worden	gemaakt.	De	decretale	bepaling	van	het	beroepsprofiel	van	de	
leraar	 staat	 minder	 centraal,	 omdat	 de	 wet	 zich	 maar	 als	 wet	 kan	 laten	
gelden	 via	 het	 verbindingswerk	 dat	 er	 de	 nodige	 eens	 gezindheid	 en	
overtuigingskracht	 voor	 verzamelt	 (bijvoorbeeld	 via	 parlementaire	
besprekingen,	publicaties	en	procedures).	Eerder	dan	het	decreet	zelf,	zijn	
het	dan	deze	mediërende	actoren	die	de	wet	 tot	wet	maken	(vandaar	dat,	
bijvoorbeeld,	het	visitatieprotocol	en	het	visitatierapport	meer	centraal	op	
de	kaart	staan).66	

Wat	we	op	die	manier	 in	kaart	brengen	is	hoeveel	en	hoeveel	verschillende	
dingen	het	beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	vandaag	
met	elkaar	in	contact	brengen.	Waar	het	eerste	wijst	op	de	kwantiteit	van	

                                                            
66 Op de stabiliserende werking van deze documenten gaan we in Hoofdstuk 3 en 4 dieper in. 



 
 

	

	

Figuur 2.5. Het (net)werk van de lijsten in kaart. 
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de	 connecties	 en	 de	 uitgestrektheid	 van	 het	 netwerk	 uitmaken,	 wijst	 het	
tweede	 op	 de	 kwaliteit	 van	 de	 connecties	 en	 de	 complexiteit	 van	 het	
netwerk.	 Niet	 alleen	 worden	 zo	 mogelijk	 verrassende	 of	 onverwachte	
connecties	 zichtbaar,	 het	 reikt	 ook	 een	 verklaring	 aan	 voor	 de	
vanzelfsprekendheid	waarmee	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	
zich	 vandaag	 kunnen	 bewegen.	 Uit	 de	 kaart	 blijkt	 immers	 dat	 ze	 hun	
overtuigingskracht	 te	 danken	 hebben	 aan	 een	 combinatie	 van	 zowel	
wetenschappelijke,	 als	 politieke,	 juridische,	 procedurele	 en	 morele	
argumenten.		

ACOD  Algemene Centrale der Openbare Diensten

AKOV  Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

ARGO  Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

BNP  Bruto Nationaal Product

CNO  Centrum voor Nascholing Onderwijs

COC  Christelijke Onderwijs Centrale

COOD  Commissie Onderwijskundig Onderzoek en Documentatie

COV  Christelijk Onderwijzers Verbond

CODELO  Contactgroep Departementen Lerarenopleiding

CULOV  Contactgroep Universitaire Lerarenopleiding en Vorming

DHOS  Diploma Hogere Opvoedkundige Studiën

DVO  Dienst voor Onderwijsontwikkeling (Departement Onderwijs)

EVALO  Beleidsevaluatie Lerarenopleidingen

GPB  Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid

IMTEC  International Movement Towards Educational Change

IVO  Tijdschrift van de Werkgroep Informatie Vernieuwing Onderwijs

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking

OORD  Vlaams‐Nederlands Overleg Onderwijsresearch en Documentatie 

OVSG  Onderwijssecretariaat van de Steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

RENO  Lerarenopleiding Katholieke Hogeschool Zuid‐West‐Vlaanderen

SERV  Sociaal Economische Raad Vlaanderen

TORB  Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid

UIA  Universitaire Instelling Antwerpen

VELON  Vereniging Lerarenopleidingen Nederland

VELOV  Vereniging Lerarenopleidingen Vlaanderen

VLOR  Vlaamse Onderwijsraad

VLIR  Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLHORA  Vlaamse Hogescholenraad

VLUHR  Vlaamse Universitaire en Hogenscholraad

VOOP  Vlaams Onderwijs Overleg Platform

VSKO  Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

VSOA  Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt

VUB  Vrije Universiteit Brussel

VVKHO  Vlaams Verbond Katholiek Hoger Onderwijs

VVS  Vlaamse vereniging van Studenten

Figuur 2.6. Lijst met afkortingen. 
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Deze	 verschillende	 types	 of	 groepen	 van	 verwijzingen	 hebben	 we	 op	 de	
kaart	 aangeduid	 aan	 de	 hand	 van	 kleurcodes.	 De	 rode	 lijnen	 brengen	
wetenschappelijke	 elementen	 binnen,	 zoals	 onder	 meer	 gebeurt	 in	 het	
doctoraat	van	Aelterman	of	 in	beleidsgericht	wetenschappelijk	onderzoek.	
De	 groene	 lijnen	 voegen	 elementen	 toe	 die	 bijdragen	 tot	 de	
operationalisering	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties,	 zoals	
onder	 andere	 de	 ontwikkelingen	 aangestuurd	 door	 de	 DVO,	 de	
functiebeschrijvingen	 die	 door	 de	 HAY	 Group	 werden	 uitgewerkt	 of	 de	
procedures	 van	 de	 visitaties	 en	 de	 beleidsevaluaties.	 De	 blauwe	 lijnen	
verbinden	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 via	 terugkerende	
consultatierondes	 met	 gedeelde	 (beleids)interesses,	 zoals	 onder	 meer	
gebeurt	 in	 standpuntnota’s	 en	 adviezen	 van	 strategische	 adviesraden,	
talrijke	 vertegenwoordigingen,	 informatieve	 publicaties	 en	
expertrapporten.	Via	de	gele	lijnen	worden	er	juridische	elementen	bij	het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 betrokken,	 zoals	
onder	meer	 het	 geval	 is	 in	 de	 decreten	 van	 het	 Vlaams	 Parlement	 en	 de	
uitvoeringsbesluiten	van	de	Vlaamse	Regering.	De	paarse	lijnen,	ten	slotte,	
verbinden	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 met	 goede	
voorbeelden	 en	 geadresseerden	 die	 als	 verantwoordelijke	 uitvoerders	 in	
het	 (net)werk	 worden	 betrokken.	 Precies	 aan	 deze	 verscheidenheid	
ontlenen	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 hun	
autoriteit.	 Hun	 ‘zaak’	 wordt	 immers	 niet	 alleen	 bepleit	 of	 gesterkt	 door	
wetenschappelijke,	 juridische,	 politieke,	 economische,	 instrumentele,	
journalistieke	en	maatschappelijke	elementen	maar	door	combinaties	van	al	
deze	 elementen	 allemaal	 tezamen.	 	 Vandaar	 dat	 het	 volgens	 ons	 ook	 zo	
moeilijk	 is	 om	 vandaag	 nog	 iets	 te	 kunnen	 zeggen	 dat	 niet	 aan	 de	 lijsten	
refereert.	En	vandaar	ook	het	dwingende	karakter	dat	van	de	lijsten	uitgaat,	
want	het	 is	niet	 eenvoudig	om	 tegenwerpingen	 te	maken	 ten	aanzien	van	
iets	dat	teruggaat	op	zoveel	verschillende	argumenten.	Hoe	de	lijsten	op	die	
manier	in	zekere	zin	hun	‘wil’	aan	de	gebruikers	ervan	kunnen	opleggen,	en	
dus	meer	doen	dan	een	handig	 referentiekader	bieden	om	wat	 een	 leraar	
zou	moeten	kennen	en	kunnen	bespreekbaar	te	maken,	bespreken	we	in	de	
volgende	paragraaf.	
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3. Circulering	en	objectivering:	het	ontstaan	van	feitelijke	lijsten	

We	startten	dit	hoofdstuk	met	een	detailstudie	van	de	actuele	lijst	van	het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar.	 In	 het	 kielzog	 van	 die	 lijst	 kwamen	 we	
vervolgens	een	kluwen	van	verwijzingen	op	het	spoor,	verwijzingen	die	ons	
naar	 zeer	 verschillende	 domeinen	 voerden.	We	 legden	 deze	 verwijzingen	
uit	 op	 een	 netwerkkaart	 en	 brachten	 daar	 kleuren	 in	 aan.	 Die	 kleuren	
drukken	 gelijkaardige	 groepen	 van	 verwijzingen	 uit	 die	 telkens	 andere	
soorten	 van	 elementen	 toevoegen	 aan	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar.	Deze	groepen	van	verwijzingen	staan	niet	
los	 van	 elkaar	 maar	 zijn	 verbonden	 via	 interacties	 of	 cross‐references;	
bijvoorbeeld	 wanneer	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 in	 een	
wetenschappelijk	 artikel	 zowel	 wordt	 verbonden	 met	 onderwijskundige	
argumenten	van	 curriculumontwikkeling	 als	met	de	beleidsinteresse	 voor	
kwaliteitszorg	 in	 het	 onderwijs.	 Ook	wanneer	 politieke	 belangen	 zich	 via	
consultaties	bij	adviesorganen	en	onderwijsvertegenwoordigers	vertalen	in	
gedeelde	 belangen	 en	 resulteren	 in	 een	 nieuw	 decreet,	 zien	 we	 hoe	 zich	
referenties	tussen	verschillende	domeinen	(het	politieke,	het	juridische,	en	
het	 onderwijsdomein)	 installeren.	 In	 deze	 paragraaf	 bespreken	 we	 deze	
interacties	 aan	 de	 hand	 van	 de	 technieken	 van	 refereren,	 juridiseren,	
politiseren,	 operationaliseren	 en	 responsabiliseren.	 Figuur	 2.7	 geeft	
schematisch	weer	hoe	de	interacties	tussen	deze	technieken	de	lijsten	van	
het	beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	 laten	circuleren	
en	hen	zodoende	een	abstract	en	objectief	karakter	verlenen.	Circulering	en	
objectivering	 verschijnen	 hier	 als	 elkaar	 wederzijds	 versterkende	
mechanismen:	‘de’	lijst	of	‘het’	beroepsprofiel	van	de	leraar	verschijnt	maar	
via	 de	 talloze	 concretiseringen	 die	 de	 lijst	 in	 talloze	 contexten	 ondergaat.	
Hoe	 meer	 evidentie	 het	 beroepsprofiel	 als	 zodanig	 vanuit	 verschillende	
kaders	weet	te	verzamelen,	hoe	meer	het	als	een	algemeen	geldend	gegeven	
verschijnt.	 Die	 algemeengeldigheid	 of	 onvermijdelijkheid	 van	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 komt	 echter	 niet	 vanzelf;	 er	 zijn	
allerlei	 hulpstukken	 voor	 nodig	 die	 het	 beroepsprofiel	 niet	 alleen	 in	
circulatie	brengen	maar	ook	 in	circulatie	houden.	Deze	hulpstukken	en	de	
uitwerking	die	ze	hebben	op	het	geheel	bekijken	we	in	de	beschrijving	die	
volgt	meer	in	detail.		



88 
 

	
Figuur 2.7. De wisselwerking tussen circulering & objectivering. 

	

3.1		Het	verzamelen	van	wetenschappelijke	legitimiteit:	de	techniek	van	
refereren	

Refereren	 wijst	 op	 de	 techniek	 waarmee	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 via	 referenties	 en	 citaten	 worden	
verbonden	 met	 onderzoeksgroepen,	 vergelijkende	 studies,	
meetinstrumenten,	een	academische	context,	publicaties	in	vaktijdschriften	
en	 het	 werk	 van	 bekende	 en	 minder	 bekende	 wetenschappers	 (op	 de	
netwerkkaart	aangeduid	met	de	rode	lijnen	links).	Het	beroepsprofiel	en	de	
basiscompetenties	van	de	leraar	worden	op	die	manier	ingeschreven	in	een	
wetenschappelijk	 apparaat.	 Via	 deze	 verwijzingen,	 verschijnen	 het	
beroepsprofiel	en	de	daarvan	afgeleide	basiscompetenties	namelijk	als	een	
theoretisch	 (sociologisch,	 pedagogisch,	 leerpsychologisch)	 gefundeerde	
logica.	 Deze	 logica	 wordt	 versterkt	 door	 de	 onderwijskundige	 claim	 dat	
dergelijke	 profielen	 groeigericht	 werken	 en	 zodoende	 bijdragen	 tot	
professionalisering	 (van	 de	 beginnende	 en	 de	 ervaren	 leraar),	
kwaliteitsverbetering	 (van	 opleiding	 en	 onderwijs)	 en	 leerwinst	 (voor	 de	
leerlingen	 en	 de	 economie).	 Deze	 rationales	 verspreiden	 zich	 verder	 via	
vertegenwoordigingen	 (bijv.	 de	 Contactgroep	 Universitaire	
Lerarenopleidingen)	 adviesraden	 (bijv.	 de	 Vlaamse	 Interuniversitaire	
Raad),	 expertgroepen	 binnen	 de	 DVO,	 publicaties	 in	 tijdschriften,	
informatiebrochures	en	zo	meer.	Via	de	techniek	van	refereren	vertaalt	of	
transformeert	 een	 politieke,	 beleidsgeoriënteerde	 interesse	 zich	 als	



89 
 

dusdanig	 in	 een	 wetenschappelijk	 spreken:	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	 leraar	 zijn	 legitiem,	niet	omdat	de	overheid	het	
wil	maar	omdat	ze	ondersteund	worden	door	wetenschappelijke	evidentie.		

Dat	 het	 beleidsjuridische	 proces	 deze	 logica	 geenszins	 gevolgd	 heeft	
verdwijnt	hiermee	uit	het	zicht.	Zo	werd	de	invoering	van	beroepsprofielen	
en	basiscompetenties	 voor	 leraren	 in	het	Vlaams	Parlement	 in	1996	door	
een	nipte	meerderheid	(zoals	reeds	aangehaald	met	63	stemmen	voor	t.o.v.	
59	 stemmen	 tegen)	 per	 decreet	 bekrachtigd	 nog	 voordat	 de	 concrete	
invulling	 ervan	 bepaald	 was.67	 In	 de	 periode	 waarin	 de	 Dienst	 voor	
Onderwijsontwikkeling	 op	 advies	 van	 de	 Vlaamse	 Onderwijsraad	 werkte	
aan	 de	 inhoudelijke	 bepaling,	 dienden	 opleidingsinstellingen	 er	 hun	
programma’s	reeds	op	te	richten	(ze	golden	met	terugwerkende	kracht).	En	
pas	 bij	 de	 actualisering	 van	 het	 profiel	 en	 de	 basiscompetenties	 in	 2006,	
bijna	 tien	 jaar	 later	 na	 de	 invoering	 van	 de	 eerste	 beroepsprofielen	 en	
basiscompetenties,	 werden	 scholen	 en	 nascholingscentra	 voor	 het	 eerst	
geïnformeerd	 over	 en	 aangesproken	 op	 hun	 rol	 in	 de	 verwezenlijken	 van	
het	beroepsprofiel	van	de	 leraar.68	De	 techniek	van	refereren	verleent	het	
beroepsprofiel	 zodoende	 een	wetenschappelijke	 legitimiteit,	 waardoor de	
politieke	 controverse	 rond	 de	 invoering	 van	 de	 beroepsprofielen	 en	 de	
basiscompetenties	 naar	 de	 achtergrond	 verdwijnt	 of	 geblackboxed	 wordt.	
Dit	 roept	 een	 gebruiker	 in	 het	 leven	 die	 wil	 doen	 wat	 juist	 is.	
Wetenschappelijke	 objectivering	 zet	 er	 met	 andere	 woorden	 toe	 aan	 de	
lijsten	 te	 gebruiken	 –	 dit	 wil	 zeggen	 ze	 een	 rol	 te	 laten	 spelen	 in	 onze	
manieren	van	doen	en	spreken	–	omdat	dit	soort	objectiveren	zegt	dat	dit	
het	 juiste	 is	 om	 te	 doen.	 Het	 negeren	 van	 deze	 instructie	 wordt	
gesanctioneerd	met	het	verwijt	van	irrationaliteit:	wie	niet	(in)ziet	dat	het	
juist	 is	 om	 met	 competentielijsten	 te	 werken,	 is	 niet	 rationeel.	 Dit	 wil	
zeggen:	wie	 dit	 soort	 zaken	 niet	 (in)ziet,	 denkt	 niet	 goed	 na;	 die	 laat	 zijn	
denken	niet	leiden	door	wat	met	wetenschappelijk	‘zeker’	is.	

	

	

                                                            
67 De decretale artikels die we hogerop vermelden (zie paragraaf 2.3), betreffen een akkoord op de 
omschrijving van het beroepsprofiel en de basiscompetenties en de procedure om deze verder te 
articuleren. Van de puntsgewijze lijsten is dan nog geen sprake. 
68 We verwijzen hier naar de informatiebrochures die bij de invoering van het vernieuwde 
beroepsprofiel verschenen (zie supra). 
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3.2		De	constructie	van	een	nieuwe	beleidsinteresse:	de	techniek	van	
politiseren			

Hoewel	 de	 wetenschappelijke	 argumenten	 al	 heel	 wat	 relevante	 actoren	
hadden	weten	te	overtuigen,	verzuchtte	Aelterman	in	1995	dat	de	politieke	
interesse	 vooralsnog	 ontoereikend	 was.	 Aeltermans	 pleidooi,	 hoe	 stevig	
onderbouwd	ook,	slaagde	er	niet	in	de	interesse	te	wekken	van	voldoende	
belanghebbenden,	 of	 nog:	 voldoende	 partijen	 ervan	 overtuigen	 dat	 ze	
belang	hebben	bij	het	verschijnen	van	de	lijsten	om	te	kunnen	wegen	op	de	
besluitvorming.	Het	tij	keert	wanneer	Aeltermans	voorstel	wordt	opgepikt	
door	 de	 Dienst	 voor	 Onderwijsontwikkeling,	 dat	 op	 vraag	 van	 de	
toenmalige	 onderwijsminister	 naast	 de	 eindtermen	 voor	 de	 leerlingen	 nu	
ook	eindtermen	voor	de	 lerarenopleiding	diende	uit	te	werken.	Het	model	
van	Aelterman	krijgt	hiermee	niet	alleen	versterking	van	een	minister,	maar	
krijgt	 tevens	 de	 wind	 in	 de	 zeilen	 door	 het	 voorbereidende	 werk	 dat	 in	
relatie	 tot	 de	 eindtermen	 werd	 verricht.	 De	 minister	 van	 onderwijs	
verdedigde	‘zijn’	eindtermen	tot	drie	keer	toe	bij	de	Vlaamse	Onderwijsraad	
en	kreeg	ze	er	uiteindelijk	door,	waarmee	de	weg	vrij	gemaakt	was	voor	het	
bepalen	 van	 minimumdoelen	 voor	 de	 lerarenopleiding.69	 Daarvoor	 werd	
niet	 alleen	 beroep	 gedaan	 op	 Aelterman,	 maar	 ook	 op	 een	 reeks	
expertcommissies	 die	 het	 ontwerp	 van	 de	 beroepsprofielen	 en	 de	
basiscompetenties	verder	uitwerkten.	De	leden	van	de	commissies	haalden	
hun	 expertise	 uit	 het	 veld;	 het	 ontwerp	 kwam	 dus	 niet	 langer	 ‘enkel’	 uit	
wetenschappelijke	hoek	of	 ‘enkel’	vanuit	de	academische	lerarenopleiding,	
maar	verscheen	nu	als	gedragen	door	directies,	 leerkrachten,	pedagogisch	
begeleiders	 en	 betrokkenen	 uit	 de	 verschillende	 lerarenopleidingen.	
Vervolgens	 begon	 het	 ontwerp	 aan	 een	 lange	 en	 moeizame	 tocht	 langs	
talrijke	adviesorganen	en	vertegenwoordigingen.		

Wat	 ditmaal	 voor	 circulatie	 zorgt,	 zijn	 dan	 geen	 wetenschappelijke	
referenties	 maar	 consultaties:	 opeenvolgende	 onderhandelingsrondes	 die	
de	lijsten	koppelen	aan	de	belangen	van	zij	die	als	onderhandelaars	rond	de	
tafel	zitten.	Deze	kregen	op	de	netwerkkaart	een	blauwe	kleur	en	tekenen	
zich	vooral	in	het	midden	af.	Een	neutrale	lijst	in	het	licht	van	het	algemene	
belang	 ontstaat	 dus	 maar	 door	 middel	 van	 steeds	 meer	 mensen	 die	 de	
lijsten	 koppelen	 aan	 hun	 belangen;	 of	 nog:	 er	 belangstelling	 voor	 tonen,	
                                                            
69 De eindtermen werden uiteindelijk ingevoerd na eensluidend advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad. 
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letterlijk	 ‘erbij	betrokken	geraken’.	Hoe	meer	belangen	het	beroepsprofiel	
van	de	leraar	met	elkaar	weet	te	verzoenen,	hoe	centraler	het	wordt	en	hoe	
meer	het	centraal	komt	te	staan	 in	de	politieke	discussie.	Politiseren	wijst	
dan	 op	 de	 techniek	 die	 het	 beroepsprofiel	 politieke	 legitimiteit	 verleent	
door	 het	 te	 verbinden	 met	 beleidsmatige	 argumenten	 zoals	 het	 nijpende	
lerarentekort,	 de	 herwaardering	 van	 het	 beroep	 en	 de	 interesse	 om	
onderwijskwaliteit	te	garanderen	en	te	verbeteren.	Hiermee	nemen	andere	
argumenten	 het	 voortouw:	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 wint	 aan	
evidentie,	niet	alleen	omdat	het	wetenschappelijk	gefundeerd	is,	maar	ook	
omdat	 het	 in	 het	 belang	 is	 van	 iedereen.	 Een	 wetenschappelijke	 logica	
vertaalt	 zich	 zodoende	 in	 een	 beleidsmatige	 logica	 waarin	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 verschijnen	 als	 een	
strategische	 beleidsoptie:	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 is	 van	 belang	
omdat	het	de	overheid	iets	biedt	waar	ze	op	kan	inzetten	in	functie	van	het	
algemene	 belang.	 De	 techniek	 van	 politiseren	 verleent	 het	 beroepsprofiel	
en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 zodoende	 een	 beleidsmatige	 of	
politieke	 autoriteit.	 Deze	 autoriteit	 roept	 een	 gebruiker	 in	 het	 leven	 die	
beredeneerd	tewerk	gaat	en	bereid	is	zijn	eigen	belang	(bijvoorbeeld:	‘ik	wil	
goed	onderwijs	voor	mijn	kinderen’)	te	verbinden	met	het	algemene	belang	
(‘goed	 onderwijs	 is	 van	 belang	 voor	 de	 toekomst	 van	 de	 samenleving	 en	
daarom	 zijn	 beroeps‐	 en	 competentieprofielen	 voor	 leraren	 nodig’).	
Politieke	objectivering	zet	er	met	andere	woorden	toe	aan	te	vertrouwen	op	
de	 beleidsintenties	 van	 de	 overheid	 en	 er	 een	 actieve	 rol	 in	 op	 te	 nemen	
(bijvoorbeeld	 door	 het	 geven	 van	 suggesties	 of	 door	 het	 vertellen	 van	
persoonlijke	verhalen).	Het	negeren	van	deze	instructie	plaatst	de	enkeling	
die	 bedenkingen	 maakt	 tegenover	 een	 breed	 en	 krachtig	 draagvlak	 dat	
overtuigd	 is	 van	 zijn	 zaak	 en	 elke	 vraag	 afdoet	 met	 de	 boutade	 dat	 het	
gemakkelijk	 is	om	bedenkingen	te	maken	zolang	men	geen	alternatief	kan	
aanreiken	voor	hoe	het	beter	kan.			

Daarmee	verdwijnt	de	wetenschappelijke	discussie	omtrent	de	zin	en	onzin	
van	 competentieprofielen	 in	 het	 onderwijs	 naar	 de	 achtergrond.	 Of	 de	
wetenschap	het	eens	geraakt	of	niet,	doet	niet	 langer	 ter	zake	eenmaal	er	
voldoende	 politieke	 eensgezindheid	 over	 bestaat.	 Hoe	 meer	
vertegenwoordigingen	 en	 belangenverenigingen	 gehoord	 worden,	 des	 te	
moeilijker	 het	 immers	 wordt	 het	 resultaat	 van	 die	 onderhandelingen	 te	
contesteren.	 Enerzijds	 omwille	 van	 het	 uitgebreide	 werk	 van	 velen	 dat	
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eraan	 vooraf	 gaat	 (waardoor	 een	 tegenstem	 tegen	 een	 veld	 van	
medestanders	 wordt	 geplaatst);	 anderzijds	 omdat	 het	 becommentariëren	
van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	steeds	(ook	al)	hun	bestaan	
veronderstelt,	en	dus	bevestigt.	Zoals	elke	wetenschappelijke	referentie	die	
ter	 ondersteuning	 aan	 het	 beroepsprofiel	 wordt	 toegevoegd	 het	 bestaan	
van	de	lijst	(her)bevestigt,	net	zo	bekrachtigt	elk	advies	of	standpunt	de	lijst	
als	iets	wat	van	belang	is.	

	

3.3		Decreten	en	uitvoeringsbesluiten:	de	techniek	van	juridiseren	

Juridiseren	wijst	op	de	techniek	waarmee	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	
via	 wetteksten	 en	 regeringsbesluiten	wordt	 verbonden	met	 een	 juridisch	
apparaat	 van	 verplichtingen	 en	 sancties.	 Deze	 zetten	 de	 lijst	 van	 het	
beroepsprofiel	 om	 in	 een	 formeel	 kader	waardoor	 ze	 verschijnen	 als	 een	
wettelijke	entiteit	–	bijvoorbeeld	door	er	een	hoofding	aan	toe	te	voegen	die	
verwijst	naar	een	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	van	5	oktober	2007	of	de	
lijst	 vooraf	 te	 laten	gaan	door	 artikelsgewijze	bepalingen.70	Deze	 techniek	
tekent	 zich	 grotendeels	 rechts	 op	 de	 kaart	 af,	 via	 de	 geel	 gekleurde	
verbindingen	 tussen	 de	 decreten	 van	 het	 Vlaams	 Parlement,	
uitvoeringsbesluiten	van	de	Vlaamse	regering,	strategische	adviesorganen,	
internationale	 beleidsorganen,	 etc.	 Via	 de	 techniek	 van	 het	 juridiseren	
vertaalt	 of	 transformeert	 een	wetenschappelijk	 en	 beleidsgericht	 spreken	
zich	in	een	juridisch	spreken	dat	zich	beroept	op	een	juridische	legitimiteit.	
Daartoe	worden	de	wetteksten	ontdaan	van	wetenschappelijke	en	politieke	
referenties	 en	 opgesteld	 in	 een	 beschrijvende,	 louter	 juridische	 vorm	 die	
bestaat	uit	een	opsomming	van	functies	in	termen	van	‘de	leraar	kan’.	Er	is	
geen	 spoor	 te	 vinden	 van	 het	 voorbereidende	werk	 van	 Aelterman,	 noch	
van	 dat	 van	 de	 DVO,	 noch	 van	 het	 politieke	 debat	 dat	 eraan	 vooraf	 ging.	
Sporen	van	dit	laatste	zijn	wel	terug	te	vinden	in	de	documenten	die	de	wet	
omringen,	zoals	het	ontwerp	van	decreet,	de	memorie	van	toelichting	of	de	
verslagen	 van	de	 handelingen	 in	 het	Vlaams	Parlement.	Maar	 eenmaal	 de	
wet	 gestemd	 is	 en	officieel	 in	het	Belgisch	Staatsblad	wordt	 gepubliceerd,	
zijn	 de	 politieke	 argumenten	 vervangen	 door	 verwijzingen	 naar	 artikels,	
eerdere	 decreten,	 decreten	 die	 worden	 overschreven,	 een	 termijn	 van	

                                                            
70 Zie bijvoorbeeld: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13942  
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inwerkingtreding	en	bepalingen	met	betrekking	tot	de	bevoegdheid	om	de	
wet	uit	te	voeren.				

Opnieuw	schrijft	zich	een	logica	in:	het	beroepsprofiel	en	daarvan	afgeleide	
basiscompetenties	 zijn	 legitiem	 omdat	 ze	 in	 de	 lijn	 liggen	 van	 eerdere	
decreten	en	het	resultaat	zijn	van	een	besluitvorming	die	conform	de	regels	
van	 de	 wet	 is	 verlopen.	 De	 lijsten	 ‘gelden’	 nu	 per	 decreet	 (of	 voor	 de	
basiscompetenties:	 per	 besluit)	 en	 zijn	 er	 geen	 wetenschappelijke	 noch	
politieke	argumenten	meer	voor	nodig	om	hun	bestaan	te	legitimeren	–	een	
vermelding	van	het	decreet	zegt	genoeg.	Juridische	objectivering	zet	er	met	
andere	woorden	toe	aan	de	lijsten	te	gebruiken	–	dit	wil	zeggen	ze	een	rol	te	
laten	spelen	in	onze	manieren	van	doen	en	spreken	–	omdat	de	wet	stelt	dat	
men	dit	verplicht	is	te	doen.	Hierdoor	verdwijnen	de	affiliaties	van	de	lijsten	
(met	belangengroepen,	politieke	partijen,	met	de	wetenschap)	uit	het	zicht	
en	verschijnen	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	als	een	neutraal	
gegeven	 in	 een	 juridisch	 apparaat	 dat	 hen	 ‘voor	 zich’	 laat	 spreken.	 Met	
andere	 woorden:	 de	 lijsten	 werken	 dan	 in	 eigen	 naam	 (ze	 spreken	 voor	
zich)	want	we	zien	niet	langer	wie	de	woordvoerders	zijn	die	het	voor	hen	
opnamen	 in	 het	 lange	 proces	 dat	 aan	 hun	 juridische	 verschijning	 vooraf	
ging.	 De	 wettelijke	 autoriteit	 die	 de	 techniek	 van	 juridiseren	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 verleent	 roept	 een	
gebruiker	 in	 het	 leven	 die	 wil	 doen	 wat	 moet.	 Het	 negeren	 van	 deze	
instructie	 wordt	 gesanctioneerd	 met	 een	 bestraffing:	 wie	 aan	 zijn	 plicht	
verzaakt	 moet	 er	 onder	 dwang	 toe	 verplicht	 worden.	 Dit	 wil	 zeggen:	 die	
dient	zich	te	herpakken	en	zich	 in	orde	te	maken,	anders	verliest	men	het	
recht	 tot	 spreken	 (wat	 bijvoorbeeld	 gebeurt	 bij	 een	 lerarenopleiding	 die	
negatief	wordt	geëvalueerd).71	

	

3.4		Reflectie‐instrumenten	en	gebruiksprocedures:	de	techniek	van	
operationaliseren		

Operationaliseren	wijst	op	de	techniek	die	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	
instrumentele	 geldigheid	 verleent.	 De	 van	 het	 beroepsprofiel	 afgeleide	
basiscompetenties	 dienen	 hier	 als	 belangrijkste	 voorbeeld:	 het	
beroepsprofiel	 is	 dan	 niet	 langer	 van	 belang	 omwille	 van	 de	
wetenschappelijke,	politieke	en	 juridische	argumenten	die	ervoor	bestaan,	
                                                            
71 Hier komen we in het vierde hoofdstuk, bij de beschrijving van praktijken van visitatie, op terug. 
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maar	omdat	de	basiscompetenties	hun	werk	doen	 in	de	programma’s	van	
de	 lerarenopleidingen.72	 	 De	 lijsten	 met	 basiscompetenties	 zetten	 de	
‘algemene’	 lijst	 van	 het	 beroepsprofiel	 om	 in	 een	 gebruiksklaar	
instrumentarium	dat	 in	 verbinding	 staat	met	 een	 reeks	procedures	die	 in	
een	vooraf	bepaald	tijdsbestek	navolging	dienen	te	krijgen.	Het	bepalen	van	
het	 instrumentarium	vormt	voer	voor	hevige	 controverse,	bijvoorbeeld	 in	
het	 Vlaams	Parlement	 dat	 zich	 het	 recht	 toekent	 te	waken	 over	 het	werk	
van	 de	 Vlaamse	 Regering	 bij	 de	 inhoudelijke	 bepaling	 van	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties73;	 of	 binnen	 de	 VLUHR	 die	 de	
bevoegdheid	 wil	 over	 de	 externe	 kwaliteitscontrole	 van	 de	
opleidingsinstellingen.	Maar	 eenmaal	 de	 procedures	 vastliggen,	 dienen	 ze	
gevolgd	te	worden	–	én	op	tijd	gehaald,	tegen	vooraf	bepaalde	deadlines	die	
geldend	zijn	voor	alle	gebruikers	(onder	meer	de	opleidingsinstellingen,	de	
visitatiecommissies,	de	organiserende	instanties).	Om	als	een	instrumentele	
entiteit	te	opereren,	dienen	de	technische	en	procedurele	bepalingen	–	het	
instrumentarium	 –	 bijgevolg	 niet	 enkel	 te	 circuleren	 tussen	 de	 bevoegde	
beleidsorganen,	 maar	 ook	 tussen	 diegenen	 die	 verwacht	 worden	 het	 te	
hanteren	 (bijvoorbeeld	 via	 publicaties	 in	 informatiebrochures	 en	
tijdschriftartikels).	 Door	 de	 werking	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 bij	 de	 gebruikers	 permanent	 te	 evalueren	 (o.m.	 via	
beleidsevaluaties,	 bevragingen,	 publieke	 visitatierapporten,	 een	
radioprogramma)	 en	 publiek	 over	 de	 resultaten	 te	 communiceren,	
verkrijgen	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 een	
open	 en	 flexibel	 karakter.	 De	 wetenschappelijke	 onderbouwing	 (die	 hen	
door	 middel	 van	 referenties	 legitimiteit	 verleent),	 de	 politieke	
besluitvorming	 (die	 hen	 door	 middel	 van	 belangen	 een	 democratisch	
draagvlak	 verleent)	 of	 de	 juridische	 tekst	 (die	 hen	 door	 middel	 van	 een	
artikelsgewijze	 bepalingen	 legaliteit	 verleent),	 verdwijnt	 door	middel	 van	
de	 operationalisaties	 van	 de	 lijsten	 naar	 de	 achtergrond.	 De	 lijsten	
verschijnen	nu	immers	als		een	‘instrument’	dat	in	elke	context	toepasbaar	
is.	Met	andere	woorden:	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	
leraar	zijn	van	belang	omdat	ze	een	instrument	aanreiken	dat	werkt	en	het	

                                                            
72 In het volgende hoofdstuk bekijken we dat werk van naderbij. 
73 Volgens de tekst van het decreet (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1996) dient het 
beroepsprofiel na goedkeuring door de Vlaamse Regering ter bekrachtiging aan het Vlaams 
Parlement te worden voorgelegd. voor de basiscompetenties is dit niet het geval, waardoor het 
parlement geen uitspraak kan doen over de inhoudelijke bepaling ervan.  
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mogelijk	maakt	zich	te	verbeteren.	Dit	doen	ze	bijvoorbeeld	doordat	ze	een	
gemeenschappelijke	 taal	 aanreiken	 om	 wat	 leraren	 moeten	 kennen	 en	
kunnen	bespreekbaar	te	maken,	of	omdat	ze	een	spiegel	voorhouden	om	op	
het	 eigen	 functioneren	 te	 reflecteren	 en	 zo	 als	 aanknopingspunt	 dienen	
voor	professionalisering	en	kwaliteitsverbetering.		

De	 techniek	 van	 operationaliseren	 verleent	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	 leraar	als	dusdanig	een	 technische	autoriteit.	De	
lijsten	verschijnen	dan	als	 een	 louter	 technisch	gegeven,	 inzetbaar	 in	 elke	
context,	 klaar	 voor	 gebruik	 en	 in	 die	 zin	 neutraal.	 Operationele	
objectivering	zet	er	met	andere	woorden	toe	aan	de	 lijsten	te	gebruiken	–	
dit	 wil	 zeggen	 ze	 een	 rol	 te	 laten	 spelen	 in	 onze	 manieren	 van	 doen	 en	
spreken	–	omdat	ze	handig	en	effectief	zijn	en	roepen	een	gebruiker	in	het	
leven	 die	 wil	 doen	 wat	 werkt.  Het	 negeren	 van	 deze	 instructie	 wordt	
gesanctioneerd	met	het	verwijt	van	inefficiëntie	en	onprofessioneel	gedrag:	
wie	geen	gebruik	maakt	van	wat	werkt,	werkt	niet	efficiënt.	Dit	wil	zeggen:	
die	 is	 niet	 bereid	 zijn	 handelingsbekwaamheid	 te	 verbeteren	 en	 zijn	
deskundigheid	te	verhogen.	Wie	niet	wil	leren	–	wie	niet	meer	over	zichzelf	
wil	 te	 weten	 komen	 om	 zichzelf	 te	 (kunnen)	 verbeteren	 –	 zet	 zichzelf	
buitenspel.	 Wat	 door	 de	 gebruiksvriendelijkheid	 en	 ogenschijnlijke	
neutraliteit	 van	 de	 lijsten	 ‘geblackboxed’	 wordt,	 is	 dat	 de	
wetenschappelijke,	 beleidsmatige	 en	 juridische	 interesse	 voor	 de	 lijsten	
zich	vertaalt	 in	een	 interesse	voor	 ‘wat	werkt’.	 Informatie	over	wat	werkt	
draagt	 bovendien	 steeds	 de	 belofte	 in	 zich	 van	wat	 beter	 kan	 of	 ‘wat	 zou	
kunnen	 zijn’,	 en	 zetten	 de	 gebruikers	 ertoe	 aan	 hierin	 mee	 hun	
verantwoordelijkheid	op	te	nemen	(zie	ook	Simons,	2014).	

	

3.5	De	kracht	van	het	goede	voorbeeld:	de	techniek	van	responsabiliseren	

Responsabiliseren	 is	 een	bundeling	 van	 technieken	die	het	beroepsprofiel	
en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 geldigheid	 verlenen	 door	 hen	 te	
verbinden	met	 een	maatschappelijk,	 onderwijskundig	 en	 emancipatorisch	
ideaal.	 Deze	 technieken	 voltrekken	 zich	 onder	 meer	 in	 de	
informatiebrochures	 die	 bij	 de	 invoering	 van	 het	 vernieuwde	
beroepsprofiel	 in	 2008	 verschenen	 (op	 de	 netwerkkaart	 via	 paarse	 lijnen	
aangeduid).	 De	 brochures	 zijn	 uitgegeven	 door	 de	 Vlaamse	 overheid,	
kregen	een	voorwoord	mee	van	Roger	Standaert,	 de	 toenmalige	directeur	
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de	Entiteit	Curriculum	(wat	voorheen	de	DVO	was)	en	zijn	geschreven	door	
betrokkenen	 van	 de	 verschillende	 lerarenopleidingen	 (waaronder	
Aelterman,	 die	 er	 een	 deel	 van	 de	 argumentatie	 uit	 haar	 doctoraat	 in	
verwerkt).	 In	 deze	 brochures	 komen	 dus	 een	 heel	 aantal	 interesses	 en	
actoren	 samen	 en	 er	 zijn	 verwijzingen	 in	 te	 vinden	 naar	 zowel	 de	
wetenschappelijke,	beleidsmatige,	juridische	en	operationele	elementen	die	
we	 in	 de	 voorgaande	 technieken	 hebben	 besproken.	 De	 lijst	 van	 het	
beroepsprofiel,	die	in	de	brochure	is	overgenomen,	wordt	er	onder	meer	in	
verband	 gebracht	 met	 een	 maatschappelijke	 noodzakelijkheid	 (de	
maatschappij	is	vandaag	aan	veranderingen	onderhevig	en	vereist	flexibele	
kenniswerkers	 of	 ‘professionals’),	 een	 onderwijskundig	 paradigma	 (om	
leren	 te	 stimuleren	 is	 een	 positief	 leef‐	 en	 leerklimaat	 nodig),	 en	 een	
emancipatorische	onderwijsvisie	(leraren	moeten	in	hun	eigenheid	worden	
erkend	 en	 versterkt).	 Het	 beroepsprofiel	 krijgt	 hiermee	 het	 karakter	 van	
een	 ideaaltypische	 beschrijving	 van	wat	 een	 goede	 leraar	 is	 en	 hoe	 goed	
onderwijs	 er	 uit	moet	 zien	 om	 leerlingen	 van	 vandaag	 geschikt	 te	maken	
voor	 de	maatschappij	 van	morgen.	 De	 leraar	 staat	 er	 evenwel	 niet	 alleen	
voor.	 De	 formeel‐juridische	 lijsten	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties,	 die	 inderdaad	 niemand	 in	 het	 bijzonder	 aanspreken,	
verschijnen	in	de	brochures	als	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	van	
zowel	 leraren,	 schoolteams,	 lerarenopleidingen,	 nascholingscentra	 en	 de	
overheid	 om	 de	maatschappelijke	 opdracht	 die	 hen	 is	 toebedeeld	 –	 goed	
onderwijs	garanderen	voor	alle	 leerlingen	–	waar	te	maken.	Hoe	dat	dient	
te	gebeuren,	wordt	concreet	gemaakt	door	middel	van	goede	voorbeelden	
die	illustreren	hoe	lerarenopleidingen	en	scholen	(moeten)	omgaan	met	de	
basiscompetenties	van	de	leraar.	

Figuur	2.8	toont	een	extract	uit	één	van	deze	brochures74,	waarin	te	zien	is	
hoe	 de	 brochure	 via	 voorbeelden,	 getuigenissen,	 cases,	 oefeningen,	
illustraties	en	referenties	concreet	maakt	hoe	een	 lerarenopleiding	en	een	
student‐leraar	 invulling	 kunnen	 geven	 aan	 het	 werken	 met	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar.	 Het	 voorbeeld	 rechtsonder	 toont	 hoe	
aspirant‐leerkrachten	 door	 middel	 van	 oefeningen	 leren	 om	 hun	

                                                            
74 Aelterman, A., Meysman, H., Troch, F., Vanlaer, O., & Verkens, A. (2008a). Een nieuw profiel voor 
de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Informatiebrochure bij de 
invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren. Brussel: Vlaamse 
Overheid. Een gelijkaardige brochure verscheen ook voor de leraar kleuter‐ en basisonderwijs. 
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pedagogische	 ideaalbeelden	 te	 vertalen	 in	 concrete	 gedragingen	 die	
praktisch	 toepasbaar	 zijn.	 Het	 voorbeeld	 uit	 het	 stagelogboek	 toont	 een	
aspirant‐leerkracht	 die	 een	 leerkracht	 observeert	 en	 opmerkt	 dat	 de	
bemoedigende	woorden	van	de	 leerkrachten	aanzetten	 tot	positief	gedrag	
bij	 de	 leerlingen.	 Dit	 voorbeeld	 concretiseert	 hoe	 een	 leerkracht	 kan	
werken	aan	een	positief	leefklimaat	en	vorm	kan	geven	aan	zijn	of	haar	rol	
als	opvoeder	(zie	hoofding	2.2	en	2.2.1	 linksboven	Figuur	2.8).	Via	citaten	
van	 leerlingen	 en	 verwijzingen	 naar	 wetenschappelijk	 onderzoek,	 wordt	
geëxpliciteerd	 hoe	 de	 behoeften	 van	 leerlingen	 de	 leidraad	 zijn	 voor	 het	
pedagogisch	 handelen	 van	 de	 leraar	 (zie	 o.m.	 rechterkolom	 p.	 32).	 De	
aantrekkelijke	 lay‐out	 en	 cursiveringen	 in	 de	 tekst	 benadrukken	wat	 van	
belang	 is	 en	 leggen	 verbindingen	 met	 andere	 typefuncties	 (bijvoorbeeld	
links	onderaan	p.	32,		waar	‘de	leraar	als		opvoeder’	verbonden	wordt	met	
‘de	 leraar	 als	 begeleider	 van	 leerprocessen’	 en	 ‘de	 leraar	 als	 partner	 van	
ouders’).	 De	 voetnoot	 onderaan	 pagina	 33,	 ten	 slotte,	 stimuleert	 om	 nog	
meer	goede	voorbeelden	te	bekijken	en	te	rade	te	gaan	bij	anderen	wanneer	
men	met	problemen	geconfronteerd	wordt.	
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Figuur 2.8. Extract uit de infobrochure	bij	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties		
van	de	leraar	(Aelterman	et	al.,	2008a,	p.	32‐33).	
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De	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 krijgen	 hierdoor	 een	 exemplarisch	
karakter.	Het	zijn	dus	geen	illustraties	van	wat	kan,	maar	presentaties	van	
wat	zou	kunnen	zijn.75	Ze	spreken	de	leraar,	de	aspirant‐leraar,	de	scholen,	
de	nascholingscentra	en	de	lerarenopleiding	aan	om	werk	te	maken	van	de	
basiscompetenties,	ze	een	eigen	betekenis	of	 invulling	te	geven	en	zichzelf	
op	die	manier	te	verbeteren.	Aanbevolen	literatuur	en	notitiepagina’s	geven	
de	 brochures	 het	 allure	 van	 een	 werk‐	 of	 reflectieboek.	 Zo	 maken	 ze	 de	
doelstellingen	 en	 werkwijzen	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 niet	 enkel	 bekend;	 ze	 spreken	 de	
betrokkenen	ook	aan	om	zelf	 (ook)	het	 goede	 voorbeeld	 te	 geven,	 aan	de	
slag	 te	 gaan	 met	 de	 lijsten,	 en	 de	 lijsten	 zo	 (meer)	 naambekendheid	 te	
verlenen.76		

Deze	 ideaaltypische	 verwijzingen	 in	 tijdschriften	 en	 gratis	 brochures	
circuleren	 bij	 een	 breed	 publiek	 en	 versterken	 zo	 het	 statuut	 van	 het	
beroepsprofiel	 als	 een	 betekenisvol	 en	 evident	 gegeven.	 Op	 verschillende	
overheids‐	 en	opleidingswebsites	 zijn	 ze	 vrij	 toegankelijk,	meermaals	met	
de	melding	dat	de	papieren	versie	is	uitgeput	maar	via	een	klik	op	de	knop	
kan	 worden	 bijbesteld.	 Wat	 zo	 op	 de	 voorgrond	 treedt,	 is	 een	 bepaalde	
beeldvorming	die	met	het	 beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	 van	de	
leraar	 geassocieerd	 wordt.	 Leraar‐zijn	 krijgt	 hier	 terug	 iets	 van	 een	
zendingsopdracht:	hij	staat	model	voor	een	bepaald	type	onderwijs	waarin	
elke	 leerling	 naar	 waarde	 wordt	 geschat	 en	 alle	 kansen	 krijgt	 om	 zijn	
competenties	tot	volle	ontwikkeling	te	brengen.	Ook	het	leraarschap	wordt	
hierdoor	 (terug)	 naar	 waarde	 geschat:	 door	 openbaar	 te	 maken	 wat	 een	
leraar	 –	 en	 in	 dezelfde	 adem	 ook	 een	 lerarenopleider,	 school,	
nascholingscentrum	–	allemaal	doet,	tonen	deze	publicaties	op	welke	wijze	
de	 leraar	 van	 waarde	 kan	 zijn	 in	 de	 maatschappij.	 Dit	 laat	 ook	 toe	 het	

                                                            
75 Simons (2014) beschrijft voorbeelden als een soort van soft evidence: informatie over 
doelmatigheid en doeltreffendheid die niet gebaseerd is op cijfers en metingen maar op kwalitatieve 
gegevens zoals  getuigenissen, good practices en het uitwisselen van ervaringen. Deze informatie 
over ‘wat werkt’ maakt het mogelijk om het eigen handelen aan te passen in het licht van 
(kwaliteits)verbetering en spreken actoren in die zin aan op hun verantwoordelijkheid tot leren en 
innoveren. De bestuurlijke configuratie die hiermee geïnstalleerd wordt, articuleert Simons in de lijn 
van Berns als het ‘besturen van het mogelijke’: “Departing from reality in fact comes down to 
‘governing the possible’” (Berns, 2009, in Simons, 2014, p. 8). 
76 De beperkte bekendheid van het beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar bij 
studenten van de lerarenopleiding en het werkveld, was één van de bevindingen van de 
beleidsevaluatie van 2001 (Eisendrath, 2001: Stuurgroep EVALO, 2001; zie ook eerder in dit 
hoofdstuk, paragraaf 2.3). 
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gangbare	 beeld	 van	 de	 leraar	 bij	 te	 stellen	 en	 zijn	 functie	 vacant	 te	
verklaren	 voor	 eenieder	 die	 over	 de	 gepaste	 competenties	 beschikt	 of	
bereid	 is	 hieraan	 te	 werken	 (dit	 wil	 zeggen:	 bereid	 is	 zichzelf	 te	
verbeteren).	 Zo	 is	 het	 vandaag	 bijvoorbeeld	 niet	 langer	 gangbaar	 om	 te	
zeggen	dat	leraar‐zijn	iets	is	 ‘wat	je	in	je	hebt’,	maar	verschijnt	het	als	iets	
dat	 iedereen	 die	 voldoende	 (verantwoordelijkheids‐)zin	 heeft	 kan	 leren.	
Tegelijk	 kan	 wat	 de	 lijst	 vermag	 niet	 ‘zomaar’	 op	 de	 onderliggende	 visie	
worden	 teruggebracht.	Onbedoelde	effecten	of	 een	onjuist	 gebruik	van	de	
lijst	 kunnen	 maar	 verschijnen	 tegen	 het	 licht	 van	 deze	 eigenlijke	 visie	
waarop	 ze	 gestoeld	 zijn.	 Anders	 gezegd:	 door	 de	 onderliggende	 visie	
zichtbaar	 te	 maken	 wordt	 het	 mogelijk	 bepaalde	 neveneffecten	 of	
toepassingen	 van	 het	 beroepsprofiel	 als	 ‘niet	 goed	 begrepen’	 of	 ‘niet	 zo	
bedoeld’	te	bestempelen.		

Niet	 de	wetenschappelijke	 onderbouwing,	 de	 politieke	 besluitvorming,	 de	
wettelijke	 verplichting	 en	 de	 procedures	 die	 eraan	 verbonden	 zijn	 treden	
hier	op	de	voorgrond.	Het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	zijn	van	
belang	omdat	ze	ethisch	waardevol	zijn.	De	techniek	van	responsabiliseren	
doet	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	zodoende	verschijnen	als	
een	morele	autoriteit.77	Deze	autoriteit	roept	een	gebruiker	in	het	leven	die	
wil	doen	wat	goed	 is.	Morele	objectivering	zet	er	met	andere	woorden	toe	
aan	de	lijsten	te	gebruiken	–	dit	wil	zeggen	ze	een	rol	te	laten	spelen	in	onze	
manieren	van	doen	en	spreken	–	als	norm	voor	wat	goed	(onderwijs)	is. Het	
negeren	 van	 deze	 instructie	 wordt	 gesanctioneerd	 met	 het	 verwijt	 van	
onverantwoord	 gedrag:	 wie	 niet	 doet	 wat	 hij	 of	 zij	 kan	 om	 zichzelf	 te	
verbeteren	en	zodoende	bij	te	dragen	aan	wat	goed	is	voor	de	anderen	en	
de	wereld,	gedraagt	zich	als	een	einzelgänger.	Dit	wil	zeggen:	als	iemand	die	
niet	 bereid	 is	 tot	 samenwerking,	 of	 omdat	 het	 hem	 ontbreekt	 aan	
engagement,	of	omdat	hij	denkt	dat	hij	de	anderen	niet	nodig	heeft	en	niet	
(in)ziet	 dat	 hij	 deze	 grote	 verantwoordelijkheid	 niet	 alleen	 waar	 kan	
maken.	

	

	

                                                            
77 Simons (2014a) spreekt over het ‘opleggen’ van verantwoordelijkheid, waarbij het onmogelijk 
wordt (voor een school, een leraar, een opleiding) om de verantwoordelijkheid voor het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit buiten zichzelf te leggen. 
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4. Samenvattend	besluit	

Elk	 van	 de	 technieken	 die	 we	 zonet	 vermeld	 hebben	 is	 op	 zichzelf	
onvoldoende	 om	 de	 lijsten	 hun	 actuele	werkzaamheid	 te	 verlenen.	 Het	 is	
maar	door	samenwerking	tussen	deze	ingrepen	dat	de	werkzaamheid	van	de	
actuele	lijst	kan	verschijnen	als	een	objectief	en	algemeen	geldend	gegeven	
–	 in	 Latours	 (2010)	 termen:	a	 factish	 (een	 gemaakt	 feit	waarvan	we	 niet	
meer	 (willen)	 zien	 dat	 het	 gemaakt	 is);	 of	 nog:	 a	 talkmaker	 (iets	 dat	 het	
spreken	gaande	houdt).	Net	zoals	we	schreven	over	de	verwijzingen	die	op	
het	 internet	naar	het	beroepsprofiel	van	de	 leraar	circuleren,	 zijn	er	 twee	
manieren	om	naar	het	werk	van	de	lijsten	te	kijken.	Ofwel	vertrekt	men	van	
de	 afgewerkte	 lijst	 en	 zegt	 men:	 ‘omdat	 de	 lijst	 werkt,	 is	 iedereen	 ervan	
overtuigd’.	De	 lijst	 fungeert	dan	als	een	 relatief	 zeker,	 algemeen	aanvaard	
en	vanzelfsprekend	gegeven.	Daardoor	verdwijnt	de	(net)werking	die	nodig	
is	om	het	doen	werken	uit	het	zicht.	Wat	eveneens	uit	het	zicht	verdwijnt,	is	
de	regulerende	of	normstellende	uitwerking	die	de	lijsten	zodoende	hebben	
op	 zij	 die	 in	 hun	 (net)werking	 verwikkeld	 zitten.	 Ofwel	 neemt	 men	 het	
perspectief	 aan	 van	 de	 lijst	 in	 wording	 en	 zegt	 men:	 ‘de	 lijst	 werkt	 pas	
wanneer	en	voor	zolang	iedereen	overtuigd	is’,	waarbij	 ‘iedereen’	verwijst	
naar	 alle	 relevante	 anderen	die	 in	de	 (net)werking	 van	de	 lijst	 betrokken	
zijn.	Benaderd	vanuit	dit	perspectief,	is	een	lijst	zowel	het	eindpunt	als	het	
begin	van	een	continu	en	cumulatief	proces,	waarbij	steeds	meer	elementen	
en	steeds	nieuwe	betrokkenen	aan	boord	(moeten)	worden	gehaald	wil	de	
lijst	effect	hebben.	Een	verwijzing	naar	de	lijst	maken,	draagt	dan	bij	tot	de	
stabiliteit	van	de	lijst;	it	strengthens	its	case	and	makes	it	more	of	a	black	box	
(Latour,	1987;	zie	ook	Hoofdstuk	1,	paragraaf	3.1).	Er	is	dus	niet	eerst	een	
abstracte	 en	 algemene	 lijst	 die	 vervolgens	 op	 verschillende	 plaatsen	
geconcretiseerd	 en	 geïmplementeerd	wordt;	 het	werkt	 precies	 andersom.	
Hoe	meer	de	lijst	in	concrete	situaties	en	contexten	voet	aan	de	grond	krijgt,	
hoe	meer	de	idee	van	een	‘algemene’	lijst	van	‘de’	leraar	vorm	krijgt.		

Aelterman	 had	 dus	 wel	 degelijk	 de	 sleutel	 in	 handen	 toen	 ze	 in	 haar	
doctoraatsstudie	een	nieuw	type	leraar	uitzette	op	een	drievoudige	as	van	
verantwoordelijkheden,	 typefuncties	 en	 competenties	 (zie	 Aelterman,	
1995;	 Aelterman	 et	 al.,	 2008).	 Dat	 ze	 de	 sleutel	 in	 handen	 had	 bleek	
evenwel	 pas	 achteraf,	 na	 het	 verschijnen	 van	 haar	 proefschrift,	 toen	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 de	 versterking	 kreeg	 van	 zowel	
wetenschappelijke,	 beleidsmatige,	 juridische,	 operationele	 en	 normatieve	
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elementen.	Op	dit	 punt	kunnen	we	de	enorme	schaalverandering	 zien	die	
de	 assemblage	 van	 het	 beroepsprofiel	 installeert:	 eenmaal	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	functioneren	als	vanzelfsprekende	
dingen	die	geen	toelichting	meer	nodig	hebben,	brengen	ze	het	werk	van	n	
aantal	 leerkrachten	 in	 n	 aantal	 klassen	 in	 n	 aantal	 scholen	 (en	 dat	 van	 n	
aantal	 lerarenopleiders	 in	 n	 aantal	 opleidingen,	 en	 dat	 van	 n	 aantal	
onderzoekers	 in	 n	 aantal	 vakgroepen,	 en	 dat	 van	 n	 aantal	
vertegenwoordigers	in	n	aantal	adviesraden,	en	dat	van	n	deskundigen	in	n	
aantal	evaluatiecommissies,	en	n	aantal	publicaties	in	n	aantal	tijdschriften,	
en	….)	onder	op	twee	bladzijden	papier	–	een	enorm	werk	dat	een	al	even	
indrukwekkende	 reductie	 realiseert.	 Precies	 omwille	 van	de	meervoudige	
autoriteit	 die	 de	 lijsten	 op	 die	 manier	 verkrijgen,	 is	 het	 volgens	 ons	 zo	
moeilijk	om	de	feitelijkheid	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	
ter	discussie	te	stellen.	Het	lijkt	overbodig,	zelfs	irrelevant,	om	iets	in	vraag	
te	 stellen	 dat	 op	 zoveel	 plaatsen	 circuleert	 en	 voor	 velen	 even	 evident	 is	
geworden	als	het	antwoord	op	de	vraag	naar	meer	kwaliteit.	Doet	men	het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 af	 als	 ‘niet	 meer	 dan’	 een	
beleidsinstrument,	 dan	 kan	 men	 wijzen	 op	 de	 wetenschappelijke	
onderbouwing	 ervan	 om	 deze	 stelling	 als	 onjuist	 te	 pareren.	 Trekt	 men	
daarentegen	precies	hun	wetenschappelijke	statuut	 in	twijfel,	dan	kan	een	
verwijzing	 naar	 het	 decreet	 ter	 ondersteuning	 worden	 aangevoerd.	 Ten	
derde	kan	men	een	instrumenteel	argument	ter	verdediging	opnemen:	ook	
los	 van	hun	wetenschappelijke,	 politieke	 en	 juridische	 ‘achterban’,	 bieden	
ze	 een	 uitgekiende	 techniek	 om	 de	 kwaliteit	 van	 leraren,	
lerarenopleidingen	 en	 onderwijs	 in	 beeld	 te	 brengen	 en	 bewerkbaar	 te	
maken.	De	morele	noden	waaraan	het	beroepsprofiel	beantwoordt	maken	
het	ten	slotte	tot	iets	wat	intrinsieke	waarde	heeft	voor	eenieder	die	bereid	
is	zijn	verantwoordelijkheid	op	te	nemen.	Wie	dus	een	vraag	of	bedenking	
wil	 opwerpen,	 of	 probeert	 iets	 anders	 ter	 sprake	 te	 brengen,	 krijgt	
bijzonder	 sterke	 tegenargumenten	 te	 verwerken.	 Vaak	 maken	 die	
argumenten	het	spreken	haast	onmogelijk,	want	wat	men	zegt	is	niet	van	tel	
in	 de	 assemblage	 of	 configuratie	 die	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar	vandaag	installeert.		
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HOOFDSTUK	III	

De	basiscompetenties	als	
ver‐bindend	referentiepunt	

Laat	zien	wie	je	bent,	wat	je	kan	en	waar	je	voor	staat	
	
	
	

1. De	basiscompetenties	achterna:	focus	op	de	lerarenopleiding	

In	dit	hoofdstuk	bestuderen	we	het	werk	van	de	lijsten	in	de	context	van	de	
lerarenopleiding.	Meer	specifiek	zoomen	we	 in	op	één	bepaalde	 lijst	–	die	
van	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 secundair	 onderwijs	 –	 in	 één	
bepaalde	 setting	 –	 die	 van	 een	 specifieke	 lerarenopleiding.	 De	 praktijken	
die	 we	 daarbij	 op	 de	 voet	 volgen,	 vatten	 we	 samen	 onder	 de	 noemer	
‘praktijken	van	zelfevaluatie’.	Deze	praktijken	deden	zich	voor	in	de	periode	
januari	 2008	 –	 februari	 2011,	 toen	 de	 specifieke	 lerarenopleidingen	 zich	
bogen	 over	 het	 opmaken	 van	 een	 zelfevaluatierapport	 ter	 voorbereiding	
van	 het	 bezoek	 van	 een	 externe	 visitatiecommissie.	 In	 het	 licht	 van	 onze	
vraag	 naar	 de	 assemblage	 van	 het	 beroepsprofiel	 is	 het	 bestuderen	 van	
deze	praktijken	uitermate	interessant,	omdat	ze	tekstmateriaal	produceren	
waarin	een	centrale	rol	wordt	toegeschreven	aan	de	basiscompetenties	van	
de	 leraar.	 Dat	materiaal	 biedt	 een	 inzage	 in	 de	 precieze	wijze	waarop	 de	
lijsten	 van	 de	 basiscompetenties	 omgezet	worden	 in	 nieuwe	 vormen	 van	
inscripties	 en,	 via	 die	 inscripties,	 in	 nieuwe	 manieren	 van	 spreken	 en	
nieuwe	manieren	van	doen	met	betrekking	tot	de	 leraar	en	zijn	opleiding.	
Deze	analyse	vormt	zodoende	een	vervolgstudie	op	de	assemblage	van	het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 zoals	 we	 die	 in	 het	 vorige	
hoofdstuk	 hebben	 uitgelegd.	 Ze	 bekijkt	 met	 name	 in	 detail	 hoe	 de	
basiscompetenties	zich	in	de	 lerarenopleiding	inschrijven;	ditmaal	niet	via	
door	 de	 overheid	 uitgeschreven	 beleidsintenties,	 wetten	 of	
informatiebrochures	maar via	een	visitatieprotocol	en	het	uitschrijven	van	
een	 zelfevaluatierapport	 door	 een	 lerarenopleiding.	 De	 methoden	 die	 we	
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voor	de	dataverzameling	hebben	gehanteerd	lichten	we	verderop	toe,	maar	
eerst	schetsen	we	kort	de	setting	waarin	dit	veldwerk	plaatsvond.			

	

1.1		De	setting	van	de	lerarenopleidingen	in	Vlaanderen		

Sinds	het	decreet	op	de	Lerarenopleiding	van	15	december	2006	kan	men	
in	 Vlaanderen	 via	 twee	 soorten	 trajecten	 tot	 leraar	 worden	 opgeleid.	 De	
geïntegreerde	 lerarenopleiding	 (GLO)	 is	 een	 opleiding	 van	 180	
studiepunten	 (equivalent	 aan	 een	 driejarig	 programma)	 die	
vakinhoudelijke	 en	 pedagogisch‐didactische	 onderdelen	 samen	 (of	 dus	
‘geïntegreerd’)	 aanbiedt.	 Tot	 deze	 opleiding	 behoren	 de	 professionele	
bacheloropleidingen	tot	 leraar	kleuteronderwijs,	 leraar	 lager	onderwijs	en	
leraar	 secundair	 onderwijs	 die	 aan	 de	 hogescholen	 worden	 ingericht.	 De	
specifieke	 lerarenopleiding	 (SLO)	 omvat	 een	 theoretische	 en	 een	
praktijkcomponent	 van	 telkens	 30	 studiepunten	 (equivalent	 aan	 één	
academiejaar).	 Deze	 opleiding	 kan	 men	 volgen	 aan	 een	 universiteit,	 een	
hogeschool	 of	 een	 centrum	 voor	 volwassenenonderwijs.78	 Naast	 het	
gemeenschappelijke	 diploma	 van	 leraar,	 delen	 alle	 lerarenopleidingen	
dezelfde	 systematiek	 van	 het	 gemeenschappelijke	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar.	Op	die	manier	creëert	het	decreet	tevens	
de	wettelijke	basis	voor	een	systeem	van	interne	en	externe	kwaliteitszorg	
van	de	lerarenopleidingen	in	Vlaanderen.79		

Voor	 de	 specifieke	 lerarenopleidingen	 wordt	 het	 kwaliteitszorgsysteem	
gearticuleerd	 in	 de	 ‘Handleiding	 Onderwijsvisitatie	 Specifieke	
lerarenopleiding’.	Dit	zogenaamde	‘visitatieprotocol’	werd	uitgewerkt	door	
de	Vlaamse	Interuniversitaire	Raad	en	de	Vlaamse	Hogescholenraad	en	een	
afvaardiging	van	de	expertisenetwerken	en	het	regionaal	platform	(VLIR	&	

                                                            
78 De specifieke lerarenopleiding vervangt de voormalige GPB‐opleiding (Getuigschrift Pedagogische 
Bekwaamheid), de initiële lerarenopleiding van academisch niveau en de initiële academische 
lerarenopleiding. De hogescholen mogen de SLO inrichten voor de studenten en afgestudeerden van 
de professionele bachelors en van de masteropleidingen in de handelswetenschappen en de kunst. 
De universiteiten kunnen de SLO aanbieden voor studenten en afgestudeerden van 
masteropleidingen en de CVO’s voor iedereen. 
79 De externe beoordeling gebeurde in drie clusters: de cluster van de geïntegreerde 
lerarenopleidingen in 2007 (onder bevoegdheid van de Nederlands‐Vlaamse Accreditatie 
Organisatie); de cluster van de specifieke lerarenopleidingen en die van de bachelor‐na‐bachelor 
Onderwijs (beide in 2012, onder bevoegdheid van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad).  
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VLHORA,	 2009,	 p.	 11).80	 Het	 schrijft	 in	 detail	 voor	 hoe	 de	 specifieke	
lerarenopleidingen	 zich	 intern	 op	 de	 komst	 van	 een	 externe	
visitatiecommissie	 dienen	 voor	 te	 bereiden	 door	 het	 maken	 van	 een	
zelfevaluatierapport.	 De	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 worden	 daarbij	
als	‘eindtermen’	van	de	lerarenopleiding	naar	voren	geschoven:		

De basiscompetenties zijn de omschrijving van de kennis, 
vaardigheden en attitudes waarover iedere afgestudeerde leraar 
moet beschikken om op een goede manier als beginnend leraar te 
kunnen functioneren. De basiscompetenties geven de 
startcompetentie aan en stellen de leraar in staat door te groeien. 
Het zijn als het ware de eindtermen van de lerarenopleiding. Het 
beroepsprofiel geeft weer wat een ervaren leraar moet kennen en 
kunnen. Het is een ideaalbeeld dat als streefmodel kan dienen voor 
de beroepsontwikkeling van iedere leerkracht (VLIR & VLHORA, 
2009, p. 10).	

Het	 is	 van	 belang	 te	 wijzen	 op	 de	 connectie	 die	 zich	 als	 zodanig	 via	 de	
basiscompetenties	 installeert	 tussen,	 enerzijds,	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	
leraar	 en	 anderzijds	de	 eindtermen	van	het	 onderwijs.	 In	het	decreet	 van	
2006	 is	deze	connectie	niet	 terug	te	vinden,	meer	bepaald:	er	wordt	 in	de	
tekst	 van	het	decreet	niet	 van	 ‘eindtermen’	 gesproken	 (zie	Ministerie	 van	
Onderwijs	en	Vorming,	2007).	We	vinden	deze	connectie	echter	wel	 terug	
in	 diverse	 publicaties	 van	 Aelterman	 (zie	 o.m.	 Aelterman,	 1999;	 2000;	
2002)	en	 in	de	 informatiebrochures	die	 in	2008	door	de	overheid	werden	
uitgegeven	 (Aelterman	 et	 al.,	 2008a;	 2008b).81	 Daarin	 worden	 de	
eindtermen	 en	 ontwikkelingsdoelen	 van	 het	 onderwijs	 en	 het	
beroepsprofiel	 de	 basiscompetenties	 voor	 de	 leraren	 beide	 met	 dezelfde	
pedagogische	en	emancipatorische	motieven	verbonden,	waardoor	wat	de	
leraar	moet	kennen	en	kunnen	in	rechtstreeks	verband	komt	te	staan	met	
de	(leer)behoeften	van	de	leerlingen.	

                                                            
80 Omwille van het opleidingsspecifiek decretaal kader wijkt het visitatieprotocol voor de SLO 
enigszins af van het visitatieprotocol dat van toepassing is voor alle opleidingen in het hoger 
onderwijs in Vlaanderen (zie VLIR & VLHORA, 2009, p. 5). 
81 Ook één van de sleutelinformanten die actief was binnen de toenmalige Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling (DVO) maakte expliciet de connectie tussen de eindtermen die de school bij 
leerlingen dient te bereiken en de basiscompetenties als de eindtermen waarover elke 
afgestudeerde van de lerarenopleiding dient te beschikken. Hij verwees hierbij ook naar de 
‘kwaliteitsdriehoek’, waarbij onderwijskwaliteit gegarandeerd wordt aan de hand van een drieluik 
bestaande uit 1) eindtermen of minimumdoelen, 2) een systeem van schoolinspectie en 3) het 
organiseren van begeleiding en nascholing van leraren. 
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De onderwijsvisie die deze beroepsprofielen schraagt, is een 
emancipatorische, leerlinggerichte onderwijsvisie en verwijst naar 
een onderwijs wat vertrekt van de behoeften van de leerling, een 
onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke kwaliteiten en 
mogelijkheden van de leerlingen, dat gericht is op een optimale 
persoonlijke ontplooiing van de leerling. Het is de visie die eveneens 
aan de basis ligt van de eindtermen die voor de diverse 
onderwijsniveaus zijn ontwikkeld. uitspraken over de doelstellingen 
van het onderwijs (de eindtermen) hebben immers ook hun 
consequenties voor de invulling van de rol van leerkracht 
(Aelterman, 2002, p. 127). 

Hiermee	 wordt	 het	 tevens	 mogelijk	 de	 lerarenopleiding	 op	 haar	
verantwoordelijkheid	 aan	 te	 spreken	 om	 de	 leraar	 op	 deze	 taak	 voor	 te	
bereiden,	zoals	door	Aelterman	in	volgend	citaat	wordt	verwoord:	

De beroepsprofielen en de basiscompetenties voor leraren drukken 
uit welke eisen onderwijs en maatschappij stellen aan de ervaren en 
de beginnende leraar. […] De departementen voor lerarenopleiding 
zullen met die eisen rekening houden bij de constructie van hun 
instituutswerkplan of opleidingscurriculum. Het lijkt mij ook logisch 
dat bij doorlichtingen of externe evaluaties nagegaan wordt of de 
opleidingsinstituten met die externe eisen rekening houden. De 
externe kwaliteitsbewaking staat evenwel geenszins een eigen 
curriculuminvulling in de weg, wat soms wel wordt gevreesd 
(Aelterman, 1999, p. 18). 

In	het	visitatieprotocol	(VLIR	&	VLHORA,	2009)	zien	we	deze	verwachting	
vertaald	 in	 richtlijnen	 voor	 de	 zelfevaluatie	 en	 externe	 visitatie	 van	 de	
specifieke	 lerarenopleidingen.82	 Opleidingen	 krijgen	 onder	 meer	 de	
opdracht	om	hun	doelstellingen	 in	het	 zelfevaluatierapport	 te	beschrijven	
aan	 de	 hand	 van	 de	 eindkwalificaties	 die	 de	 afgestudeerden	 van	 de	
specifieke	 lerarenopleidingen	 moeten	 bereiken.	 Deze	 algemene	
opleidingsdoelstellingen	 dienen	 ze	 vervolgens	 concreet	 vorm	 te	 geven	 in	
een	opleidingsprogramma	en	meer	specifieke	doelstellingen	op	het	niveau	
van	de	opleidingsonderdelen	(Ibid.,	p.	17).	Om	hun	eigenheid	te	articuleren,	
is	 het	 van	 belang	 dat	 de	 opleidingen	 zich	 in	 een	 vergelijkend	 perspectief	
plaatsen	 en	 aangeven	 hoe	 ze	 zich	 binnen	 het	 decretale	 kader	 en/of	
internationale	 maatstaven	 profileren	 (Ibid.,	 p.	 14).	 De	 visitatiecommissie	

                                                            
82 Deze vertaalslag werd mede bewerkstelligd door Aelterman, die als lid van de Werkgroep 
Lerarenopleiding van de VLIR betrokken was bij de totstandkoming van het visitatieprotocol.  
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dient	vervolgens	het	niveau	en	de	oriëntatie	van	de	opleidingen	te	toetsen	
door	na	te	gaan	in	hoeverre	de	opleidingsdoelstellingen,	het	programma	en	
de	 gerealiseerde	 resultaten	 in	 overeenstemming	 zijn	 met	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 (Ibid.,	 p.	 17‐18;	 p.	 26).	 De	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 nemen	 in	 het	 protocol	 –	 naast	 of	 in	
combinatie	 met	 andere	 (internationale)	 kaders	 en	 maatstaven	 –	 als	
dusdanig	 expliciet	 de	 rol	 op	 van	 beoordelingscriteria,	 zoals	 onder	 meer	
zichtbaar	is	in	onderstaand	extract:		

Belangrijk is dat de opleiding zich situeert binnen de decretaal 
vastgelegde basiscompetenties en/of internationale maatstaven. Bij 
de beoordeling van de opleidingen zal nadrukkelijk gekeken 
worden of ze voldoen aan de eisen die door vakgenoten en de 
onderwijspraktijk worden gesteld. Gevraagd wordt om informatie 
aan te leveren om de opleiding in een ruimer kader te kunnen 
plaatsen en in het zelfevaluatierapport bij de betreffende punten 
aan te geven welke bronnen en/of opleidingen werden gebruikt om 
de eigen opleiding vorm te geven, welke benchmarking eventueel 
werd gedaan, hoe de opleiding zich profileert in het ruimer 
geschetste kader en welke contacten er zijn met gelijksoortige 
opleidingen in het binnen- en/of buitenland (VLIR & VLHORA, 
2009, p. 14). 

In	de	registratie	die	volgt,	gaan	we	na	hoe	dat	precies	in	zijn	werk	gaat:	‘een	
opleiding	 die	 zich	 situeert	 binnen	 de	 decretaal	 vastgelegde	
basiscompetenties’.	 Daartoe	 maken	 we	 een	 detailstudie	 van	 de	
totstandkoming	 van	 een	 zelfevaluatierapport	 (afgekort	 ‘ZER’)	 binnen	 één	
Specifieke	 lerarenopleiding.83	 Meer	 bepaald	 kijken	 we	 naar	 de	
aanwezigheid	 en	 de	 uitwerking	 die	 de	 basiscompetenties	 krijgen	 in	 de	
documenten	die	leiden	tot	de	totstandkoming	van	het	zelfevaluatierapport.	
Deze	 registratie	 gebeurde	 tijdens	 de	 actie,	 dit	 wil	 zeggen:	 vóór	 het	
eindresultaat	 definitief	 vorm	 kreeg	 en	 vóór	 er	 zicht	 was	 op	 de	
kwaliteitsbeoordeling	 door	 de	 visitatiecommissie.	 Zodoende	 kunnen	 we	
zien	wat	er	in	deze	specifieke	setting	met	de	basiscompetenties	gebeurt	op	
een	 moment	 waarop	 verschillende	 lerarenopleidingen	 met	 dezelfde	 lijst	
van	basiscompetenties	aan	de	slag	gaan	en	de	rol	van	die	basiscompetenties	
tegelijk	 nog	niet	 volledig	 is	 vastgelegd.84	Hoe	we	de	 verwijzingen	naar	de	
                                                            
83 In het overzicht van de dataverzameling in Annex 1, vermelden we deze opleiding als ‘SLO X’. 
84 Dat er in de specifieke lerarenopleidingen verschillend met de basiscompetenties wordt 
omgegaan, bleek niet alleen uit eigen observaties en gesprekken met lerarenopleiders maar werd 
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basiscompetenties	op	het	spoor	kwamen	en	verzamelden,	lichten	we	toe	in	
de	volgende	paragraaf.				

	

1.2		Methode	van	dataverzameling	

In	de	 lijn	van	de	vorige	analyse	baseren	we	ook	deze	registratie	 louter	op	
materiële	 sporen,	 dit	 wil	 zeggen:	 op	 verwijzingen	 die	 er	 naar	 het	
beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	 van	de	 leraar	worden	 gemaakt	 in	
allerlei	 soorten	 schriftelijke	 documenten.	 We	 beperken	 de	 zoekactie	 tot	
documenten	 die	 in	 relatie	 tot	 het	 zelfevaluatierapport	 binnen	 één	
lerarenopleiding	 circuleren.	 Daartoe	 voerden	 we	 een	 zoekactie	 uit	 op	 de	
bestanden	van	de	verslaggever	van	de	twee	beleidsorganen	die	het	bestuur	
van	 de	 opleiding	 bepalen:	 het	 Dagelijks	 Bestuur	 (DB)	 en	 de	
Onderwijscommissie	 Specifieke	 Lerarenopleiding	 (OWC	 SLO).	 Hierbij	
maakten	we	gebruik	van	Windows	Search	Companion.	Deze	zoekmachine	is	
één	van	de	basistoepassingen	van	Microsoft	Windows,	waarmee	men	aan	de	
hand	 van	 specifieke	 criteria	 alle	 mappen	 en	 documenten	 in	 een	 bepaald	
databestand	 gericht	 kan	 doorzoeken.	 De	 bestandmappen	 van	 de	
verslaggever	 bevatten	 alle	 verslagen	 en	 gerelateerde	 documenten	 van	 de	
bijeenkomsten	van	zowel	het	DB	als	de	OWC	SLO,	zoals	nota’s,	voorlopige	
documentversies,	nieuwe	formulieren	en	templates,	beleidsbeslissingen	en	
procedures	die	bekrachtigd	en	geïmplementeerd	moeten	worden,	verslagen	
van	stafdagen,	taakverdelingen	en	tijdschema’s,	enzovoort.	Als	zoekcriteria	
gaven	we	termen	in	die	door	de	betrokkenen	gehanteerd	worden	om	naar	
het	 zelfevaluatierapport	 te	 verwijzen:	 ‘ZER’,	 ‘zelfevaluatie’,	
‘zelfevaluatierapport’	en	‘visitatierapport’.	In	de	documenten	die	een	match	
vertoonden,	lopende	van	februari	2008	tot	februari	2011,	verzamelden	we	
vervolgens	 alle	 verwijzingen	 die	 naar	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 worden	 gemaakt	 (opnieuw	 met	 gebruik	 van	 de	
Windows‐zoekmachine).	 Wanneer	 hierbij	 verwezen	 wordt	 naar	
documenten	 buiten	 het	 zelfevaluatierapport	 (bijvoorbeeld	 naar	
informatiebrochures,	 cursusmateriaal,	 de	 website	 van	 de	 opleiding,	 …),	
namen	we	de	verwijzing	wel	op	maar	we	bekeken	het	(tekst)materiaal	niet	

                                                                                                                                                                                          
tevens zichtbaar gemaakt in het rapport van de visitatiecommissie dat we in het volgende hoofdstuk 
bespreken. 
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rechtstreeks.	 Van	 elke	 verwijzing	 naar	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	noteerden	we	vervolgens:	

1) waar	 verwijzingen	naar	het	 beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	
voorkomen	in	de	verschillende	versies	van	het	zelfevaluatierapport;	

2) welke	activiteiten	deze	verwijzingen	met	zich	meebrengen;	
3) wat	 en	 wie	 in	 deze	 activiteiten	 betrokken	 raken	 (m.a.w.	 welke	

interacties	of	koppelingen	ze	installeren).		

We	 brachten	 deze	 drie	 vragen	 onder	 in	 een	 tabel	 (zie	 Figuur	 3.1).	 De	
onderdelen	 in	 de	 eerste	 kolom	 –	 ‘Inleiding’,	 ‘Hoofdstuk	 1:	 Doelstellingen’,	
Hoofdstuk	2:	Programma’	enzovoort	–	verwijzen	naar	de	indeling	die	door	
het	 visitatieprotocol	 wordt	 voorgeschreven.	 Daarbij	 namen	 we	 enkel	 die	
hoofdstukken	op	waarin	in	minstens	één	van	de	versies	een	verwijzing	naar	
het	beroepsprofiel	of	de	basiscompetenties	van	de	leraar	wordt	gemaakt.85	
Deze	verwijzingen	kwamen	zowel	voor	in	de	lopende	tekst,	in	voetnoten	of	
in	 opmerkingen	 die	 in	 de	 kantlijn	 aan	 de	 tekst	 werden	 toegevoegd.	
Doorheen	 de	 verschillende	 versies	 hielden	we	 het	 aantal	 verwijzingen	 bij	
om	 verschuivingen	 in	 de	 aanwezigheid	 van	 de	 lijsten	 op	 het	 spoor	 te	
komen.	Daarnaast	vermeldden	we	de	transformaties	die	de	lijsten	doorheen	
de	opeenvolgende	tekstversies	ondergingen	(bijvoorbeeld	van	de	volledige	
lijst	met	basiscompetenties	naar	een	indeling	in	prioritaire	groepen)	en,	in	
de	 derde	 kolom,	 de	 activiteiten	 waarmee	 ze	 werden	 verbonden	
(bijvoorbeeld	het	organiseren	van	een	stafdag	met	alle	personeelsleden	of	
een	bespreking	op	de	onderwijscommissie).	In	de	vierde	kolom	vermelden	
we	de	mensen	die	bij	de	verschillende	activiteiten	betrokken	werden.	Het	
‘DB’	 verwijst	 naar	 een	 kerngroep	 van	 vijf	 docenten	 die	 in	 oktober	 2009	
wordt	 geïnstalleerd	 om,	 onder	 meer	 in	 aanloop	 naar	 de	 visitatie,	
beleidsvoorbereidend	werk	 te	verrichten.	De	onderwijscommissie	(‘OWC’)	
is	 het	 formele	 beleidsorgaan	 van	 de	 opleiding,	 bestaande	 uit	 een	
vertegenwoordiging	van	het	onderwijzend	en	administratief	personeel	van	
de	opleiding,	 studenten	en	 alumni.	 In	 aanvulling	op	de	 tabel	 verzamelden	
we	 alle	 uitspraken	 die	 in	 de	 relatie	 tot	 het	 beroepsprofiel	 (BP)	 of	 de	

                                                            
85 Naast een inleiding en een besluit, dient een ZER te bestaan uit een hoofdstuk over de 
doelstellingen van de opleiding (Hoofdstuk 1), het opleidingsprogramma (Hoofdstuk 2), het 
personeel (Hoofdstuk 3) en de materiële voorzieningen (Hoofdstuk 4) waarover de opleiding 
beschikt, de interne kwaliteitszorg (Hoofdstuk 5) en de resultaten die de opleiding bereikt (Hoofdstuk 
6). 
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basiscompetenties	 (BC)	 in	 de	 verschillende	 tekstversies	 zijn	 terug	 te	
vinden.	Hierbij	gaat	het	voornamelijk	om	opmerkingen	en	vragen	die	door	
collega’s	 aan	 de	 auteurs	 van	 de	 tekst	 worden	 gericht	 (zie	 verder)	 of	 ter	
bespreking	op	de	onderwijscommissie	worden	voorgelegd	(bijvoorbeeld	op	
13	december	2010).	Een	aantal	van	deze	fragmenten	komen	in	de	vorm	van	
letterlijke	citaten	terug	 in	de	beschrijving	die	volgt.	Verder	nemen	we	ook	
figuren	 en	 tekstextracten	 op	 uit	 het	 verzamelde	 datamateriaal.	 In	 het	
onderschrift	vermelden	we	telkens	uit	welke	versie	van	welk	document	we	
deze	hebben	gehaald.	

Om	de	 accuraatheid	 van	 onze	 beschrijving	 te	 controleren,	 en	 tegemoet	 te	
komen	aan	mogelijke	gevoeligheden	met	betrekking	tot	de	wijze	waarop	we	
daarbij	 gebruik	 maken	 van	 interne	 documenten,	 lieten	 we	 de	 analyse	
meermaals	 nalezen	 door	 het	 opleidingshoofd	 van	 de	 betrokken	
lerarenopleiding.86	Ook	werden	alle	elementen	die	naar	concrete	personen	
en	plaatsen	verwijzen	op	vraag	van	de	opleiding	geanonimiseerd.		

                                                            
86 Zie Annex 1 voor een overzicht van het datamateriaal dat we voor de verschillende analyses 
gebruikten. 



 
 

Hoofdstuk Documenten Activiteiten Betrokkenen  
Inleiding Toenemende aanwezigheid BC (van 0 naar 1) 

- vermelding van de decretaal vastgelegde BC bij curriculum-
hervorming van AILO naar SLO  

  

1. Doelstellingen  Wisselende aanwezigheid BC (van 14 over 19 naar 11) 
Toenemende aanwezigheid BP (van 1 tot 4) 
- Richtlijnen in het visitatieprotocol, met expliciete referenties 
naar de basiscompetenties 
- Verwijzing naar eindcompetenties in vakbeschrijvingen 
- Versie 5 voorgesteld en besproken op OWC met tabel met 
basiscompetenties 
 
- Script voor de stafdag, m.i.v. de lijst met basiscompetenties 
 
- Verslag stafdag, 29/06/10 m.i.v. lijst met basiscompetenties 
met markering van prioritaire aandachtspunten in de SLO 
- Mail met vakantietaak voor docenten 
- Onderwijstemplate van de instelling in relatie tot ervaren 
verantwoordelijkheid van de SLO en manier van realisatie in 
de SLO 
 
- Versie 6 besproken in DB met basiscompetenties in 
prioritaire groepen 
 
- Versie 7-10 met basiscompetenties in centrale rol maar in een 
meer aangepaste vorm 

 
- Verwijzingen naar informatiebrochures overheid 
- Bespreking op DB 08/03/10: stand van zaken Hoofdstuk 1 
+ vraag ‘wat is het specifiek profiel van onze leraar?’ 
→ suggestie voor 2e stafdag 
- Bespreking op DB 10/05/10 
→ ‘Referenties naar het Programma moeten verwijderd 
worden en verplaatst naar Hoofdstuk 2’ 
- Voorbereiding stafdag in DB 
 
- 2e stafdag: oefening om het profiel van de SLO te bepalen 
 
- Bespreking in DB 
- Vakantietaak 
 
 
 
- Bespreking in DB 
- Bespreking in OWC 
 
- Bespreking in DB 

 
 
- Alle mandaathouders van de  
  OWC  
 
- Alle mandaathouders van de  
  OWC 
 
- De leden van het DB  

 
- Alle personeelsleden van de 
 opleiding  
- De leden van het DB 
- Alle docenten en assistenten 
 
 
 
- De leden van het DB 
- Alle mandaathouders van de  
OWC 
- De leden van het DB 

2. Programma 
 

Stabiele aanwezigheid BC (4 keer in alle versies) 
- Script voor de stafdag, m.i.v. de lijst met basiscompetenties  
- Verslag stafdag, 29/06/10 m.i.v. lijst met basiscompetenties 
met markering van prioritaire aandachtspunten in de SLO  
- Mail met vakantietaak 
- ‘Vertaling van de doelstellingen in de SLO’ met lijst van 
basiscompetenties en ‘Competentiematrix’ 
- Versie x besproken in DB 
 

 
- Voorbereiding stafdag in DB 
- 2e stafdag: oefening met prioriteiten in de lijst met 
basiscompetenties 
- Bespreking in DB 
- Vakantietaak 
 
- Bespreking in DB 
- Bespreking in OWC 

 
- De leden van het DB 
- Alle personeelsleden van de  
opleiding 
- De leden van het DB 
- Alle docenten en assistenten 
 
- De leden van het DB 
- Alle mandaathouders OWC 

6. Resultaten Toenemende aanwezigheid BC (van 6 naar 7) 
- Programma-evaluatie 2008-2009 met vraag naar mate van 
realisatie van de 10 typefuncties en gemiddelde score per 
typefunctie 

 
- Bevraging studenten a.d.h.v. vragenlijst en 
vraaggesprekken (x = 2 met telkens 8 studenten) 
- Bespreking OWC 

 
- Alle ingeschreven studenten 
van de SLO in 2008-2009 
- Alle mandaathouders OWC 

Conclusie  Dalende aanwezigheid BC (van 7 naar 3)   

Figuur 3.1. Tabel dataverzameling (extract).	



114 
 

2. Een	 lerarenopleiding	 met	 een	 eigen	 gezicht:	 praktijken	 van	
zelfevaluatie		

“De	 voorwaarde	 voor	 een	 geslaagde	 visitatie	 is	 een	 kritische	 en	 grondige	
zelfevaluatie”,	 zo	 dicteert	 de	 Handleiding	 Onderwijsvisitatie	 Specifieke	
Lerarenopleiding	(VLIR	&	VLHORA,	2009,	p.	13).	Hoe	zo’n	zelfevaluatie	zich	
voltrekt,	 en	 meer	 bepaald:	 welke	 activiteiten	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	 leraar	daarin	uitoefenen,	beschrijven	we	 in	wat	
volgt	 aan	 de	 hand	 van	 vijf	 technieken.	 Dit	 zijn	 groepen	 van	 gelijkaardige	
interacties	die	we	in	de	praktijken	van	zelfevaluatie	op	het	spoor	kwamen.	
In	 elk	 van	 deze	 technieken	 treedt	 een	 andere	 soort	 interacties	 met	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 op	 de	 voorgrond.	 Dit	 betekent	
tegelijkertijd	 dat	 de	 basiscompetenties	 via	 deze	 technieken	 telkens	 een	
andere	uitwerking	krijgen:	als	richtlijn	om	zich	efficiënt	te	organiseren	in	de	
techniek	van	coördineren;	als	criterium	om	zich	op	een	goede	wijze	aan	de	
buitenwereld	 kenbaar	 te	 maken	 in	 de	 techniek	 van	 het	 rapporteren;	 als	
kader	om	als	eenheid	 te	verschijnen	 in	de	 techniek	van	het	profileren;	als	
rode	draad	om	een	transparant	curriculum	uit	te	tekenen	in	de	techniek	van	
programmeren;	 en	 als	 katalysator	 om	 zich	 te	 blijven	 verbeteren	 in	 de	
techniek	 van	 mobiliseren.	 Doorheen	 deze	 technieken	 treden	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 als	 referentiepunt	 op	 de	 voorgrond,	wat	
hen	 tegelijk	 tot	 een	 bindend	 gegeven	maakt	 voor	 alle	menselijke	 en	 niet‐
menselijke	actoren	die	in	de	lerarenopleiding	actief	zijn.	Deze	verbindende	
werking	 wordt	 nog	 versterkt	 door	 de	 visitatiepraktijken	 die	 we	 in	 het	
tweede	 deel	 van	 dit	 hoofdstuk	 beschrijven,	 maar	 is	 ook	 op	 zichzelf	
werkzaam.	In	die	zin	zullen	we	zien	dat	het	citaat	bovenaan	deze	paragraaf	
de	 waarde	 heeft	 van	 een	 selffulfilling	 prophecy:	 hoe	 meer	 een	 opleiding	
gehoor	 geeft	 aan	 de	 opdracht	 om	 zichzelf	 te	 evalueren,	 hoe	 minder	 de	
visitatiecommissie	een	(bij)sturende	rol	heeft	te	spelen.	

	

2.1		Coördineren	als	een	techniek	om	samenhang	te	creëren	

“Het ZER wordt in de eerste plaats behartigd door een kernteam. 
Dit kernteam staat in voor de coördinatie en uitwerking van het 
ZER, zij vervullen als het ware een voortrekkersrol. Dit impliceert 
niet dat zij als enigen de pen ter handen nemen. Alle 
personeelsleden worden betrokken bij de daadwerkelijke 
uitwerking van het rapport (zie betrokkenen totstandkoming ZER 
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punt 2)” (‘Voorbereiding visitatie SLO’, 30/11/2009; cursivering 
overgenomen uit origineel). 

In	 het	 datamateriaal	 vinden	 we	 een	 tabel	 met	 als	 titel	 ‘Overzicht	
werkverdeling	 zelfevaluatierapport’.	 De	 tabel	 komt	 verschillende	 keren	
terug	 in	 licht	 aangepaste	 vorm:	 in	 een	 document	 getiteld	 ‘Voorbereiding	
visitatie	SLO’	van	november	2009	en	van	februari	2010,	en	in	de	 inleiding	
van	het	definitieve	zelfevaluatierapport	van	februari	2011.	Figuur	3.2	geeft	
de	 tabel	 weer	 in	 een	 geanonimiseerde	 versie.	 De	 namen	 van	 de	
verschillende	 personeelsleden	 werden	 daarin	 vervangen	 door	 nummers.	
Via	 die	 nummers	 is	 het	 mogelijk	 te	 volgen	 hoe	 de	 taken	 tussen	 de	
verschillende	personeelsleden	verdeeld	worden	en	wel	op	zo’n	manier	dat	
een	 samenhangend	 geheel	 ontstaat,	 zowel	 inhoudelijk	 (tussen	 de	
verschillende	 hoofdstukken	 van	 het	 ZER)	 als	 organisatorisch	 (tussen	 de	
betrokken	 personeelsleden).	 Neem	 ‘Staflid	 1’	 bijvoorbeeld.	 Dit	
personeelslid	 staat	 in	 voor	 het	 uitschrijven	 van	 het	 eerste	 hoofdstuk	
‘Doelstellingen’.	 Dit	 hoofdstuk	 vormt	 het	 eerste	 hoofdstuk	 van	 het	
Zelfevaluatierapport	 en	 is,	 samen	 met	 het	 hoofdstuk	 over	 ‘Interne	
kwaliteitszorg’,	 ook	 in	 de	 tijd	 het	 eerste	 dat	 wordt	 uitgeschreven.	 Beide	
hoofdstukken	dienen	 ter	bespreking	 te	worden	voorgelegd	aan	de	andere	
stafleden	 op	 de	 vergadering	 van	 de	 Onderwijscommissie	 in	 maart	 2010.	
Hetzelfde	 ‘Staflid	1’	behoort	ook	tot	het	auteursteam	dat	verantwoordelijk	
is	voor	het	uitwerken	van	het	hoofdstuk	over	het	programma	(Hoofdstuk	2)	
en	tot	het	team	dat	de	inleiding	en	het	besluit	voor	hun	rekening	nemen.	Elk	
staflid	 uit	 het	 ‘Kernteam’	 (niet	 zichtbaar	 in	 de	 tabel	 maar	 bestaande	 uit	
Staflid	1,	2,	3	en	4)	is	op	gelijkaardige	wijze	bij	minstens	twee	delen	van	het	
ZER	 betrokken.	 Het	 kernteam	 staat	 tevens	 in	 voor	 de	 coördinatie	 van	 de	
totstandkoming	 van	 het	 zelfevaluatierapport.	 Om	 de	 expertise	 van	 elk	 lid	
daarbij	 optimaal	 te	 benutten,	 stelde	 dit	 kernteam	 een	 tabel	 op,	 die	 er,	
dankzij	 goedkeuring	 van	 zowel	 het	 Dagelijks	 Bestuur	 als	 de	
Onderwijscommissie	 van	 de	 opleiding,	 op	 toeziet	 dat	 iedereen	 zijn	
verantwoordelijkheid	 nakomt	 en	 de	 vooropgestelde	 timing	 wordt	
gerespecteerd.		
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Hoofdstuk Auteur(s) 

 

Auteursteam Feedbackteam  

(Leden OWC) 

Timing 

(Bespreking op OWC) 

1. Doelstellingen Staflid 1 Staflid 7 

Staflid 4 

Staflid 3 

Staflid 15 

Staflid 16 

Maart (8/3/2010) 

2. Programma Staflid 2  

 

Staflid 5 

Staflid 8 

Staflid 1 

 

Staflid 17 

Staflid 18 

Staflid 19 

Staflid 20 

April (12/4/2010) 

3. Personeel Staflid 3  Staflid 9 

Staflid 5 

Staflid 10 

Staflid 21 

Staflid 22 

Mei (10/5/2010) 

4. Voorzieningen Staflid 4  Staflid 11 

Staflid 12 

Staflid 6 

Staflid 23 

Staflid 24 

 

Januari (11/1/2010)       

5. Interne 

kwaliteitszorg 

Staflid 4  Staflid 2 

Staflid 3 

Staflid 13 

Staflid 25 

Staflid 26 

 

Maart (8/3/2010) 

6. Resultaten Staflid 5  Staflid 7 

Staflid 2 

Staflid 6 

Staflid 27 

Staflid 28 

Oktober (11/10/2010) 

Inleiding en 

besluit 

Staflid 6  Staflid 4  

Staflid 1  

Staflid 14 

Staflid 29 

Staflid 30 

November (8/11/2010) 

Eindredactie Staflid 4  Staflid 6 Staflid 31 

Staflid 32 

December (13/12/2010) 

Figuur 3.2. Overzicht werkverdeling ZER  
(Voorbereiding visitatie SLO, 16/02/2010). 

De	tabel	 installeert	zodoende	welbepaalde	verhoudingen,	zowel	 tussen	de	
personeelsleden	 onderling	 als	 tussen	 de	 personeelsleden,	 het	
zelfevaluatierapport	 en	 het	 visitatieprotocol.	 Personeelsleden	 die	 de	 tabel	
als	verantwoordelijk	of	meewerkend	auteur	aanwijst,	worden	geëngageerd	
in	activiteiten	van	actief	schrijven	en	herschrijven,	 terwijl	het	engagement	
van	 de	 leden	 van	 het	 feedbackteam	 bestaat	 uit	 het	 voorzien	 van	
terugkoppeling	 op	 deze	 teksten.	 We	 spreken	 van	 ‘engagementen’	 om	 te	
benadrukken	dat	de	 tabel	een	situatie	 in	het	 leven	roept	waarbij	 iedereen	
bij	 het	 opstellen	 van	 het	 zelfevaluatierapport	 betrokken	 wordt	 en	 zich	
aangesproken	weet	om	bepaalde	verplichtingen	na	te	komen	(zie	ook	citaat	
aan	 het	 begin	 van	 deze	 paragraaf).	 Anders	 gezegd:	 door	 verschillende	
stafleden	verschillende	taken	toe	te	schrijven	maakt	de	tabel	iedereen	mede	
verantwoordelijk	voor	het	welslagen	van	het	eindresultaat:	een	‘goed’	–	dit	
wil	 zeggen:	 kritisch	 en	 grondig	 –	 zelfevaluatierapport.	 De	 tabel	 neemt	 de	
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coördinatie	van	het	werk	op	zich:	ze	brengt	 losse	elementen	(tekstversies,	
uitspraken,	gegevens,	opmerkingen,	activiteiten,	…)	samen	in	één	geheel	en	
ziet	erop	 toe	dat	er	onderlinge	overeenstemming	ontstaat	binnen	de	door	
het	visitatieprotocol	vastgestelde	doelen	en	termijnen.	De	tabel	stroomlijnt	
deze	 elementen	 niet	 alleen	 binnen	 de	 door	 het	 protocol	 bepaalde	 ruimte	
(dit	wil	zeggen:	in	het	juiste	hoofdstuk,	de	juiste	rubriek,	de	juiste	template,	
…)87,	maar	ze	organiseert	het	werk	ook	volgens	een	efficiënte	tijdsverdeling.	
Zo	worden	 de	 hoofdstukken	 niet	 chronologisch	maar	 volgens	 een	 andere	
logica	 uitgeschreven,	 bijvoorbeeld	 om	 ze	 gelijktijdig	 te	 kunnen	bespreken	
(zoals	het	geval	 is	bij	hoofdstuk	1	en	hoofdstuk	5)	of	omdat	het	materiaal	
dat	erin	aan	bod	moet	komen	weinig	afhankelijk	is	van	wat	er	in	de	andere	
hoofdstukken	 wordt	 geschreven	 (zoals	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 is	 bij	
hoofdstuk	4	over	de	materiële	voorzieningen	en	de	studiebegeleiding).	De	
tijdsindeling	in	de	tabel	maakte	het	ook	mogelijk	om	de	verantwoordelijken	
tot	 spoed	 aan	 te	 manen.	 Indien	 betrokkenen	 hun	 taak,	 bijvoorbeeld	 om	
feedback	 te	 geven	 op	 een	 ontwerpversie	 van	 een	 hoofdstuk,	 niet	 tijdig	
nakwamen,	 werd	 de	 verslaggever	 gevraagd	 om	 hen	 via	 e‐mail	 aan	 hun	
verantwoordelijkheid	 te	 herinneren.	 In	 de	 periode	 tussen	 het	 verschijnen	
van	 deze	 tabel	 en	 de	 totstandkoming	 van	 het	 finale	 rapport,	 valt	 een	
toegenomen	 aantal	 van	 dit	 soort	 verwittigingen	 op	 te	 merken.	 Stafleden	
werden	 onder	 meer	 gevraagd	 om	 hun	 aanwezigheid	 op	 de	 volgende	
vergadering	 van	 de	 onderwijscommissie	 te	 bevestigen,	 ze	 werden	 eraan	
herinnerd	 de	 vakantietaak	 die	 ze	 meekregen	 op	 tijd	 in	 te	 leveren	 (zie	
verder),	 en	 ze	 werden	 er	 regelmatig	 op	 gewezen	 om	 de	 schrijf‐,	 lees‐	 en	
feedbackopdrachten	die	 hen	waren	 toegewezen	niet	 te	 vergeten.	De	 tabel	
geeft	het	kernteam	en	de	eindredactie	zodoende	een	sterk	 instrument	om	
het	schrijven	van	het	ZER	in	goede	banen	te	leiden,	dat	wil	zeggen:	het	legt	
het	werk	van	velen	in	de	sturende	hand	van	enkelen.	

	

	

	

                                                            
87 Zo articuleert het visitatieprotocol een reeks verplichte bijlagen bij het zelfevaluatierapport, 
waaronder tabellen voor de opbouw van het programma, de beschrijving van alle 
opleidingsonderdelen, een overzicht van de personeelsleden zowel op  naam als volgens leeftijd en 
geslacht, en overzichtstabellen voor studentenstatistieken, slaagcijfers, studierendement en studie‐
efficiëntie. 
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2.2		Rapporteren	als	een	techniek	om	de	toekomst	in	het	heden	aanwezig	te	
stellen		

“Algemene opmerking: soms klinkt de tekst als een ontwerp voor 
de toekomst, in plaats van bevestiging van werkelijkheid nu” 
(Hoofdstuk 1, versie 12/10/2010). 

Bekijken	 we	 die	 activiteiten	 van	 schrijven,	 lezen	 en	 feedback	 geven	 van	
dichterbij,	dan	vallen	bepaalde	karakteristieken	op.	Voor	de	auteurs	aan	het	
werk	 gaan,	 krijgen	 ze	 van	 het	 kernteam	de	 richtlijnen	 aangeleverd	 die	 ze	
voor	 het	 uitschrijven	 van	 hun	 hoofdstuk	 voor	 ogen	moeten	 houden.	Deze	
richtlijnen	 zijn	 vastgelegd	 in	 het	 visitatieprotocol	 en	 geven	 aan	 welke	 de	
essentiële	 informatie	 is	die	 in	het	desbetreffende	hoofdstuk	aan	bod	moet	
komen.	 Ook	 de	 andere	 leden	 van	 het	 auteursteam	 ontvangen	 deze	
richtlijnen,	 zodat	 ze	 er	 bij	 het	 nalezen	 op	 kunnen	 toezien	 dat	 de	
noodzakelijke	 gegevens	 effectief	 vermeld	 worden.	 Van	 het	 feedbackteam	
wordt	verwacht	dat	ze	commentaar	geven	op	de	 tekst.	Dit	gebeurt	aan	de	
hand	 van	 aanpassingen	 in	 de	 tekst	 en	 opmerkingen	 in	 de	marge.	 Daarbij	
maakt	 men	 gebruik	 van	 twee	 toepassingen	 van	 Microsoft	 Word:	
‘Wijzigingen	bijhouden’	(Track	changes)	en	‘Nieuwe	opmerking’	(Comment).	
Deze	 toepassingen	 laten	 toe	 om	 gezamenlijk	 (maar	 niet	 gelijktijdig)	 op	
dezelfde	 tekst	 te	 werken,	 waarbij	 van	 elke	 suggestie	 wordt	 aangegeven	
door	wie	deze	in	ingevoegd.	De	tekst	zoals	die	door	anderen	(met	name:	het	
auteursteam)	 is	 uitgeschreven,	 vormt	 dus	 het	 vertrekpunt;	 men	 mag	
suggesties	doen	maar	dient	daarbij	binnen	het	kader	van	de	bestaande	tekst	
te	blijven	(men	kan	dus	geen	andere,	nieuwe	tekst	schrijven).		

Figuur	3.3	toont	een	tekstfragment	dat	het	gebruik	van	deze	toepassingen	
zichtbaar	maakt.	Het	 is	 afkomstig	 uit	 een	 ontwerpversie	 van	Hoofdstuk	1	
van	 12	 oktober	 2010.	 Van	 de	 opmerkingen	 die	 in	 de	 verschillende	
tekstversies	 in	de	kantlijn	verschijnen	 focust	het	merendeel	op	vormelijke	
aspecten	eerder	dan	op	de	 inhoud	van	de	 tekst.	 In	volgend	tekstfragment,	
bijvoorbeeld,	raadt	men	aan	passieve	woordconstructies	en	te	lange	zinnen	
zoveel	 mogelijk	 te	 vermijden.	 Andere	 voorbeelden	 die	 we	 in	 de	 teksten	
konden	 traceren	 zijn:	 ‘vermijd	 overlap’,	 ‘verwijs	 naar	 ander	 deel	 van	 het	
rapport’,	‘inkorten	om	paragraaf	sterker	te	doen	lijken’,	‘wijzig	titel’,	‘anders	
labelen’,	 ‘meer	 benadrukken’	 of	 omgekeerd	 ‘niet	 expliciet	 vermelden’,	
‘anders	labelen’,	‘conclusies	staven	met	cijfermateriaal’,	‘dit	overtuigt!	+	wat	
hebben	we	hieruit	geleerd/wat	hebben	we	hiermee	gedaan?’.	
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Figuur 3.3. Tekstfragment met revisiemarkeringen  

(Hoofdstuk 1, versie 12/10/10). 

Auteurs	worden	aangemaand	het	voorziene	aantal	woorden	niet	te	zeer	te	
overschrijden88,	 feedbackgevers	 worden	 gevraagd	 na	 te	 gaan	 of	 alle	
noodzakelijke	 elementen	 vermeld	 worden	 en	 op	 de	 juiste	 plaats	 staan	
(‘Vragen	aan	de	kritische	lezer:	wat	ontbreekt?	wat	moet	weg?	staat	alles	bij	
de	 juiste	 rubriek?’)	 en	herhaaldelijk	 verwijst	men	naar	andere	ervaringen	
met	onderwijsvisitaties	om	aanpassingen	 te	 suggereren	 (‘Ik	 zou	oppassen	
met	algemeen	didactisch,	want	anders	lijkt	het	of	onze	vakdidactieken	daar	
een	 slap	 afkooksel	 van	 zijn	 (discussiepunt	 visitatie	 Nl	 ULO’s)’).89	 Deze	
commentaren	 geven	 aan	 dat	 het	 in	 het	 opstellen	 van	 een	
zelfevaluatierapport	van	belang	is	zich	op	een	welbepaalde	manier	kenbaar	
te	 maken.	 Het	 gaat	 er	 dus	 niet	 alleen	 om	 de	 gevraagde	 informatie	
beschikbaar	te	stellen,	maar	ook	om	zichzelf	‘goed’	neer	te	zetten	zodat	wat	
men	toont	gezien	mag	worden.	Als	men	in	de	openbaarheid	verschijnt,	wil	
men	 er	 presentabel	 uitzien,	 dat	 wil	 zeggen:	 representatief	 (het	 beeld	 dat	
men	geeft	 in	het	ZER	dient	overeen	te	komen	met	de	gewenste	uitstraling	
van	de	opleiding),	authentiek	(men	wil	een	echt	of	 juist	beeld	van	zichzelf	
geven)	en	kwalitatief	(men	wil	tonen	dat	men	de	richtlijnen	waarmaakt).	De	
feedbackgevers	nemen	daarbij	het	perspectief	in	van	de	visitatiecommissie:	
                                                            
88 Het visitatieprotocol stipuleert om de omvang van het zelfevaluatierapport te beperken tot 36.000 
woorden (exclusief bijlagen). 
89 Eén van de stafleden uit het DB was actief in de visitatie van de lerarenopleidingen in Nederland. 
Op haar expertise wordt dan ook beroep gedaan bij de voorbereiding van het huidige visitatieproces. 
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ze	 kijken	 met	 hun	 ogen	 naar	 wat	 er	 in	 het	 ZER	 te	 zien	 is	 en	 geven	
aanbevelingen	 met	 betrekking	 tot	 de	 manier	 waarop	 men	 zich	 daarin	
presenteert.	 Zodoende	 stellen	 ze	 het	 toekomstige	 bezoek	 van	 de	
commissieleden	 aanwezig	 in	 het	 heden	 en	 zien	 ze	 erop	 toe	 dat	 de	
werkelijke,	actuele	situatie	en	wat	men	 in	het	zelfevaluatierapport	schrijft	
elkaar	 zoveel	mogelijk	 benaderen,	 zoals	 bijvoorbeeld	 gesuggereerd	wordt	
in	de	opmerking	aan	het	hoofd	van	deze	paragraaf.	Daarbij	treden	collega‐
stafleden	 op	 als	 plaatsvervangende	 woordvoerders	 van	 de	
basiscompetenties.	In	de	tweede	alinea	van	het	tekstfragment	in	Figuur	3.3	
bijvoorbeeld,	is	te	zien	hoe	een	collega‐staflid	preciseert	hoe	eigenheid	van	
de	 opleiding	 in	 relatie	 tot	 de	 basiscompetenties	 kan	 verschijnen.	 In	 de	
aanpassingen	 die	 deze	 collega	 aan	 de	 bestaande	 tekst	 maakt,	 worden	
verwijzingen	 naar	 de	 basiscompetenties	 letterlijk	 bijgeschreven	 en	
verweven	 in	 wat	 er	 reeds	 geschreven	 staat.	 De	 verbinding	 tussen	 de	
opleiding	en	de	basiscompetenties	wordt	als	dusdanig	in	de	tekst	gelegd;	of	
nog:	 het	 is	 de	 tekst	 (van	 het	 ZER)	 die	 de	 verbindingen	 tussen	 beide	
realiseert.		

In	 het	 schrijven	 van	 een	 zelfevaluatierapport	 houdt	men	 dus	 steeds	 voor	
ogen	 hoe	 wat	 men	 schrijft	 op	 de	 denkbeeldige	 lezer	 zal	 overkomen.	 Het	
referentiepunt	 voor	 wat	 men	 wel	 en	 niet	 ter	 sprake	 brengt	 ligt	 dus	 niet	
binnen	 de	 opleiding	 maar	 in	 wat	 men	 van	 buitenaf	 –	 vanuit	 het	
visitatieprotocol,	vanuit	de	basiscompetenties,	vanuit	de	externe	commissie	
–	 te	zien	wil	krijgen.	 Inderdaad,	men	maakt	zichzelf	kenbaar	aan	de	 leden	
van	 de	 visitatiecommissie,	 maar	 men	 doet	 dit	 op	 een	 tactische,	 slimme	
manier.	 Men	 weet	 wat	 men	 wil	 zien	 –	 dit	 staat	 immers	 in	 detail	
uitgeschreven	in	het	visitatieprotocol	–	en	men	stelt	zichzelf	op	zulke	wijze	
voor	dat	men	optimaal	aan	die	verwachtingen	kan	voldoen.	Op	zo’n	manier	
over	 zichzelf	 schrijven,	 impliceert	 een	 specifieke	 wijze	 van	 kijken	 naar	
zichzelf.	Om	zich	als	kwalitatief	 te	presenteren,	dient	een	 lerarenopleiding	
immers	 op	 zichzelf	 te	 reflecteren	 en	 zich	 binnen	 het	 kader	 van	 de	
basiscompetenties	 te	 situeren.	 Deze	 activiteiten	 vatten	 we	 samen	 in	 de	
techniek	van	het	profileren.	
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2.3		Profileren	als	een	techniek	om	eigenheid	te	verkrijgen		

Opmerking bij ‘visie op het beroep leraar’: “Wanneer ik dit lees, 
valt voor mij vooral de sterke overlap op met de visie van waaruit 
het beroepsprofiel werd ontwikkeld – je spreekt ook over 
‘onderschrijven’. Maar kunnen we hier niets aan toevoegen, iets 
dat iets zegt over onze eigenheid en ons dus mogelijk onderscheidt 
van anderen?” (Hoofdstuk 1, versie 06/07/2010) 

Wie	zijn	we	en	waar	staan	we	voor?	Deze	vraag	stellen	de	personeelsleden	
van	 de	 lerarenopleiding	 zich	 op	 een	 stafdag.	 Ter	 voorbereiding	 is	 hen	
gevraagd	 prioriteiten	 aan	 te	 kruisen	 in	 de	 tien	 typefuncties	 die	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 uitmaken.	 Aan	 de	 hand	 van	 asterixen	 (*)	
kiezen	ze	de	drie	competentiegehelen	die	volgens	hen	het	meest	van	belang	
zijn	 in	 de	 opleiding.	 Op	 de	 stafdag	 worden	 de	 prioritaire	 keuzes	
samengelegd	en	besproken	zodat	er	een	collectief	gedragen	beeld	ontstaat	
van	 de	 basiscompetenties	 waar	 in	 deze	 specifieke	 opleiding	 meer	 en	
minder	 op	 wordt	 ingezet.	 Dat	 collectieve	 beeld	 verschijnt	 in	 de	
eerstvolgende	versie	van	Hoofdstuk	1,	 in	een	 tabel	waarin	elk	 functioneel	
geheel	via	asterixen	een	relatief	belang	meekrijgt.	

	

Figuur 3.4. Tabel met prioritaire basiscompetenties  
(Hoofdstuk 1, 06/07/2010). 
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De	 opmerking	 in	 de	 kantlijn	 herinnert	 eraan	 dat	 men	 dit	 beeld	 dient	 te	
controleren	 nadat	 de	 competentiematrix,	 die	 in	 Hoofdstuk	 2	 zal	
verschijnen,	is	opgesteld.	Zo	kan	men	nagaan	of	de	competenties	die	men	in	
Figuur	3.4	een	hoge	prioriteit	toeschrijft	effectief	meer	aanwezig	zijn	in	het	
programma	dan	de	competenties	die	een	beperkter	belang	krijgen.	Op	deze	
competentiematrix	 komen	 we	 in	 de	 volgende	 paragraaf	 terug,	 maar	
voorlopig	volgen	we	nog	even	wat	er	verder	met	de	tabel	gebeurt.		

In	 de	 volgende	 versies	 van	 Hoofdstuk	 1	 verschijnt	 de	 tabel	 immers	
opnieuw,	waarbij	ook	de	 tabel	 telkens	een	andere	uitwerking	krijgt.	 In	de	
versie	van	november	2010,	bijvoorbeeld,	worden	de	basiscompetenties	van	
de	leraar	volgens	prioriteit	gegroepeerd	en	zijn	ze	niet	langer	uitgeschreven	
tot	op	het	niveau	van	de	vaardigheden	die	ze	omvatten.	De	orde	van	de	lijst	
verschijnt	zodoende	in	een	nieuwe	ordening,	waarin	niet	de	nummering	de	
volgorde	 van	 de	 competenties	 bepaalt	 maar	 de	 mate	 waarin	 ze	 in	 een	
opleiding	centraal	of	aanwezig	worden	gesteld:	

Groep 1: meest prioritaire functionele gehelen:  

Functioneel geheel 1 - De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen  

Functioneel geheel 2 - De leraar als opvoeder  

Functioneel geheel 5 - De leraar als innovator/onderzoeker 

Functioneel geheel 7 - De leraar als lid van een schoolteam 

Groep 2: 

Functioneel geheel 3 - De leraar als inhoudelijk expert  

Functioneel geheel 4 - De leraar als organisator  

Functioneel geheel 6 - De leraar als partner van de ouders of verzorgers 

Functioneel geheel 9 - De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 

Groep 3: minst prioritaire functionele gehelen: 

Functioneel geheel 8 - De leraar als partner van externen 

Functioneel geheel 10 - De leraar als cultuurparticipant 

Figuur 3.5. Tabel met prioritaire basiscompetenties  
(Hoofdstuk 1, 12/11/2010). 

In	 januari	 2011	 ondergaat	 de	 tabel	 opnieuw	 een	 transformatie.	 Ditmaal	
verschijnen	de	basiscompetenties	 terug	 in	hun	numerieke	 volgorde,	maar	
worden	 ze	 verbonden	 met	 beheersingsniveaus	 die	 refereren	 naar	 een	
competentiemodel	uit	de	medische	wetenschap.	Door	deze	opeenvolgende	
transformaties	brengt	men	niet	enkel	een	rangordening	aan	in	de	lijst	met	
competenties;	men	geeft	er	ook	een	eigen	invulling	aan,	of	juister:	men	geeft	
de	 basiscompetenties	 een	 bepaalde	 betekenis	 binnen	 het	 kader	 van	 de	
betreffende	 opleiding.	 Ze	 krijgen	 er	 –	 letterlijk	 –	 een	 bepaald	 gewicht,	
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waardoor	 ze	 worden	 tot	 iets	 waar	 men	 rekening	 mee	 houdt	 en	 wat	
zodoende	 autoriteit	 krijgt.	 In	 de	 finale	 versie	 van	 Hoofdstuk	 1	 nemen	 de	
basiscompetenties	 wel	 degelijk	 een	 centrale	 en	 prominente	 positie	 in,	
uitgedrukt	via	formuleringen	als	‘de	basiscompetenties	bepalen’,	‘ze	zijn	de	
basis	voor’,	‘eerst	en	vooral	hielden	we	rekening	met	de	basiscompetenties	
van	de	leraar’.	

Tegelijkertijd	blijkt	de	lijst	met	basiscompetenties	volledig	geabsorbeerd	in	
het	 opleidingseigen	 referentiekader.	 Ze	 worden	 verbonden	 met	 een	
instellingsbrede	 visie	 op	 competentiegericht	 en	 studentgecentreerd	
onderwijs,	 vertaald	 in	 beheersingsniveaus	 en	 gecombineerd	 met	 een	
opleidingseigen	 profiel,	 …	 Zodoende	 verkrijgen	 de	 basiscompetenties	 een	
absoluut	statuut:	ze	verschijnen	niet	 langer	als	 iets	wat	van	buitenaf	komt	
(en	verbonden	is	met	de	overheid,	de	wet	of	de	wetenschap);	men	doet	er	
zelf	 iets	mee	waardoor	ze	deel	gaan	uitmaken	van	de	eigen	identiteit.	Wat	
daarmee	 naar	 de	 achtergrond	 verdwijnt	 is	 dat	 die	 eenheid	 of	 eigenheid	
maar	 kan	 verschijnen	 via	 of	 door	 middel	 van	 een	 gezamenlijke	
positiebepaling	ten	aanzien	van	de	 lijst.	Slechts	door	alle	stafleden	met	de	
lijsten	 aan	 het	 werk	 te	 zetten	 –	 dit	 wil	 zeggen:	 iedereen	 te	 betrekken	 in	
dezelfde	manieren	van	spreken	en	dezelfde	manieren	van	doen	–	ontstaat	
een	 eenheid	 waarmee	 men	 zich	 van	 anderen	 kan	 onderscheiden.	 Met	
andere	woorden:	om	zichzelf	te	zien	–	wie	zijn	we	en	waar	staan	wij	voor?	–	
dient	men	zich	eerst	aan	de	lijst	te	verbinden	–	waar	staan	wij	ten	aanzien	
van	 de	 lijst?	 Deze	 verbinding	 materialiseert	 zich	 niet	 alleen	 in	 de	
doelstellingen	 en	 het	 profiel	 van	 de	 opleiding;	 ze	 wordt	 verder	 versterkt	
door	 de	 vertalingen	 die	 ze	 krijgt	 in	 het	 opleidingsprogramma,	 in	
opleidingsonderdelen	en	cursusmateriaal,	in	werk‐	en	onderwijsvormen,	in	
methoden	 voor	 beoordeling	 en	 toetsing,	 in	 behaalde	 resultaten,	 …	 Deze	
activiteiten,	 die	 de	 basiscompetenties	 tot	 een	 rode	 draad	 maken	 die	
doorheen	de	hele	opleiding	is	terug	te	vinden,	brengen	we	samen	onder	de	
techniek	van	‘programmeren’.	
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2.4		Programmeren	als	een	techniek	om	afstemming	te	realiseren	

“Ook hier klinkt het alsof we dit nog moeten doen in de toekomst, 
terwijl dit eigenlijk zou moeten voortkomen uit de 
curriculumontwikkeling waar je het onderaan de vorige pagina 
over hebt. Zie ook opm. WD11. Vandaar dat ik in bovenstaande 
paragraaf probeerde om de verschillende elementen te vermelden 
die allemaal samen richtinggevend waren bij het uitbouwen van 
het curriculum. Deze elementen komen in de tekst verder alle aan 
bod, dus de rode draad zit erin lijkt me” (Hoofdstuk 1, versie 
12/10/2010). 

“Er worden vier doelstellingenkaders gehanteerd die naast elkaar 
lijken te bestaan: […] Ik zou reduceren tot 2: basiscompetenties en 
eigen profiel. […] Van de twee kaders moeten we laten zien hoe we 
die vertalen in ons programma (relatie doelstellingen-programma, 
hoofdstuk 2 en of we ze realiseren, hoofdstuk 6)” (Bespreking ZER 
20/12/2010). 

“Ik las ook ‘ergens’ in het ZER (maar vind het niet meer terug) dat 
we doelstellingen, werkvormen en toetsing op elkaar afstemmen. 
Dat moet dan uit de drie tabellen duidelijk worden” (Bespreking 
ZER 20/12/2010). 

Bovenstaande	opmerkingen	maken	duidelijk	dat	met	het	expliciteren	–	dat	
wil	 zeggen:	 onder	 woorden	 brengen,	 op	 papier	 zetten,	 gezamenlijk	
bespreken	en	 formeel	bekrachtigen	–	van	een	gedeelde	visie	en	een	eigen	
profiel,	 slechts	het	begin	van	het	werk	 is	geleverd.	Men	dient	 immers	niet	
enkel	zichtbaar	te	maken	waar	men	voor	staat,	maar	ook	aan	te	tonen	hoe	
me	 eraan	werkt	 en	wat	men	 ermee	bereikt.	Daartoe	worden	de	 stafleden	
van	de	opleiding	opnieuw	met	de	basiscompetenties	van	de	leraar	aan	het	
werk	 gezet.	 De	 lijst	 wordt	 voor	 de	 gelegenheid	 omgezet	 in	 een	
competentiematrix,	 waarin	 elk  van	 de	 stafleden	 die	 competenties	 en	
attitudes	 aankruist	 waaraan	 ze	 in	 hun	 opleidingsonderdelen	 expliciet,	
impliciet	of	geen	aandacht	besteden	(zie	Figuur	3.6).	Het	invullen	van	deze	
competentiematrix	 (tegen	 1	 september)	 maakt	 deel	 uit	 van	 een	
vakantietaak	die	de	stafleden	begin	juli	2010	namens	het	Dagelijks	Bestuur	
van	de	opleiding	meekrijgen.	

Zoals	we	in	het	vorige	hoofdstuk	hebben	aangeduid	voor	de	orde	die	de	lijst	
van	 het	 beroepsprofiel	 installeert,	 en	 hoger	 in	 dit	 hoofdstuk	 voor	 de	
coördinatietabel,	 introduceert	ook	de	matrix	 in	Figuur	3.6	een	 ruimte	van	
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equivalentie.	Daarin	 correspondeert	elk	 individueel	vak	met	een	bepaalde	
functie	in	het	geheel	van	de	opleidingsonderdelen	(bijvoorbeeld	‘verplicht’,	
‘keuze’,	 ‘stage’)	 en	met	bepaalde	basiscompetenties	en	attitudes.	Hierdoor	
ontstaat	 een	 gedeelde	 denk‐	 en	 handelingsruimte	 waarin	 elk	 individueel	
vak,	 en	 dus	 ook	 elke	 individuele	 docent,	 verbonden	 is	 met	 alle	 andere	
vakken	en	docenten	waardoor	een	ruimte	van	wederkerigheid	ontstaat.	

 Basiscompetenties (typefuncties) 

Verplichte opleidingsonderdelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vak 1 x   x       

Vak 2 x x    x x x   

Vak 3    x    x x  

Vak 4   x  x    x  

Vak 5 x  x x x      

Keuzeopleidingsonderdelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vak 6 x   x x      

Vak 7    x   x  x  

…. x x x  x      

Praktijkcomponent  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stage 1 x  x x x      

Stage 2  x x  x   x    

Stage 3 x x x x       

… x x x x x  x    

Figuur 3.6. Extract uit een competentiematrix  
(Hoofdstuk 2, definitieve versie). 

In	deze	ruimte	kan	iedere	docent	op	zijn	verantwoordelijkheid	ten	aanzien	
van	 het	 geheel	 worden	 aangesproken,	 bijvoorbeeld	 om	 expliciete	
verwijzingen	 naar	 de	 basiscompetenties	 op	 te	 nemen	 in	 zijn	 of	 haar	
vakbeschrijvingen	of	om	aantoonbaar	te	maken	hoe	hij	of	zij	in	de	toetsing	
rekening	 houdt	met	 het	 behalen	 van	 de	 basiscompetenties.	Dit	maakt	 het	
moeilijk	 over	 het	 eigen	 vak	 na	 te	 denken,	 zonder	 zich	 daarbij	 meteen	
bewust	te	zijn	van	wat	er	buiten	het	vak	gebeurt	en	zich	af	te	vragen	wat	de	
eigen	 bijdrage	 is	 ten	 opzichte	 van	 de	 gemeenschappelijke	 doelen	 van	 de	
opleiding.	Hetzelfde	kan	gezegd	worden	voor	de	student	die	het	vak	volgt:	
binnen	 de	 equivalente	 ruimte	 die	 ontstaat	 tussen	 de	 visie	 van	 de	
lerarenopleiding,	 haar	 opleidingsonderdelen	 en	 de	 basiscompetenties	 van	
de	leraar,	wordt	het	zeer	moeilijk	over	zichzelf	als	leraar	te	denken,	zonder	
hiermee	 meteen	 een	 connectie	 te	 maken	 met	 de	 typefuncties	 en	
competenties	uit	de	lijst.	Maar	niet	enkel	stafleden	en	studenten	worden	om	
een	 actieve	 inbreng	 gevraagd	 in	 het	 ontwerpen	 van	 een	 via	 de	 lijst	 met	
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basiscompetenties	 gestroomlijnd	 programma.	 Ook	 het	 assisterend	 en	
administratief	 personeel,	 de	 gediplomeerde	 en	 toekomstige	 studenten,	
schooldirecties	 en	 vakmentoren,	 etc.	 –	 iedereen	 wordt	 betrokken	 in	
dezelfde	 manieren	 van	 spreken	 en	 dezelfde	 manieren	 van	 doen.	 Onder	
meer	 via	 bevragingen,	 samenwerkingsprojecten	 en	 reacties	 op	 voorlopige	
versies	 van	 het	 rapport	 krijgt	 elke	 geleding	 een	 inbreng	 in	 de	
totstandkoming	van	het	zelfevaluatierapport	en	de	plaats	die	daarin	aan	de	
basiscompetenties	wordt	toegewezen.	Er	kan	immers	maar	sprake	zijn	van	
een	 herkenbaar	 opleidingsprofiel	 als	 dit	 door	 anderen	 ook	 zo	 (h)erkend	
wordt	in	het	curriculum	en	zijn	weerslag	kent	op	de	behaalde	resultaten.		

De	 ruimte	 die	 de	 basiscompetenties	 via	 het	 maken	 van	 een	
zelfevaluatierapport	 activeren,	 kunnen	 we	 bijgevolg	 typeren	 als	 een	
programmeringsruimte.	Het	is	een	ruimte	waarin	iedereen	actief	betrokken	
is	 in	 en	 een	 deel	 uitmaakt	 van	 het	 ontwerpen,	 uitschrijven,	 testen	 en	
bijsturen	 van	 een	 gezamenlijk	 programma.	 De	 basiscompetenties	 treden	
daarbij	 op	 als	 een	 verplicht	 passagepunt	 waarlangs	 alles	 –	 de	
opleidingsdoelstellingen,	 het	 curriculum,	 de	 vakbeschrijvingen	 die	
docenten	 opstellen,	 de	 stageformulieren	 die	 de	 opleiding	 hanteert,	 het	
vademecum	 dat	 ze	 aan	 studenten	 meegeeft,	 de	 afspraken	 die	 ze	 met	
stagescholen	 onderhouden,	 de	 informatie	 op	 de	 opleidingswebsite,	 het	
cursusmateriaal,	 de	 reflectie‐	 en	 evaluatieopdrachten,	…	 –	moet	 passeren.	
Anders	 gezegd:	 hoe	 meer	 de	 verschillende	 betrokkenen	 de	
basiscompetenties	als	rode	draad	in	de	opleiding	herkennen,	hoe	meer	die	
lijst	tot	een	gegeven	wordt	waar	men	niet	om	of	rond	kan	en	waar	men,	in	
wat	men	zegt	en	doet,	wel	naar	moet	verwijzen.	Ook	het	omgekeerde	gaat	
op:	hoe	meer	de	basiscompetenties	en	het	beroepsprofiel	via	het	schrijven	
van	 een	 zelfevaluatierapport	 deel	 gaan	 uitmaken	 van	 hoe	 een	 opleiding	
zichzelf	 organiseert	 en	 kenbaar	maakt,	 des	 te	 dwingender	 de	 individuele	
verantwoordelijkheid	wordt	zich	hier	(mee)	toe	te	verbinden.	Het	opstellen	
van	een	zelfevaluatierapport	brengt	als	dusdanig	mensen	en	dingen	samen	
rond	de	basiscompetenties	 van	de	 leraar,	 en	 engageert	hen	 in	 activiteiten	
waarin	ze	betrokken	geraken	op	een	geheel	–	iets	wat	van	belang	is	wil	men	
zich	paraat	houden	voor	de	komst	van	de	externe	visitatiecommissie.90	Dit	
                                                            
90 Het visitatieprotocol stipuleert: “Bij het opstellen van het zelfevaluatierapport is het belangrijk dat 
alle geledingen die in een opleiding een actieve rol spelen, worden betrokken, met name 
studenten/cursisten, onderwijzend/academisch personeel, administratief en technisch personeel en 
waar mogelijk alumni en het afnemend beroepenveld. Het zelfevaluatierapport dient de visie van de 
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verbindingswerk	 heeft	 echter	 ook	 een	 bindend	 karakter	 (vandaar	 de	
schrijfwijze	‘ver‐bindend’	in	de	titel	van	dit	hoofdstuk).	Door	praktijken	van	
zelfevaluatie	worden	dingen	en	mensen	niet	enkel	in	samenhang	gebracht;	
ze	worden	 in	 zekere	 zin	 ook	 aan	 elkaar	 vastgemaakt	 aan	de	 hand	 van	 de	
wederkerige	 verwijzingen	 naar	 de	 lijst	 met	 basiscompetenties.	 Op	 die	
manier	 doet	 het	 maken	 van	 een	 zelfevaluatierapport	 een	 geheel	 of	 een	
eenheid	verschijnen	die	voordien	niet	te	zien	was.	Het	geheel	of	de	eenheid	
die	 tot	 stand	 komt	 via	 coördinatie,	 rapportering,	 profilering	 en	
programmering,	 is	 evenwel	 geen	 statisch	 gegeven.	 Het	 is	 iets	 wat	 door	
middel	 van	 periodieke	 evaluaties	 onderhouden	 en	 bewerkstelligd	 moet	
worden.	Dit	continue	karakter	van	activiteiten	van	zelfevaluatie	bespreken	
we	hieronder	via	de	techniek	van	mobiliseren.	

	

2.5		Mobiliseren	als	een	techniek	om	zich	te	blijven	verbeteren	

“Globaal gezien kunnen we tevreden zijn over het realiseren van de 
basiscompetenties bij de studenten van onze lerarenopleiding. […] 
Een werkpunt is om na te gaan of sommige basiscompetenties toch 
nog meer aandacht verdienen in het programma, of omgekeerd dat 
sommige basiscompetenties overmatig aandacht krijgen” (Besluit, 
versie 09/12/10). 

In	 een	 zelfevaluatierapport	 –	 de	 naam	 spreekt	 voor	 zich	 –	 wordt	 een	
opleiding	gevraagd	zichzelf	te	evalueren.	Dit	wil	zeggen:	in	kaart	te	brengen	
hoe	men	functioneert,	welke	vorderingen	men	maakt	en	welke	werkpunten	
men	 ziet	 ter	 verbetering.91	 Het	 opstellen	 en	 opvolgen	 van	 een	
zelfevaluatierapport	 installeert	 zodoende	 een	 ruimte	waarin	men	 zichzelf	
‘tegen	het	licht’	houdt,	waarbij	het	de	basiscompetenties	van	de	leraar	zijn	
die	het	 licht	doen	schijnen	(dat	wil	zeggen:	die	bepalen	wat	er	 in	het	 licht	
verschijnt	en	wat	op	de	achtergrond	verdwijnt	of	uit	het	zicht	blijft).	Eerder	
dan	 een	 voorbereiding	 op	 de	 nakende	 visitatie,	 is	 het	 schrijven	 van	 een	
zelfevaluatierapport	op	zichzelf	een	mobilisator	om	aan	de	slag	te	gaan	met	

                                                                                                                                                                                          
hele opleiding weer te geven. […] De commissie beschouwt het zelfevaluatierapport als een 
basisdocument dat gedragen wordt door de hele opleiding en voert vanuit deze achtergrond 
gesprekken met de verschillende geledingen. Het is daarom belangrijk dat iedereen op de hoogte is 
van de inhoud ervan.” (VLIR & VLHORA, 2009, p. 13) 
91Op basis van deze analyse stelt men vervolgens actiepunten op waar men op middellange termijn 
aan plant te werken, zoals ook wordt gestipuleerd door het visitatieprotocol (zie VLIR & VLHORA, 
2009, p. 27). 
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de	basiscompetenties	en	de	informatie	die	men	hieruit	genereert.	Het	ZER	
mag	 immers	 geen	 ontwerp	 voor	 de	 toekomst	 zijn;	 het	 is	 een	
momentopname	 van	 wat	 al	 gebeurd	 of	 lopende	 is	waardoor	 men	 inzage	
krijgt	in	de	aanpassingen	die	men	in	het	proces	kan	maken	om	in	de	nabije	
toekomst	nog	meer	vorderingen	te	maken.92	Zowel	voorafgaand	als	volgend	
op	 het	 ZER	 zien	 we	 in	 het	 datamateriaal	 dan	 ook	 interne	 evaluaties	 en	
daarop	 geënte	 verbeteracties	 terugkomen,	 onder	 meer	 in	 de	 vorm	 van	
opleidingsrapporten,	 voorbeelden	 van	 goede	 praktijken	 en	 SWOT‐
analyses.93	 De	 basiscompetenties	 komen	 daarbij	 verschillende	 keren	 ter	
sprake,	 zowel	 bij	 de	 sterktes	 (bijvoorbeeld	 met	 betrekking	 tot	 de	 eigen	
profilering),	de	zwaktes	(bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	het	transparanter	
maken	en	beter	op	elkaar	afstemmen	van	de	evaluatie	van	de	stage)	en	de	
uitdagingen	 die	 de	 opleiding	 voor	 zichzelf	 ziet	 (bijvoorbeeld:	 ‘De	
doelstellingen	 van	 de	 lerarenopleiding	 expliciteren	 aan	 partners	
(Basiscompetenties	 én	 Visietekst)’).	 Het	 realiseren	 van	 de	
basiscompetenties	 verschijnt	 zodoende	 als	 een	 continue	 activiteit;	 dit	 wil	
zeggen:	 als	 iets	 waar	 men	 op	 in	 (wil)	 zet(ten)	 maar	 wat	 men	 (nog)	 niet	
volledig	bereikt.	Als	en	voor	zolang	de	 lerarenopleiding	 (of	de	 individuele	
docent,	 of	 de	 individuele	 student)	 geïnteresseerd	 is	 om	 zichzelf	 te	
evalueren,	te	weten	waar	men	staat,	te	reflecteren	over	zichzelf	om	zichzelf	
te	 kunnen	 verbeteren,	 is	 de	 lijst	 met	 basiscompetenties	 van	 belang.	 De	
procedure	 van	 interne	 kwaliteitszorg	 vormt	 daarbij,	 zo	 lieten	 we	 in	 dit	
hoofdstuk	zien,	een	katalysator	om	zich	nog	meer	op	de	basiscompetenties	
te	richten.	Met	andere	woorden:	precies	 in	de	praktijken	van	zelfevaluatie	
wordt	 de	 lijst	 in	 de	 lerarenopleiding	 van	 kracht.	 Enkel	 via	 de	
basiscompetenties	 kan	 men	 immers	 informatie	 over	 zichzelf	 produceren,	
met	 name:	 informatie	 over	 hoe	 men	 functioneert	 (‘hoe	 doen	 wij	 het	 als	
opleiding?’),	wat	men	bereikt	(‘waar	staan	we?’)	en	wat	men	kan	verbeteren	
(‘wat	moeten	we	doen’?).		

In	Figuur	3.7	visualiseren	we	deze	werking.	Net	zoals	bij	de	netwerkkaart	in	
het	 vorige	 hoofdstuk	 gaat	 het	 hierbij,	 zoals	 toegelicht	 in	Hoofdstuk	 1,	 om	

                                                            
92 Dit is wat we eerder de techniek van het rapporteren hebben genoemd, waarbij de toekomst via 
het schrijven van een zelfevaluatierapport in het heden aanwezig wordt gesteld (zie paragraaf 2.2). 
93 Een SWOT‐analyse is een techniek uit de bedrijfskunde. Sterke punten (Strengths) verschijnen 
daarbij als iets om te behouden, zwakke punten (Weaknesses) als iets dat men wil ombuigen, 
uitdagingen (Opportunities) als iets om te activeren en bedreigingen (Threats) als iets wat men tracht 
te vermijden. 
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een	 topologische	 weergave.	 Deze	 brengt	 niet	 de	 fysieke	 afstand	 tussen	
verschillende	 elementen	 in	 beeld	 maar	 hun	 onderlinge	 relaties	 of	
samenhang.	Aan	de	hand	van	de	gearceerde	vlakken	markeren	we	waar	de	
werking	van	de	basiscompetenties	zich	sterker	doet	gelden,	dat	wil	zeggen:	
hoe	donkerder	gearceerd,	hoe	intenser	hun	werking.	Op	die	manier	kunnen	
we	 zichtbaar	maken	 hoe	 praktijken	 van	 zelfevaluatie	 de	 autoriteit	 van	 de	
basiscompetenties	versterken.	In	het	visitatieprotocol,	bijvoorbeeld,	krijgen	
de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 secundair	 onderwijs	 een	 dwingender	
karakter	 door	 hen	 als	 eindtermen	 en	 beoordelingscriteria	 met	 de	
doelstellingen	en	programma’s	van	de	lerarenopleiding	te	verbinden.	In	de	
activiteiten	 die	 met	 het	 opstellen	 van	 een	 zelfevaluatierapport	
samenhangen,	installeren	de	basiscompetenties	vervolgens	een	equivalente	
ruimte	waarin	alle	onderdelen	en	betrokkenen	van	de	opleiding	in	verband	
worden	gebracht	met	de	competenties	uit	de	 lijst	en	met	elkaar.	 In	Figuur	
3.7	zien	we	dan	ook	geen	rechtstreekse	connectie	tussen	het	decreet	op	de	
lerarenopleidingen	 en	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	
leraren.	Beide	staan	wel	in	verband	met	elkaar,	maar	hun	onderlinge	relatie	
wordt	gerealiseerd	via	een	hele	reeks	tussenpersonen	en	hulpmiddelen:	de	
afdeling	 ‘Curriculum’	 van	 het	 Departement	 Onderwijs,	 de	
informatiebrochures	geschreven	door	experten	terzake,	een	onafhankelijke	
koepelorganisatie	 die	 de	 belangen	 van	 alle	 specifieke	 lerarenopleidingen	
behartigt,	 een	 visitatieprotocol	 dat	 de	 procedures	 van	
kwaliteitsbeoordeling	 uitschrijft,	 talrijke	 lerarenopleidingen	 en	 evenveel	
zelfevaluatierapporten,	waarbinnen	de	basiscompetenties	van	de	leraar	een	
samenwerking	 aangaan	 met	 opleidingsverantwoordelijken,	 docenten,	
studenten,	 afgestudeerden	 en	 het	 werkveld.	 De	 basiscompetenties	
verschijnen	hier	niet	zozeer	als	een	afgeleide	van	het	beroepsprofiel	(zoals	
ze	in	het	decreet	zijn	omschreven),	maar	als	een	cruciaal	tussenstuk	of	een	
noodzakelijke	omweg	 om	het	beroepsprofiel	 ingang	 te	doen	vinden	 in	het	
onderwijsdomein	 en	 het	 zodoende	 werkelijkheidswaarde	 te	 verlenen.	
Zonder	 de	 tussenkomst	 van	 de	 basiscompetenties	 in	 de	 evaluatie	 van	 de	
lerarenopleiding,	blijft	het	beroepsprofiel	met	andere	woorden	een	weinig	
daadkrachtig	 ding	 dat	 afhankelijk	 is	 van	 de	 invloed	 die	 het	 via	 wetten,	
publicaties	 en	 informatiebrochures	 op	 leraren	 en	 scholen	 kan	 uitoefenen.	
Door	 de	 lerarenopleiding	 evenwel	 de	 rol	 van	 tussenpersoon	 toe	 te	
schrijven,	 krijgt	 ook	 het	 beroepsprofiel	 voet	 aan	 de	 grond	 als	 een	
instrument	voor	de	verdere	professionalisering	van	de	leraar.					
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Figuur 3.7. De basiscompetenties als verbindend referentiepunt. 

Praktijken	 van	 zelfevaluatie	 installeren	 zodoende	 een	proactieve	houding,	
waarbij	men	steeds	bereid	is	tot	leren	in	functie	van	de	optimale	organisatie	
van	de	input,	het	proces	en	de	output.94	Tegelijk	leggen	deze	praktijken	de	

                                                            
94 Op dit mechanisme van terugkoppeling of feedback, en hoe de bereidheid om te leren daarin 
samengaat met de bereidheid om zich met anderen te vergelijken, gaan we in het volgende 
hoofdstuk verder in.  
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verantwoordelijkheid	 voor	 het	 realiseren	 van	 de	 basiscompetenties	
volledig	bij	de	opleiding.	De	algemene	lijst	met	basiscompetenties	krijgt	zo	
als	 het	 ware	 een	 interne	 locus	 of	 control:	 de	 opleiding	 kan	 successen	 en	
tekorten	 in	 het	 waarmaken	 van	 de	 competenties	 nergens	 anders	 dan	 bij	
zichzelf	 leggen.	 Deze	 ‘interne	 werking’	 van	 de	 basiscompetenties,	
articuleren	we	 in	de	volgende	paragraaf	via	 twee	mechanismen	die	elkaar	
draaiende	houden:	dat	van	personalisering	en	dat	van	institutionalisering.	

	

3. De	 basiscompetenties	 en	 de	 lerarenopleiding:	 een	 wederzijdse	
verbintenis			

In	de	voorgaande	analyse	haalden	we	circulering	en	objectivering	naar	de	
voorgrond	 als	 mechanismen	 die	 elkaar	 in	 stand	 houden	 en	 er	 zodoende	
voor	zorgen	dat	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	
ogenschijnlijk	vanzelf	kunnen	werken.	Op	basis	van	de	technieken	die	we	in	
praktijken	 van	 zelfevaluatie	 op	 het	 spoor	 kwamen	 –	 met	 name	 die	 van	
coördineren,	 rapporteren,	 profileren,	 programmeren	 en	 mobiliseren	 –	
kunnen	 we	 hier	 nog	 twee	 andere	mechanismen	 aan	 toevoegen.	 Opnieuw	
zorgen	 deze	 mechanismen	 ervoor	 dat	 de	 lijsten	 circuleren,	 maar	 dan	 op	
andere	 plaatsen,	 bij	 andere	 betrokkenen	 en	 in	 andere	 vormen	 dan	 in	 het	
vorige	hoofdstuk	het	geval	was.	Daarbij	is	het	bovendien	vooral	de	lijst	met	
basiscompetenties	van	de	leraar	die	in	beweging	wordt	gebracht	en	in	veel	
mindere	mate	die	van	het	beroepsprofiel	van	de	leraar.	Anders	gezegd:	de	
activiteiten	 die	 deze	 mechanismen	 bewerkstelligen	 hebben	 in	 de	 eerste	
plaats	betrekking	op	de	basiscompetenties,	en	precies	via	deze	activiteiten	
(dus	onrechtstreeks,	via	een	omweg;	zie	ook	Figuur	3.7)	verlenen	ze	ook	het	
beroepsprofiel	 autoriteit.	 Analoog	 aan	 het	 vorige	 hoofdstuk	 geven	 we	 de	
technieken	 en	mechanismen	weer	 in	 een	 figuur.	 Opnieuw	 zien	we	 daarin	
hoe	 de	 basiscompetenties	 circuleren,	 namelijk	 in	 de	 vorm	 van	
(persoonlijke)	engagementen,	(commentaren	op)	tekstversies,	(afstemming	
tussen)	 opleidingsonderdelen,	 (positionering	 via)	 het	 stellen	 van	
prioriteiten	en	(interne)	evaluaties.	
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Figuur 3.8. Institutionalisering via personalisering. 

	

3.1	 	Personalisering:	het	gaat	niet	om	de	 lijsten,	het	gaat	om	 tonen	wie	 je	
bent	

Waar	men	de	 algemene	 lijst	met	 basiscompetenties	 deelt	met	 alle	 andere	
lerarenopleidingen	en	lerarenopleiders,	‘werken’	de	basiscompetenties	pas	
wanneer	men	 bereid	 is	 er	 zichzelf	 in	 te	 zien	 en	 er	 iets	 particulier	 van	 te	
maken.	 Wil	 een	 opleiding	 in	 haar	 zelfevaluatierapport	 aansluitingen	
realiseren	 tussen	 de	 algemene	 typeringen	 van	 de	 lijst	 met	
basiscompetenties	en	wat	er	particulier	is	aan	deze	opleiding,	op	deze	plek,	
aan	 deze	 instelling	 met	 deze	 studenten	 –	 dan	 dient	 elke	 docent	 een	
aansluiting	 te	maken	tussen	dit	 vak,	deze	 inhouden,	deze	werkvormen,	die	
examenopdracht	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 lijst.	 Zijn	 deze	
verbindingen	 eenmaal	 gematerialiseerd,	 bijvoorbeeld	 in	 een	
vakbeschrijving	of	toetsmatrijs,	dan	dient	ook	elke	student	die	dit	vak	volgt	
voor	 zichzelf	 een	 aansluiting	 te	maken	met	 de	basiscompetenties.	Dat	wil	
zeggen:	een	student	kan	dan	geen	 lerarenopleiding	volgen	zonder	zichzelf	
kenbaar	 te	 maken	 in	 termen	 van	 de	 basiscompetenties.95	 Zonder	 ze	 zich	
eigen	te	maken	‘doen’	de	basiscompetenties	niets;	het	is	pas	door	er	iets	van	
te	maken	dat	jou	iets	zegt	en	dat	tegelijk	iets	zegt	over	jou	(en	dus	niet	over	
de	leraar	of	de	lerarenopleiding	‘in	het	algemeen’)	dat	ze	betekenis	krijgen.	
                                                            
95 Dit krijgt onder meer vorm in allerlei reflectie‐opdrachten, zoals we er in de inleiding een aantal 
hebben vermeld. 
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De	 informatie	 die	 ze	 daarbij	 produceren	 (over	 het	 opleidingsprofiel,	 het	
curriculum,	de	resultaten,	het	individuele	vak	of	de	individuele	student…)	is	
gepersonaliseerde	 informatie.	Het	 is	 kennis	 die	 is	 aangepast	 aan	de	 eigen	
context	en	daar	ook	meteen	bruikbaar	is	(en	in	andere	contexten	mogelijk	
niet).96	Precies	omdat	men	ervan	uitgaat	dat	er	geen	‘enige	juiste’	invulling	
van	 de	 basiscompetenties	 bestaat,	 wordt	 elke	 lerarenopleiding	 ertoe	
aangezet	 er	 zijn	 eigen	 vertaling	 van	 te	 maken	 (zoals	 het	 ook	 wordt	
voorgeschreven	door	het	visitatieprotocol,	zie	supra).		

Wat	door	dit	mechanisme	naar	de	 achtergrond	verdwijnt	 of	geblackboxed	
wordt,	is	dat	de	wil	van	de	opleiding	(haar	doelen	en	visie)	en	van	iedereen	
die	 met	 de	 opleiding	 verbonden	 is	 (studenten,	 docenten,	 assistenten,	
stagescholen,	 vakmentoren,	 …)	 van	 ondergeschikt	 belang	 wordt	 gemaakt	
ten	aanzien	van	het	gedeelde	belang	dat	aan	de	lijst	met	basiscompetenties	
wordt	 gehecht.	 Dit	 zien	 we	 heel	 concreet	 gebeuren	 in	 de	 oefening	 op	 de	
stafdag,	waarin	elke	docent	gevraagd	wordt	die	competenties	aan	te	duiden	
die	 volgens	 hem	of	 haar	 prioritair	 zijn	 in	 de	 opleiding.	Het	 is	 daarbij	 niet	
mogelijk	andere	prioriteiten	te	formuleren	dan	deze	die	deel	uitmaken	van	
de	competentielijst,	meer	bepaald:	er	is	geen	‘witte’	ruimte;	geen	ruimte	om	
‘iets’	 te	 zeggen	 over	 wat	 men	 doet	 of	 van	 belang	 acht	 in	 relatie	 tot	 het	
opleiden	van	leraren	zonder	dit	meteen	in	relatie	te	brengen	tot	iets	anders,	
met	name:	de	lijsten	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	
leraar.97	 Eenmaal	 de	 gemeenschappelijke	 prioriteiten	 zijn	 bepaald,	 wordt	
men	bovendien	geacht	deze	mee	uit	te	dragen	(bijvoorbeeld	in	gesprek	met	
de	 visitatiecommissie	 of	 ten	 aanzien	 van	 toekomstige	 studenten).	 Op	 die	
manier	 worden	 alle	 dingen	 en	 mensen	 die	 in	 het	 werk	 van	 de	 lijst	
betrokken	 zijn,	 bewogen	 tot	 dezelfde	 woordenschat	 en	 dezelfde	
grammatica.	 Spreken	 over	 een	 ‘eigen	 opleidingsprofiel’,	 of	 over	 een	
‘beginnende	 leraar’	 en	 deze	 te	 onderscheiden	 van	 een	 ‘ervaren	 leraar’,	 is	
                                                            
96 Zie Simons (2014a, p. 12): “The technique of contextualization is closely related to what can be 
called a technique of personalization […] a way to contextualize data during their production, and, as 
a result, to make the produced knowledge immediately useful. At stake is the customization of the 
evidence provision. The basic logic is that there is no evidence that fits and motivates all, and instead 
of relying on techniques of contextualization, the production of evidence itself is customized, or 
more precisely, the evidence is personalized.” 
97 Het gaat hierbij letterlijk om witte ruimte op papier. Bijvoorbeeld in het Zelfevaluatierapport, maar 
ook in reflectie‐ of portfolio‐opdrachten voor studenten, is er geen witte ruimte. Elke ruimte is vooraf 
ingedeeld aan de hand van rubrieken en inhoudelijke bepalingen, die tegelijk de terminologie 
bepalen van wat er binnen die ruimte gezegd kan worden (met name: de terminologie van de 
basiscompetenties).  
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maar	mogelijk	 binnen	de	 equivalente	 ruimte	 die	 de	 basiscompetenties	 en	
het	 beroepsprofiel	 installeren.	 Ook	 de	 vraag	 naar	 ‘coherentie	 tussen	 de	
opleidingsonderdelen’	 of	 naar	 ‘transparante	 toetsingscriteria’	 kan	 maar	
verschijnen	 in	 een	 ruimte	 waarin	 er	 een	 match	 bestaat	 tussen	 de	
doelstellingen	 en	 de	 eindtermen	 van	 een	 opleiding	 (en	 dus,	 tussen	 de	
doelstellingen	van	elke	docent	en	de	opleiding	en	die	van	elke	student	en	de	
opleiding).	De	vraag	naar	een	alternatief,	tenslotte,	verschijnt	steeds	binnen	
dit	gedeelde	kader:	men	mag	ook	andere	dingen	willen,	men	kan	zich	ook	
op	 andere	 doelen	 richten,	maar	 deze	wensen	 en	doelen	 zijn	maar	 van	 tel	
voor	 zolang	 ze	 in	 relatie	 staan	 tot	 het	 realiseren	 van	 (één	 van)	 de	
basiscompetenties.	Wie	 niet	 van	 deze	 woordenschat	 en	 deze	 grammatica	
gebruik	maakt,	kan	zichzelf	niet	verstaanbaar	maken;	wat	hij	of	zij	zegt	of	
ziet	wordt	als	irrelevant	beschouwd	precies	omdat	het	geen	plaats	heeft	in	
de	 ruimte	 van	 equivalentie	 waarin	 de	 lerarenopleiding	 en	 de	 lijst(en)	
verschijnen.	 Hoe	 het	 in	 deze	 ruimte	 ook	 mogelijk	 wordt	 om	
lerarenopleidingen	 naast	 elkaar	 te	 leggen	 en	 het	 gedrag	 van	 zowel	 de	
onderwijsoverheid,	 de	 lerarenopleidingen	 als	 de	 lerarenopleiders	 bij	 te	
sturen,	 ontdekken	 we	 in	 het	 volgende	 hoofdstuk.	 Eerst	 preciseren	 we	
evenwel	hoe	het	beroepsprofiel,	 via	het	werk	dat	de	basiscompetenties	 in	
de	lerarenopleiding	verrichten,	aan	zeggenschap	wint.		

	

3.2	 Institutionalisering:	 werken	 met	 de	 lijsten	 geeft	 de	 leraar	 een	
beroepsprofiel	

Via	 praktijken	 van	 zelfevaluatie	 worden	 de	 lerarenopleidingen	
gemobiliseerd	 om	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 tot	 een	 verplicht	
passagepunt	 te	 maken.	 Het	 is	 precies	 die	 koppeling	 van	 de	
basiscompetenties	aan	een	opleidingstraject	die	de	lijst	autoriteit	verleent,	
dat	 wil	 zeggen:	 die	 de	 basiscompetenties	 zeggenschap	 geeft	 over	
lerarenopleiders,	 studenten,	 stagebegeleiders,	 mentoren,	 curricula,	
opleidingsbrochures,	 enzovoort.	 Tevens	 is	 het	 die	 koppeling	 die	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 tot	 realiteit	 maakt.	 Via	 het	 netwerk	 dat	 de	
basiscompetenties	 in	 de	 lerarenopleiding	 activeren,	 wordt	 het	
beroepsprofiel	 immers	 ook	 iets	waarvoor	mensen	 zich	 gaan	 interesseren.	
Bijvoorbeeld	door	zich	vragen	te	stellen	als:	‘moeten	alle	basiscompetenties	
tijdens	 de	 opleiding	 gerealiseerd	 worden?’;	 ‘is	 dit	 haalbaar	 binnen	 het	
bestaande	 traject?’;	 ‘zijn	 er	 competenties	 die	 men	 zich	 pas	 tijdens	 de	



135 
 

beroepsbeoefening	 kan	 eigen	 maken?’	 krijgt	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	
leraar	betekenis	(bijvoorbeeld	als	vervolg	op	de	basiscompetenties).	En	hoe	
meer	 mensen	 zich	 voor	 de	 lijsten	 gaan	 interesseren	 door	 zich	 er	 in	 hun	
doen	en	spreken	mee	te	verbinden,	hoe	meer	de	 lijsten	kunnen	doen	(hoe	
meer	effect	ze	uitoefenen).	Deze	beweging	duiden	we	met	het	mechanisme	
van	institutionalisering.	In	de	lijn	van	Latour,	Jensen,	Venturini,	Grauwin	&	
Boullier	 (2012)	 begrijpen	 we	 een	 instelling	 of	 institutie	 dan	 niet	 als	 een	
meso‐	 of	 macrostructuur	 maar	 als	 iets	 wat	 naar	 de	 voorgrond	 treedt	
doordat	het	vaker	in	het	(net)werk	verschijnt.		

There is no substantial distinction between individuals and groups 
or institutions. The only difference in what we call institutions is 
the one monad that recurs more often in the database; what is 
counted more times. If in the dataset an attribute is cited more 
often then it is an organization, that is, what is distributed through 
a multiplicity of monads without itself being more complex than 
any of them – much in the manner of a circulating standard 
(Latour et al., 2012, 609). 

Wat	in	een	netwerkvisualisatie	als	een	instituut	verschijnt,	is	dan	dat	punt	
waarnaar	 alle	 andere	 punten	 verwijzen.	 Als	 we	 zeggen	 dat	 de	
basiscompetenties	 een	 verplicht	 passagepunt	 vormen	 binnen	 de	
lerarenopleiding,	dan	zeggen	we	dit	dus	omdat	ze	in	de	dataset	die	we	voor	
deze	 analyse	 verzamelden	 vaker	 geciteerd	 worden	 dan	 andere	
(theoretische,	 academische,	 internationale,	 …)	 referentiepunten.	 Het	
vertalen	en	omvormen	van	de	basiscompetenties	van	de	leraar	binnen	het	
kader	 van	 de	 eigen	 lerarenopleiding	wijst	 daarbij	 niet	 op	 een	mislukte	 of	
falende	werking	 van	 de	 lijsten.	 Het	 geeft	 daarentegen	 precies	 aan	 dat	 de	
competenties	 op	 de	 lijst	 als	 standaarden	 beginnen	 te	 werken.	 Zoals	 in	
Latours	 immutable	 and	 combinable	mobiles	 (1987),	 veranderen	 de	 lijsten	
zélf	 immers	 niet	 van	 vorm	 gezien	 ze	 per	 decreet	 zijn	 vastgelegd.	 Ze	 zijn	
veeleer	 mobiel:	 ze	 kunnen	 verschillende	 vormen	 aannemen,	 laten	 zich	
gemakkelijk	met	andere	kaders	combineren	en	in	andere	woorden	vertalen.	
Hoewel	 dit	 impliceert	 dat	 ze	 in	 verschillende	 lerarenopleidingen,	 in	
verschillende	 vakken	 of	 bij	 verschillende	 docenten	 op	 een	 verschillende	
wijze	 verschijnen,	 maken	 deze	 verschillende	 vertalingen	 de	 lijst	 met	
basiscompetenties	tot	een	‘actor’	die	de	interesses	van	andere	betrokkenen	
in	het	netwerk	aan	zich	weet	 te	binden	en	zo	een	onvermijdelijk	karakter	
krijgt.	 De	 basiscompetenties	 worden	 zo	 als	 het	 ware	 het	 gezicht	 van	 de	
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lerarenopleiding,	 waardoor	 ze	 ook	 autoriteit	 verlenen	 aan	 het	
beroepsprofiel	 van	de	 leraar	dat	 als	 streefdoel	dient	 eenmaal	 een	 student	
de	opleiding	heeft	afgerond.	Ze	maken	het	met	andere	woorden,	en	wellicht	
voor	het	eerst,	mogelijk	om	de	specifieke	lerarenopleiding	als	een	eigenheid	
te	zien	(wat	zich	onder	meer	vertaalt	in	een	‘eigen’	visitatieprotocol);	om	de	
student‐leraar	te	zien	als	 iemand	die	zich	voorbereidt	op	een	beroep	(wat	
zich	onder	meer	vertaalt	in	‘eigen’	basiscompetenties);	en	om	de	leraar	als	
een	beroep	te	zien	(wat	zich	onder	meer	vertaalt	in	een	‘eigen’	diploma	en	
een	 ‘eigen’	beroepsprofiel).	De	basiscompetenties	van	de	 leraar,	 en	via	de	
basiscompetenties	 ook	 het	 beroepsprofiel,	worden	 zo	 tot	 voorwaarde	 om	
van	een	‘eigenheid’	te	spreken.	Hoewel	de	basiscompetenties	doorgaans	(in	
het	 decreet,	 in	 de	 informatiebrochures	 en	 in	 mindere	 mate	 ook	 in	 het	
visitatieprotocol)	 als	 een	 afgeleide	 van	 het	 beroepsprofiel	 worden	
gepresenteerd,	 verleent	het	 statuut	dat	de	basiscompetenties	 in	 connectie	
tot	 de	 lerarenopleiding	 weten	 te	 verkrijgen,	 het	 beroepsprofiel	 veeleer	
stabiliteit	 dan	 andersom.	 Anders	 gezegd:	 het	 beroepsprofiel	 verschijnt	
maar	als	iets	dat	van	belang	is	via	het	belang	dat	de	basiscompetenties	in	de	
lerarenopleiding	 toegeschreven	krijgen.	Voor	zoverre	de	opdracht	van	die	
laatste	–	“kwaliteitsvolle	leraren	afleveren”	(VLIR	&	VLHORA,	2009,	p.	12)	–	
enkel	in	termen	van	de	basiscompetenties	en	het	beroepsprofiel	gezien	en	
erkend	kan	worden,	zijn	het	lijsten	that	carry	the	day.98		

De	 gebruiker	 die	 zo	 in	 het	 leven	 wordt	 geroepen,	 is	 een	 gebruiker	 die	
bereid	is	zichzelf	kenbaar	te	maken	door	informatie	over	zichzelf	 in	relatie	
tot	de	lijst(en)	te	verzamelen	en	beschikbaar	te	stellen	(voor	collega’s,	voor	
studenten,	 voor	 het	 werkveld,	 voor	 een	 externe	 visitatiecommissie).	 Het	
negeren	van	deze	instructie	impliceert	dat	men	niet	gezien	wordt,	niet	kan	
tonen	wie	men	is	en	waar	men	staat	en,	bijgevolg,	niet	van	tel	is	binnen	de	
setting	 van	 de	 Vlaamse	 lerarenopleiding.	 Omgekeerd	 betekent	 een	 ‘juist’	
gebruik	van	de	lijsten	dat	men	zich	de	basiscompetenties	eigen	maakt	–	met	
name	door	samenhang	te	creëren,	in	te	spelen	op	de	toekomst,	zich	aan	de	
hand	 van	 de	 lijst	 te	 positioneren,	 de	 onderdelen	 van	 het	 programma	 op	
elkaar	 af	 te	 stemmen	 en	 door	 zichzelf	 continu	 te	 evalueren.	 Het	
mechanisme	van	institutionalisering	is	in	die	zin	onlosmakelijk	met	dat	van	

                                                            
98 We ontlenen deze uitdrukking aan Latour (1987). ‘To carry the day’ bekent triomferen, 
bijvoorbeeld wanneer iemand anderen kan overtuigen om zijn of haar ideeën of visie te 
ondersteunen, of wanneer een idee door een groep mensen wordt geaccepteerd. 
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personalisering	 verbonden,	 zoals	 Figuur	 3.8	 weergeeft.	 In	 het	 volgende	
hoofdstuk	 zullen	 we	 zien	 hoe	 deze	 mechanismen,	 en	 het	 stabiliserende	
effect	 dat	 ze	 uitoefenen	 in	 de	 assemblage	 van	 het	 beroepsprofiel,	 door	
praktijken	van	visitatie	herbekrachtigd	worden.		
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HOOFDSTUK	IV	

Het	ontstaan	van	een	
vergelijkend	perspectief	

De	basiscompetenties	als	criterium	voor	kwaliteit	
	
	
	

1. De	kwaliteit	van	de	 lerarenopleiding	 in	de	kijker:	praktijken	van	
visitatie	

Op	 17	 december	 2012	 presenteert	 de	 Vlaamse	 Universiteiten	 en	
Hogescholenraad	 het	 finale	 rapport	 van	 de	 onderwijsvisitatie	 van	 de	
specifieke	 lerarenopleiding	 (VLUHR,	 2012).	 In	 dat	 rapport	 brengt	 een	
externe	 visitatiecommissie	 verslag	 uit	 van	 haar	 bevindingen	 over	 de	 37	
specifieke	 lerarenopleidingen	die	 tussen	maart	 2011	 en	maart	 2012	door	
vijf	 deelcommissies	 werden	 bezocht	 (Ibid.,	 p.	 9).	 Het	 visitatierapport,	
bestaande	uit	opleidingsrapporten	per	opleiding	en	een	meta‐analyse	over	
de	verschillende	opleidingen	heen,	wordt	overgemaakt	aan	de	minister	van	
Onderwijs,	 verspreid	 binnen	 de	 opleidingsinstellingen	 en	 vrij	 ter	
beschikking	gesteld	op	de	webstek	van	de	VLUHR.99	De	visitatieronde	van	
de	 specifieke	 lerarenopleidingen,	 zoals	 voorzien	 in	 het	 decreet	 op	 de	
lerarenopleiding	van	15	december	2006,	komt	daarmee	tot	een	einde.		

In	 het	 vierdelige	 visitatierapport	 zijn	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	
secundair	 onderwijs	 bijzonder	 actief,	 zo	 blijkt	 uit	 de	 talrijke	 verwijzingen	
die	 ernaar	 worden	 gemaakt.	 In	 het	 eerste,	 algemene	 deel	 (80	 pagina’s)	
vinden	 we	 60	 verwijzingen	 terug.	 In	 de	 andere	 drie	 delen,	 die	 de	
opleidingsrapporten	 per	 opleiding	 bevatten,	 wordt	 er	 rond	 de	 200	 keer	
naar	de	basiscompetenties	verwezen:	200	keer	in	boek	2	(320	pagina’s),	en	
tweemaal	 197	 keer	 in	 boek	 3	 (294	 pagina’s)	 en	 boek	 4	 (299	 pagina’s).100	

                                                            
99 Zie http://www.vluhr.be/rapporten (geraadpleegd op 26 mei 2014). 
100 Ter vergelijking: in het visitatieprotocol (96 pagina’s) kwamen ‘slechts’ 20 verwijzingen naar de 
basis‐competenties voor. 
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Deze	 frequenties	geven	al	 een	eerste	 indicatie	van	de	 toonaangevende	 rol	
die	 de	 basiscompetenties	 in	 de	 beoordeling	 van	 de	 visitatiecommissie	
krijgen	 toebedeeld.	 Hoe	 dit	 gebeurt,	 en	 welke	 uitwerking	 de	
basiscompetenties	via	deze	visitatiepraktijken	verkrijgen,	beschrijven	we	in	
dit	 hoofdstuk.	 Daartoe	 continueren	 we	 het	 veldwerk	 waarvan	 we	 in	 het	
voorgaande	 hoofdstuk	 verslag	 uitbrachten.	 De	 setting	 verplaatst	 zich	
evenwel	 van	 de	 individuele	 Secifieke	 lerarenopleiding	 waarin	 we	 de	
totstandkoming	 van	 het	 zelfevaluatierapport	 volgden,	 naar	 een	
visitatiesetting	waarin	 alle	 specifieke	 lerarenopleidingen	 aan	de	hand	van	
een	 gemeenschappelijk	 beoordelingskader	 worden	 vergeleken	 en	
geëvalueerd.	 Dat	 kader	 staat	 uitgeschreven	 in	 het	 visitatieprotocol	 (zie	
VLIR	&	VLHORA,	2009,	p.	17‐27)101	en	dient	door	de	visitatiecommissie	te	
worden	 geconcretiseerd	 in	 een	 ‘domeinspecifiek	 referentiekader’	 (zie	
VLUHR,	2012,	p.	23‐38).	 In	beide	kaders	maken	de	basiscompetenties	van	
de	 leraar	secundair	onderwijs	deel	uit	van	de	criteria	om	de	kwaliteit	van	
de	opleidingen	te	beoordelen.	Er	doet	zich	tussen	beide	kaders	evenwel	een	
verschuiving	 voor	 in	 het	 statuut	 dat	 aan	 de	 basiscompetenties	 wordt	
verleend.	 Van	 een	 resultaatsverbintenis	 met	 betrekking	 tot	 de	
afgestudeerde	 leraar	 in	 het	 visitatieprotocol	 (zie	 bijvoorbeeld	 VLIR	 &	
VLHORA,	 2009,	 p.	 10;	 p.	 68;	 zie	 ook	 Hoofdstuk	 3,	 p.	 2),	 verworden	 de	
basiscompetenties	 in	het	visitatierapport	 tot	een	sturingsmechanisme	met	
betrekking	 tot	 de	 inhoud	 en	 de	 vormgeving	 van	 de	 lerarenopleiding.	 Zo	
schrijft	de	visitatiecommissie	volgende	aanbeveling	in	haar	eindrapport:	

Het kader waarmee de Specifieke lerarenopleidingen werden 
beoordeeld tijdens de visitatie zijn de competenties zoals bepaald bij 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007. De commissie 
is van mening dat met dit overzicht van functionele gehelen van 
basiscompetenties en attitudes een omvattend en gedetailleerd beeld 
van de in het secundair onderwijs vereiste competenties en attitudes 
van leraren wordt geschetst. Een dergelijk overzicht kan in 
belangrijke mate als sturingsmechanisme functioneren voor de 
inhoud en vormgeving van de lerarenopleidingen. De commissie 
adviseert de opleidingen om de programma’s veel sterker vorm te 
geven vanuit de noodzaak zo veel mogelijk cursisten/studenten tot 
beheersing van zo veel mogelijk competenties uit de functionele 
gehelen te brengen, en om hierbij in het bijzonder ook meer 

                                                            
101 Dit is hetzelfde kader als de specifieke lerarenopleidingen dienden te hanteren bij het uitschrijven 
van hun zelfevaluatierapport (zie VLIR & VLHORA, 2009, p. 32). 
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aandacht te besteden aan attitudevorming (VLUHR, 2012, boek 1, p. 
51). 

Op	 deze	 manier	 versterkt	 de	 visitatiecommissie	 de	 verbinding	 tussen	 de	
lerarenopleiding	en	de	lijst	met	basiscompetenties	die	zich	aan	de	hand	van	
de	 zelfevaluaties	 van	 de	 lerarenopleidingen	 al	 had	 ingezet	 (zie	 vorige	
hoofdstuk,	p.	6).	Waar	de	zelfevaluatierapporten	echter	voor	eigen	gebruik	
bestemd	zijn	en	ter	voorbereiding	dienen	van	de	externe	visitatie,	hebben	
de	 kwaliteitsoordelen	 en	 aanbevelingen	 die	 de	 visitatiecommissie	
formuleert	 een	 onafhankelijk	 en	 openbaar	 karakter.	 Dit	 geeft	 de	
bevindingen	 van	 de	 commissie	 een	 ander	 gewicht:	 niet	 alleen	 zijn	 de	
resultaten	 van	 de	 visitatie	 vrij	 te	 raadplegen	 en	 te	 gebruiken;	 ze	 zijn	
bovendien	het	werk	van	een	‘panel	van	peers’	dat	“zonder	beïnvloeding	van	
welke	belanghebbende	dan	ook	tot	een	oordeel	over	de	opleidingen	dient	te	
komen”	 (zie	 VLIR	 &	 VLHORA,	 2009,	 p.	 28).	 Bovendien	 realiseert	 de	
visitatiecommissie	 met	 haar	 bezoeken	 aan	 alle	 specifieke	
lerarenopleidingen	 een	 totaaloverzicht	 dat	 nooit	 eerder	 heeft	 bestaan.	 Ze	
brengt	 de	 opleidingen	 immers	 samen	 in	 een	 gemeenschappelijk	
beoordelingskader,	 waarin	 ze	 de	 opleidingen	 tegelijk	 als	 vergelijkbaar	 en	
kwalitatief	 van	 elkaar	 verschillend	 laat	 verschijnen.	 Door	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 secundair	 onderwijs	 daarbij	 als	
uitgangspunt	te	gebruiken	(zie	VLUHR,	2012,	p.	23),	maakt	ze	de	lijsten	tot	
inzet	 van	 wat	 vandaag	 onder	 ‘goed	 opleiden’	 van	 leraren	 en	
lerarenopleiders	wordt	verstaan.102	

In	 dit	 hoofdstuk	 willen	 we	 laten	 zien	 hoe	 praktijken	 van	 visitatie	 als	
dusdanig	een	soort	van	onomkeerbaarheid	 installeren	waardoor	men	niet	
meer	om	de	lijsten	heen	kan.	Naast	de	verwijzingen	naar	het	beroepsprofiel	
en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 die	 we	 verzamelden	 in	 het	
visitatieprotocol	 en	 het	 visitatierapport,	 baseren	 we	 ons	 daarbij	 op	
observaties	 in	 één	 van	 de	 opleidingsinstellingen.103	 We	 volgden	 er	 het	
bezoek	 van	 de	 visitatiecommissie	 en	 waren	 getuige	 van	 de	 tussentijdse	
rapportering	 die	 aan	 het	 verschijnen	 van	 het	 finale	 rapport	 van	 de	
commissie	 voorafging.	 Om	 onze	 analyse	 aan	 te	 vullen	 en	 te	 corrigeren,	
spraken	we	 verder	met	 verschillende	 sleutelinformanten,	met	 name:	 drie	
                                                            
102 In het vorige hoofdstuk gaven we aan hoe (werken met) de lijst met basiscompetenties ook steeds 
het bestaan van de lijst van het beroepsprofiel veronderstelt en deze zodoende zijn werkzaamheid 
verleent. We komen hierop terug in paragraaf 2.1. 
103 In het overzicht van de dataverzameling in Annex 1, vermelden we deze opleiding als ‘SLO X’. 
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docenten	 verbonden	 aan	drie	 verschillende	 specifieke	 lerarenopleidingen,	
een	lid	van	het	‘college	van	voorzitters’	van	de	visitatiecommissie104	en	een	
medewerker	van	een	expertisenetwerk.105	Met	deze	veelheid	aan	gegevens	
maakten	we	vervolgens	een	compositie	waarin	we	de	verschuivingen	in	de	
positie	en	het	statuut	van	de	basiscompetenties	belichten	aan	de	hand	van	
vier	 technieken.	 De	 vergelijkende	 scoretabel	 die	 de	 visitatiecommissie	 in	
haar	eindrapport	presenteert	nemen	we	daarbij	als	vertrekpunt.		

	

2.	 Op	 de	 rooster	 van	 de	 basiscompetenties:	 de	 lijst	 in	 een	
beoordelingskader	

 

Figuur 4.1. Extract uit de vergelijkende scoretabel. 

Het	extract	 in	de	bovenstaande	figuur	is	afkomstig	uit	het	eerste	boek	van	
het	 visitatierapport	 (zie	 VLUHR,	 2012,	 boek	 1,	 p.	 59‐63).	 In	 de	
oorspronkelijke	tabel,	waarvan	wij	hier	enkel	de	eerste	pagina	tonen,	geeft	
de	commissie	een	overzicht	van	haar	oordelen	op	de	zes	onderwerpen	en	
de	 onderliggende	 facetten	 van	 het	 beoordelingskader	 voor	 elk	 van	 de	
specifieke	 lerarenopleidingen	die	ze	heeft	bezocht.	Dat	kader,	te	zien	links	

                                                            
104 Het college van voorzitters, bestaande uit vijf vakdeskundigen, heeft als taak de consistentie in de 
oordeelsvorming over de deelcommissies heen te bewaken (zie VLUHR, 2012, p. 10).  
105 Voor een gedetailleerd overzicht van de dataverzameling, zie Annex 1. 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
1 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
2 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
3 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
4 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
5 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
6 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
7 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
8 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
9 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
1
0 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
1
1 

Le
ra
re
n
o
p
le
id
in
g 
1
2 



143 
 

in	 Figuur	 4.1,	 plaatst	 opleidingen	 in	 een	doel‐middel	 structuur:	 uitgaande	
van	 de	 doelstellingen	 die	 een	 opleiding	 voor	 zichzelf	 vooropstelt	
(onderwerp	1),	gaat	men	daarbij	na	hoe	(aan	de	hand	van	welk	programma	
en	 met	 welke	 middelen;	 onderwerp	 2	 t.e.m.	 5)	 en	 in	 welke	 mate	 de	
opleiding	 deze	 doelstellingen	 realiseert	 (onderwerp	 6).	 Hoewel	 de	
basiscompetenties	 in	dit	kader	niet	 zichtbaar	aanwezig	zijn,	 is	het	precies	
hun	relatie	met	de	doelstellingen	en	programma’s	van	de	opleidingen	die	de	
crux	 van	 de	 beoordeling	 uitmaakt.106	Om	deze	 relatie	 op	de	 voorgrond	 te	
halen,	 bekijken	 we	 in	 paragraaf	 2.1	 welke	 plaats	 de	 lijst	 met	
basiscompetenties	 in	 het	 visitatieprotocol	 en	 het	 domeinspecifiek	
referentiekader	 van	 de	 visitatiecommissie	 krijgt	 toebedeeld.	 Omdat	 de	
visitatiecommissie	daarbij	niet	alleen	optreedt	als	een	vertegenwoordiging	
van	 vak‐	 en	 beroepsgenoten,	 maar	 zich	 ook	 opwerpt	 als	 de	
vertegenwoordiger	 van	 de	 lijst,	 noemen	 we	 dit	 de	 techniek	 van	
vertegenwoordigen.	

Met	 de	 techniek	 van	 screenen	 gaan	 we	 in	 paragraaf	 2.2	 in	 op	 de	 wijze	
waarop	 de	 visitatiecommissie	 bij	 haar	 bezoek	 aan	 de	 lerarenopleidingen	
tewerk	 gaat.	 De	 beoordelingscriteria	 uit	 het	 visitatieprotocol	 en	 het	
domeinspecifiek	 referentiekader	 dienen	 daarbij	 als	 ‘minimumeisen’	 ten	
aanzien	waarvan	(verschillen	in)	de	kwaliteit	van	een	opleiding	kan	worden	
afgemeten	 en	 zichtbaar	 gemaakt.	 Die	 kwaliteitsverschillen	 worden	
uitgedrukt	 in	 scores,	 die	 met	 een	 lettercode	 of	 een	 symbool	 zijn	
weergegeven	(zie	Figuur	4.2).	Deze	scores,	zo	verduidelijkt	de	commissie	in	
haar	 eindrapport,	 zijn	 een	 samenvatting	 van	 een	 groter	 aantal	 sterke	
punten,	 aandachtspunten	 en	 criteria	 (VLUHR,	 2012,	 p.	 57).	 De	 scoretabel	
wordt	 daarom	 in	 de	 opleidingsrapporten	 van	 een	 onderbouwende	 tekst	
voorzien	 waarin	 de	 commissie	 haar	 oordelen	 motiveert	 en	 voor	 elke	
opleiding	 afzonderlijk	 aanbevelingen	 ter	 verbetering	 formuleert.	 Daarbij	
wordt	 elke	 specifieke	 lerarenopleiding	 aan	 de	 hand	 van	 dezelfde	
parameters	 op	 eenzelfde	 schaal	 uitgezet,	 wat	 een	 enorme	
complexiteitsreductie	 (en	 een	 massa	 vertalingswerk)	 impliceert.	
Verschillen	 in	 geschiedenis,	 cultuur,	 doelgroepen,	 missies,	
personeelsstatuten,	 financieringsmechanismen	 en	 studiegelden	 tussen	 de	
opleidingen	 verdwijnen	 naar	 de	 achtergrond	 en	 worden	 ondergeschikt	
gemaakt	 aan	 een	 reeks	 criteria,	 facetten	 en	 onderwerpen.	 Die	 omzetting	
                                                            
106 Voor een overzicht van de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs, zie Annex 2. 
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laat	 toe	 om	 ‘klare	 taal’	 te	 spreken,	 dat	 wil	 zeggen:	 opleidingen	 aan	 te	
spreken	op	hun	(tekort	aan)	kwaliteit,	 te	wijzen	op	voorbeelden	van	good	
practice	en	hen	aan	te	zetten	een	verbeterplan	op	te	stellen.107	

	

Figuur 4.2. Verklaring van de scores. 

In	Figuur	4.1	worden	de	opleidingen	evenwel	niet	alleen	verticaal	uitgezet	
ten	 aan	 van	 absolute	 normen;	 ze	 worden	 ook	 horizontaal	 naast	 andere	
opleidingen	 gezet.	 Anders	 dan	 in	 Figuur	 4.1	 het	 geval	 is,	 worden	 de	
opleidingen	in	de	scoretabel	uit	het	rapport	met	naam	en	toenaam	vermeld	
en	 in	 alfabetische	 volgorde	 gerangschikt.108	 Op	 die	 manier	 is	 in	 één	
oogopslag	 te	 zien	 welke	 opleidingen	 goed	 scoorden	 en	 welke	 minder,	
hoeveel	 excellente	 scores	 en	 onvoldoendes	 er	 over	 alle	 opleidingen	 heen	
werden	behaald,	of	er	een	verschil	zat	op	de	resultaten	van	de	universitaire	
lerarenopleidingen	 ten	 opzichte	 van	 de	 opleidingen	 die	 aan	 een	 Centrum	
voor	 Volwassenenonderwijs	 worden	 georganiseerd,	 enzoverder.109	 De	
scoretabel	 geeft	 zo	 niet	 alleen	 een	 beoordeling	 van	 elke	 opleiding	

                                                            
107 Hoewel er geen accreditatie mee verbonden is, is de visitatie van specifieke lerarenopleidingen 
geenszins vrijblijvend. Lerarenopleidingen die een negatieve beoordeling krijgen op één of meerdere 
van de onderwerpen, krijgen door de Vlaamse Regering een verbeterplan opgelegd en dienen voor 
eind 2015 door de VLUHR te worden gehervisiteerd. Hierop kan een uitsluitingsbesluit volgen met 
ingang van 1 september 2016. Deze bepalingen werden toegevoegd in de codex hoger onderwijs (zie 
Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger 
onderwijs van 11 oktober 2013; artikel II.125). 
108 Omdat het voor onze analyse van geen belang is welke opleidingen welke beoordeling kregen, 
hebben we ervoor gekozen om de opleidingen in Figuur 4.1 te anonimiseren. Hiermee willen we 
benadrukken dat het ons om de werking van de tabel gaat, en dat we het bevreemdende effect om 
opleidingen gelijk te stellen met een publiek kwaliteitsoordeel niet willen versterken.  
109 Deze voorbeelden zijn allerminst fictief; ze werden onder meer opgetekend bij de analyse van het 
visitatierapport op een studiedag in Brussel (zie Departement Onderwijs & Vorming, 5 oktober 2013; 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/2013.10.05%20ppt%20voor%20publicatie.pd
f   (slide 53‐57). 
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afzonderlijk,	maar	plaatst	de	opleidingen	ook	in	een	vergelijkend	en	dus	in	
zeker	zin	relatief	perspectief.	De	verklaring	van	de	score	 ‘excellent’	maakt	
het	 onderscheid	 tussen	 de	 opleidingen	 expliciet:	 een	 opleiding	 die	 zo’n	
score	krijgt	onderscheidt	zich	 in	die	mate	van	de	andere	dat	ze	de	andere	
opleidingen	in	binnen‐	als	buitenland	tot	voorbeeld	kan	dienen	(zie	Figuur	
4.2).	 Op	 deze	 techniek	 van	 vergelijken	 komen	 we	 terug	 in	 de	 derde	
paragraaf.	

Op	basis	van	deze	vergelijking	duidt	de	visitatiecommissie	in	haar	rapport	
voorbeelden	van	goede	praktijken	aan	en	 formuleert	ze	aanbevelingen	ter	
verbetering,	 zowel	 aan	 het	 adres	 van	 elk	 opleiding	 afzonderlijk	 (in	 de	
opleidingsrapporten)	 als	 aan	 het	 adres	 van	 de	 Vlaamse	 overheid	 (in	 de	
meta‐analyse).	 Met	 de	 techniek	 van	 terugkoppelen	 bespreken	 we	 in	
paragraaf	 2.4	 hoe	 de	 bevindingen	 van	 de	 visitatiecommissie	 hierbij	 als	
input	dienen	om	de	verbinding	tussen	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	
en	de	lerarenopleidingen	nog	meer	te	versterken,	en	om	zo,	in	de	toekomst,	
betere	resultaten	voor	te	kunnen	leggen.	De	bereidheid	om	zich	te	richten	
op	 (of	 te	 plooien	 naar)	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 verbindt	 zich	
hier	met	de	interesse	(of	de	noodzaak)	om	goede	resultaten	neer	te	zetten,	
wat	nog	wordt	versterkt	door	het	openbare	karakter	van	die	resultaten.	Het	
visitatierapport	 creëert	 op	 die	 manier	 een	 centraal	 punt	 waarlangs	 alle	
opleidingen	dienen	 te	 passeren	om	zichzelf	 te	 kennen	 en	 te	weten	wat	 te	
doen	om	zichzelf	te	verbeteren.	Hoe	dat	punt	tegelijkertijd	de	mogelijkheid	
in	het	leven	roept	om	de	specifieke	lerarenopleiding	als	geheel	te	managen	
en	waar	 nodig	 bij	 te	 sturen,	 brengen	we	 in	 paragraaf	 3	 op	 begrip	met	 de	
mechanismen	van	centralisering	en	monitoring.	

	

2.1		Spreken	‘in	naam	van’:	de	techniek	van	vertegenwoordigen	

Een	visitatiecommissie,	zo	schreven	we	eerder,	 is	een	 ‘panel	van	peers’,	 in	
de	 regel	 samengesteld	 uit	 vier	 vakdeskundigen	 en	 een	 student/cursist.	
Onafhankelijkheid,	 deskundigheid	 en	 gezag	 zijn	 daarbij	 belangrijke	 eisen	
(zie	VLIR	&	VLHORA,	2009,	p.	28).	De	commissieleden	dienen	met	andere	
woorden	de	nodige	deskundigheid	 te	bezitten	om	op	onafhankelijke	wijze	
tot	een	gedegen	oordeel	over	de	te	visiteren	opleidingen	te	komen	dat	door	
de	vak‐	en	beroepsgenoten	wordt	aanvaard.	 In	de	context	van	de	visitatie	
van	de	 specifieke	 lerarenopleidingen	 is	 het	 van	belang	 erop	 te	wijzen	dat	
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alle	 commissieleden	 bijgevolg	 bekend	 zijn	 met	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar,	 en,	 naar	 alle	waarschijnlijkheid,	 gewend	
zijn	er	zelf	mee	te	werken	(of,	voor	de	commissieleden	uit	Nederland,	met	
de	 Nederlandse	 variant	 ervan).	 Hoewel	 we	 van	 sleutelinformanten	
vernamen	dat	de	beslissing	om	de	bestaande	lijst	met	basiscompetenties	als	
uitgangspunt	te	nemen	voor	de	beoordeling	van	de	opleidingen	niet	zonder	
discussie	 is	 verlopen,	 is	 het	 op	 zich	 niet	 zo	 verwonderlijk	 dat	 er	
eensgezindheid	 bestond	 over	 het	 gemeenschappelijke	 karakter	 ervan.	
Anders	 geformuleerd:	 als	 het	 niet	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	
geweest	 waren,	 wat	 anders	 zou	 men	 dan	 als	 een	 gemeenschappelijke	
beoordelingsgrond	hebben	kunnen	gebruiken?	Dat	de	visitatiecommissie	de	
domeinspecifieke	eisen	als	zodanig	laat	samenvallen	met	de	decretale	eisen,	
waardoor	 ze	 die	 laatste	 aan	 belang	 doen	 winnen,	 werken	 we	 hieronder	
verder	uit.		
	

De	relatieve	afstand	tussen	opleidingsdoelstellingen		
en	basiscompetenties	

In	 het	 visitatierapport	 verschijnt	 de	 lijst	 met	 de	 basiscompetenties	 en	
attitudes	 van	 de	 leraar	 secundair	 onderwijs	 binnen	 het	 ‘Domeinspecifiek	
Referentiekader	Visitatie	Specifieke	Lerarenopleiding’	(VLUHR,	2012,	p.	23‐
38).	Daarin	dient	de	visitatiecommissie	aan	de	hand	van	domeinspecifieke	
eisen	 een	 eigen	 invulling	 te	 geven	 aan	 het	 beoordelingskader	 dat	 in	 het	
visitatieprotocol	staat	uitgeschreven:	

De visitatiecommissie moet een eigen domeinspecifiek 
referentiekader ontwikkelen dat door de commissie zal worden 
gebruikt bij de beoordeling van de opleidingen. De 
visitatiecommissie is verantwoordelijk voor het tot stand komen van 
dit domeinspecifiek referentiekader en steunt daarbij op de 
basiscompetenties van de leraar en de opleidingsdoelstellingen die 
door de opleidingen worden beschreven in hun zelfevaluatierapport. 
Daarnaast kan gesteund worden op de referentiekaders die in het 
verleden door andere visitatiecommissies werden gehanteerd, op 
referentiekaders die werden/worden gebruikt door collega’s in het 
buitenland, op andere elementen uit de zelfevaluaties van de 
gevisiteerde opleidingen of vergelijkbare opleidingen in het 
buitenland, beroepsprofielen, wettelijke eisen voor beschermde 
beroepen, … voor zover deze informatie beschikbaar is (VLIR & 
VLHORA, 2009, p. 36). 
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De	 visitatiecommissie	 krijgt	 hiermee	 een	 zekere	 autonomie	 om	 haar	
kwaliteitsbeoordeling	van	de	specifieke	 lerarenopleidingen	concreet	vorm	
te	 geven.	 Het	 beoordelingskader	 uit	 het	 visitatieprotocol	 is	 immers	 niet	
volledig	 sluitend,	 maar	 laat	 ruimte	 open	 voor	 de	 deskundigheid	 en	
onafhankelijkheid	van	de	commissieleden.	‘De	eisen	van	vakgenoten’	–	door	
de	 leden	 van	 de	 visitatiecommissie	 geëxpliciteerd	 in	 het	 domeinspecifiek	
referentiekader	 (zie	 1.1.2)	 –	 krijgen	 op	 het	 beoordelingsformulier	 voor	
‘Onderwerp	1:	Doelstellingen	van	de	opleiding’	dan	ook	een	gelijkwaardig	
gewicht	 ten	 opzichte	 van	 de	 ‘decretale	 eisen’	 –	 uitgedrukt	 in	 de	 lijst	met	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 secundair	 onderwijs	 (zie	 1.1.1).	Hiermee	
wordt	 duidelijk	 dat	 er	 een	 afstand	 bestaat	 tussen	 de	
opleidingsdoelstellingen	 enerzijds	 en	 de	 basiscompetenties	 en	 de	 eisen	
door	 vakgenoten	 anderzijds.110	 Het	 gaat	 op	 het	 beoordelingsformulier	 in	
Figuur	4.3	immers	over	‘gerichtheid’	en	‘afstemming’	van	de	doelstellingen	
van	de	opleidingen	op	beide	beoordelingscriteria,	niet	over	‘valt	samen	met’	
of	‘is	gelijk	aan’.	 

	

                                                            
110 De pedagogische vrijheid van onderwijs (voor opleidingen aan de universiteiten: de academische 
vrijheid) staat ingeschreven in de Belgische grondwet. Analoog aan de onderwijsinspectie, heeft een 
visitatiecommissie formeel gezien dan ook niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over de 
doelstellingen en visie van de opleidingen.  
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Figuur 4.3. Beoordelingsformulier uit het visitatieprotocol  

(VLIR & VLHORA, 2009, p. 68).  

Het	 domeinspecifiek	 referentiekader	 dat	 de	 visitatiecommissie	 bij	 haar	
beoordeling	van	de	opleidingen	hanteert,	dient	dan	ook	ruimte	te	laten	voor	
de	eigenheid	van	elke	opleiding,	zo	stipuleert	het	visitatieprotocol:	

Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te 
schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de 
diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen en centra 
heen veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of 
elke opleiding erin slaagt de eigen doelstellingen te realiseren, en dit 
zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet echter niet dat wordt 
nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet. 
Daartoe wordt een domeinspecifiek referentiekader geformuleerd, 
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dat voldoende algemeen is geformuleerd om ruimte te laten voor de 
eigenheid van de opleidingen (Ibid., p. 37; onze cursivering).  

Leggen	we	deze	bepalingen	naast	het	domeinspecifiek	referentiekader	dat	
de	visitatiecommissie	SLO	in	haar	eindrapport	presenteert,	dan	valt	op	dat	
er	van	de	eigenheid	van	opleidingen	enkel	nog	sprake	 is	binnen	het	kader	
van	de	basiscompetenties:	

De visitatiecommissie SLO gebruikt de basiscompetenties van de 
leerkracht secundair onderwijs (inclusief de hierbij geformuleerde 
attitudes) als uitgangspunt voor haar beoordeling van de 
opleidingen. De commissie verwacht van alle opleidingen dat zij het 
behalen van deze basiscompetenties als doelstelling hebben. 
Opleidingen hebben wel de mogelijkheid om aan bepaalde 
basiscompetenties extra aandacht te besteden en hierdoor een eigen 
profiel uit te bouwen. De commissie verwacht dat een dergelijke 
profilering helder gecommuniceerd wordt aan alle belanghebbenden 
(VLUHR, 2012, boek 1, p. 23; onze cursivering). 

Door	 de	 basiscompetenties	 als	 uitgangspunt	 te	 nemen	 voor	 haar	
beoordeling,	 heft	 de	 visitatiecommissie	 het	 onderscheid	 tussen	 de	 eigen	
opleidingsdoelstellingen	en	de	basiscompetenties	als	het	ware	op,	of	maakt	
ze	 dat	minstens	 irrelevant.	Wat	 immers	 van	 tel	 is	 in	 de	 beoordeling	 is	de	
mate	 van	 overeenstemming	 tussen	 de	 opleidingsdoelstellingen	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	 leraar,	en,	daarvan	afgeleid,	de	mate	waarin	het	
programma,	het	personeel,	de	voorzieningen,	de	 interne	kwaliteitszorg	en	
de	resultaten	van	een	opleiding	op	het	behalen	van	deze	doelstellingen	zijn	
afgestemd.	 Daarmee	 verstevigt	 de	 visitatiecommissie	 op	 haar	 beurt	 het	
statuut	 van	 de	 basiscompetenties,	wat	 hen	 aan	 autoriteit	 en	 zeggenschap	
doet	 winnen.	 Het	 is	 met	 name	 hier,	 en	 niet	 in	 het	 decreet,	 dat	 de	
basiscompetenties	 zich	 als	 eindtermen	 voor	 de	 lerarenopleiding	 laten	
gelden.111	In	zekere	zin	kunnen	we	dan	ook	zeggen	dat	de	scoretabel	die	in	
Figuur	4.1	 te	 zien	 is	 het	werk	 van	de	basiscompetenties	 is,	 of	 nog:	dat	de	
basiscompetenties	hier	werken	als	een	rooster	(en	bijvoorbeeld	niet	als	een	
referentiekader	 of	 een	 ideaalbeeld).	 Eén	 van	 de	 lerarenopleiders	
verwoordde	 het	 als	 volgt:	 “In	 de	 gesprekken	 met	 de	 visitatiecommissie	
werden	 we	 op	 de	 rooster	 van	 de	 basiscompetenties	 gelegd.	 Ernaar	
verwijzen	als	doelstellingen	van	de	opleiding	was	niet	genoeg;	we	moesten	

                                                            
111 Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk maakt het decreet op de lerarenopleidingen van 2006 geen 
melding van ‘eindtermen’. 
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aantonen	hoe	we	 eraan	werken	 en	hoe	we	kunnen	 garanderen	dat	we	 ze	
bereiken.”	Een	andere	lerarenopleider	vertelde	hoe	docenten	na	het	eerste	
gesprek	 met	 de	 visitatiecommissie	 werden	 aangespoord	 om	 expliciete	
verwijzingen	 naar	 de	 basiscompetenties	 in	 hun	 vakbeschrijvingen	 toe	 te	
voegen	omdat	ze	de	commissie	er	niet	van	hadden	kunnen	overtuigen	dat	
het	 niet	 aan	 hen	 was	 om	 deze	 bewijslast	 aan	 te	 dragen.	 Door	 de	
basiscompetenties	 centraal	 te	 stellen	 in	 haar	 beoordeling	 van	 de	
lerarenopleidingen,	maakt	 de	 visitatiecommissie	 hen	 tot	 een	 conditio	 sine	
qua	non:	expliciteren	hoe	men	zich	ten	aanzien	van	de	lijst	verhoudt	is,	net	
als	aantonen	hoe	men	ermee	werkt,	een	noodzakelijke	voorwaarde	om	over	
het	opleiden	van	leraren	te	(kunnen)	spreken.	

De	invulling	die	opleidingen	aan	de	basiscompetenties	geven	dient	volgens	
de	commissie	bovendien	afgestemd	te	zijn	op	de	concrete	context	waarin	de	
opleiding	wordt	aangeboden	en	de	context	waarin	de	afgestudeerden	zullen	
terechtkomen.	Daartoe	haalt	de	visitatiecommissie	in	haar	domeinspecifiek	
referentiekader	 een	 aantal	 Vlaamse,	 Europese	 en	 internationale	
ontwikkelingen	aan	die	zowel	de	praktijk	van	de	leraar	in	de	klas	als	die	van	
de	lerarenopleiding	volgens	de	commissie	(dienen	te)	beïnvloeden.		

Een aantal Vlaamse, Europese en internationale ontwikkelingen 
beïnvloeden al dan niet intentioneel het Vlaamse onderwijs tot op 
het niveau van de (individuele) leraar en de onderwijspraktijk in de 
klas. De commissie zal de basiscompetenties tijdens de visitatie 
interpreteren rekening houdende met deze ontwikkelingen. 
Hieronder wil de commissie ingaan op de impact die deze 
ontwikkelingen volgens haar hebben op het onderwijs en op de 
verwachtingen die dit creëert t.a.v. de Specifieke lerarenopleiding 
(VLUHR, 2012, boek 1, p. 24). 

Bepaalde	basiscompetenties	en	attitudes	zet	ze	daarbij	extra	in	de	kijker.	De	
commissie	 voert	 zo	 niet	 enkel	 het	 woord	 voor	 de	 basiscompetenties	 als	
geheel,	maar	voegt	er	ook	een	specifieke	invulling	aan	toe.	Opnieuw	zien	we	
zo	 dat	 de	 algemene	 lijst	 met	 basiscompetenties	 gecontextualiseerd	 wordt	
om	deze	bruikbaar	te	maken	in	een	concrete	beoordelingssetting.	Ditmaal	is	
het	 niet	 een	 lerarenopleiding	 die	 haar	 visie	 en	 programma	 omzet	 in	 de	
termen	van	de	lijst	(zoals	in	het	vorige	hoofdstuk	het	geval	was),	maar	een	
visitatiecommissie	 die	 haar	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 de	
lerarenopleiding	verbindt	met	een	welbepaalde	invulling	van	diezelfde	lijst.	
Waar	het	er	in	het	zelfevaluatierapport	evenwel	om	ging	gaat	te	beschrijven	
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wat	al	gerealiseerd	is,	beroept	de	visitatiecommissie	zich	op	een	toekomst	
waarop	 het	 heden	 een	 antwoord	 is	 verschuldigd.	 De	 lijst	 die	 we	 in	 het	
visitatierapport	zien	verschijnen,	 is	zo	opnieuw	geen	representatie	van	de	
lijst	 as	 such	 maar	 een	 welbepaalde	 presentatie,	 waarbij	 specifieke	
woordvoerders	–	 in	casu:	de	visitatiecommissie	–	de	 lijst	 in	een	specifieke	
context	 plaatsen.	 Anders	 gezegd:	 de	 lijst	 an	 sich	 blijft	 dezelfde,	maar	wat	
errond	staat,	verandert.	
	

De	leraar	van	de	toekomst	

In	haar	domeinspecifiek	referentiekader	omgeeft	de	visitatiecommissie	de	
lijst	 met	 basiscompetenties	 met	 argumenten	 die	 de	 ‘zaak’	 van	 de	 lijst	
bepleiten.	Ze	beroept	zich	hierbij	onder	meer	op	een	toekomst	die	vandaag	
aanwezig	 wordt	 gesteld:	 de	 leraar	 van	 morgen	 moet	 paraat	 zijn	 om	 het	
hoofd	te	bieden	aan	actuele	maatschappelijke	uitdagingen,	en	daarop	dient	
de	 lerarenopleiding	 vandaag	 te	 anticiperen.	 Het	 gaat	 immers	 om	 de	
opleiding	 en	 vorming	 van	 de	 toekomstige	 generaties	 leraren	 die	 de	
kwaliteit	van	het	Vlaamse	onderwijs	moeten	waarmaken	(VLUHR,	2012,	p.	
17).	 Praktijken	 van	 visitatie	 tonen	 zich	 hier	 als	 een	 handig	
beleidsinstrument:	 de	 visitatie	 van	 de	 lerarenopleidingen	 –	 waarbij	
vakdeskundigen	 een	 zekere	 autonomie	 krijgen	 om	 te	 oordelen	 over	 de	
kwaliteit	 van	 de	 opleidingen	 die	 hun	 vakgenoten	 aanbieden	 –	wordt	 hier	
immers	gebruikt	als	een	techniek	om	het	onderwijs	dat	men	vooropstelt,	te	
realiseren.	De	basiscompetenties	en	attitudes	laten	zich	daarbij	gemakkelijk	
combineren	om	maatschappelijke	prioriteiten	een	zichtbare	plaats	te	geven	
in	 de	 lerarenopleiding.	 ‘Werken	 aan	 de	 basiscompetenties’	 biedt	 dan	 de	
beste	 garantie	 om	professioneel	 te	 leren	 lesgeven,	 en	 dit	 zowel	 gezien	de	
actuele	maatschappelijke	omstandigheden	als	de	verwachte	ontwikkelingen	
in	de	toekomst.	Daarnaast	verbindt	de	visitatiecommissie	(het	werken	aan)	
de	 basiscompetenties	met	 het	 Vlaamse	 en	 internationale	 onderwijsbeleid	
t.a.v.	 zorgverbreding,	 inclusief	onderwijs	en	gelijke	kansen	 (VLUHR,	2012,	
p.	 24);	 met	 een	 referentiekader	 waarin	 de	 Europese	 commissie	 acht	
sleutelcompetenties	 voor	 vakoverschrijdende	 doelen	 formuleert	 (Ibid.,	 p.	
24);	met	 het	 Lissabon‐akkoord	waarin	 Vlaanderen	 zich	mee	 geëngageerd	
heeft	om	een	aantal	doelstellingen	 in	het	onderwijs	 te	 realiseren	 (Ibid.,	 p.	
25)	 en	met	 technologische	 tools	 die	 niet	meer	weg	 te	 denken	 zijn	 uit	 de	
leeromgeving	 van	 de	 leerling	 waardoor	 ze	 ook	 de	 rol	 van	 de	 leraar	
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veranderen	(Ibid.,	p.	26).	Via	de	basiscompetenties	kan	de	maatschappij	dus	
niet	 alleen	 bepaalde	 prioriteiten	 stellen	 aan	 de	 lerarenopleiding;	 de	 lijst	
biedt	 tevens	 een	 middel	 om	 die	 lerarenopleiding	 te	 hervormen.	 Aan	 de	
hand	van	een	hertarticulatie	 van	bepaalde	basiscompetenties	 en	 attitudes	
die	 de	 lerarenopleiding	 in	 haar	 curricula	 dient	 te	 integreren,	 geeft	 de	
visitatiecommissie	 haar	 de	 opdracht	 om	 studenten	 en	 cursisten	 degelijk	
voor	 te	 bereiden	 op	wat	 vandaag	 ‘gegeven’	 is.	 De	 volgende	 citaten	 tonen	
hiervan	enkele	voorbeelden:	

De commissie verwacht dat de opleiding aandacht heeft voor de 
basiscompetenties die helpen bij het ontwikkelen van attitudes en 
vaardigheden die de leraar van de toekomst toerusten om optimaal 
tegemoet te komen aan het respecteren van diversiteit (VLUHR, 
2012, boek 1, p. 24). 

De commissie verwacht dat de basiscompetenties die gericht zijn op 
de opvolging van de kwaliteit van het eigen onderwijsgedrag hiertoe 
voldoende aandacht krijgen. Het leren interpreteren en analyseren 
van leerlingenprestaties op leerling-, klas- en schoolniveau en dit 
kunnen situeren binnen de leerplandoelstellingen en (eventueel) 
t.a.v. externe referentiecijfers (Vlaams en internationaal) en hieruit 
conclusies kunnen trekken voor het bijsturen van de eigen 
onderwijspraktijk zijn mogelijke accenten (Ibid., p. 25).  

De commissie verwacht dat in de opleiding aandacht besteed wordt 
aan die basiscompetenties die de studenten/cursisten voorbereiden 
op het werken met functiebeschrijvingen, het kunnen opstellen van 
zelfevaluaties en het leren formuleren van een persoonlijk 
ontwikkelings- en professionaliseringsplan (Ibid., p. 25).	

Via	 de	 specificaties	 die	 ze	 er	 in	 haar	 domeinspecifiek	 referentiekader	 aan	
toevoegt,	gebruikt	de	visitatiecommissie	de	basiscompetenties	ten	derde	als	
insteek	om	de	lerarenopleidingen	ertoe	aan	te	zetten	hun	doelstellingen	te	
herformuleren.	Het	gaat	met	andere	woorden	niet	om	aanpassen	van	wat	al	
bestaat,	 maar	 om	 het	 van	 voren	 af	 aan	 uitwerken	 van	 een	 nieuw	
programma	waarvan	 de	 basiscompetenties	 niet	 alleen	 het	 resultaat	maar	
ook	 het	 uitgangspunt	 bepalen.	De	 visitatiecommissie	 beveelt	 dan	 ook	 aan	
om	 de	 decretale	 basiscompetenties	 sterker	 als	 ‘sturingsmechanisme’	 te	
hanteren	 om	 de	 inhoud	 en	 programma’s	 van	 de	 lerarenopleidingen	 van	
meet	 af	 aan	 vorm	 te	 geven	 (Ibid.,	 p.	 51).	 Ze	 stelt	 namelijk	 vast	 dat	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	 de	 leraar	
secundair	onderwijs	in	de	meeste	opleidingen	wel	worden	onderschreven,	
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maar	 dat	 de	 manier	 waarop	 dit	 referentiekader	 gebruikt	 wordt	 sterk	
verschilt.	 Waar	 de	 basiscompetenties	 in	 een	 aantal	 opleidingen	 de	
doelstellingen	 en	 de	 invulling	 van	 het	 programma	 aansturen,	 gingen	 de	
meeste	 opleidingen	 andersom	 tewerk:	 “een	 organisch	 gegroeid	
programma/structuurschema	werd	afgetoetst	aan	de	basiscompetenties	en	
waar	 nodig	 al	 dan	 niet	 in	 voldoende	 mate	 bijgestuurd	 om	 alle	
basiscompetenties	 maximaal	 af	 te	 dekken”	 (Ibid.,	 p.	 39).	 In	 de	
opleidingsrapporten	 komen	 daarom	 aanbevelingen	 terug	 als	 ‘gebruik	 de	
basiscompetenties	nog	sterker	als	sturend	principe’	(VLUHR,	2012,	boek	2,	
p.	27);	‘investeer	in	het	expliciteren	van	het	beroepsprofiel	leraar	SO	en	de	
basiscompetenties	 als	 sturend	 kader	 voor	 het	 programma,	 zowel	 wat	
aanpak	 als	 evaluatie	 betreft’	 (Ibid.,	 p.	 34);	 ‘neem	 alle	 basiscompetenties	
expliciet	op	in	de	opleidingsdoelstellingen’	(Ibid.,	boek	4,	p.	208);	 ‘benoem	
per	 module	 in	 de	 eerste	 plaats	 de	 basiscompetenties	 waaraan	 prioritair	
aandacht	besteed	wordt,	zowel	 in	de	opleiding	als	 in	de	 toetsing’	 (Ibid.,	p.	
230);	 of	 ‘hanteer	 de	 correcte	 formulering	 van	 de	 basiscompetenties	 in	 de	
opleidingsdoelstellingen’	 (Ibid.,	 boek	 3,	 p.	 157).	 Het	 nastreven	 van	 de	
basiscompetenties	is	evenwel	niet	voldoende;	het	gaat	erom	dat	studenten	
deze	 basiscompetenties	 ook	 effectief	 verwerven.	 Opleidingen	 dienen	 hun	
programma’s	dan	ook	zo	te	organiseren	dat	elke	student,	onafhankelijk	van	
het	gekozen	traject,	de	tien	functionele	gehelen	en	de	attitudes	kan	behalen.		
	

Het	belang	van	de	juiste	organisatie	

In	 de	 voorgaande	 paragraaf	 lieten	 we	 zien	 hoe	 de	 visitatiecommissie	 de	
specifieke	 lerarenopleidingen	 een	 inhoudelijke	 oriëntatie	 meegeeft	 door	
middel	 van	 een	 welbepaalde	 contextualisering	 van	 de	 basiscompetenties.	
De	commissie	stelt	de	opleidingen	evenwel	ook	verantwoordelijk	voor	het	
bereiken	 van	 de	 vooropgestelde	 doelen	 (met	 name:	 de	 doelen	 die	 de	
opleiding	 zich	 stelt	 enerzijds	 en	 de	 door	 het	 decreet	 bepaalde	
minimumdoelen	anderzijds).	Van	opleidingen	wordt	dan	ook	verwacht	dat	
ze	zich	rationaliseren,	dat	wil	zeggen:	zichzelf	bekijken	vanuit	de	middelen	
die	men	ter	beschikking	heeft	en	deze	vervolgens	efficiënt	aanwenden	om	
de	 doelstellingen	 te	 realiseren.	 Opleidingen	 dienen	 met	 andere	 woorden	
een	proactieve	en	doelgerichte	houding	aan	te	nemen.	Deze	krijgt	vorm	in	
een	 reeks	 ‘ijkpunten’	 die	 de	 visitatiecommissie	 in	 het	 domeinspecifiek	
referentiekader	articuleert.	
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Figuur 4.4. Ijkpunten voor de specifieke lerarenopleiding 
(VLUHR, 2012, boek 1, p. 37-38).  

De	 specifieke	 lerarenopleidingen	 krijgen	 zo	 als	 het	 ware	 hun	 eigen	
‘functiebeschrijving’.	 Zoals	 een	 ‘goede’	 leraar	 zich	 in	 zijn	
beroepsontwikkeling	 richt	 op	 het	 beroepsprofiel,	 zo	 is	 een	 ‘goede’	
lerarenopleiding	een	opleiding	die	zich	organisatorisch	en	onderwijskundig	
richt	op	de	basiscompetenties	van	de	 leraar,	zoals	te	zien	 is	 in	Figuur	4.4..	
Daartoe	 dient	 ze	 haar	 doelstellingen	 helder	 te	 expliciteren	 (zie	 rubriek	
3.4.1)	 en	 het	 realiseren	 van	 deze	 doelen	 via	 haar	 programma,	 personeel,	
voorzieningen	 en	 maatregelen	 voor	 interne	 kwaliteitszorg	 te	 garanderen	
(zie	rubrieken	3.4.2	tot		3.4.5).112	Daarbij	dient	ze	de	functionele	gehelen	en	

                                                            
112 Het onderwerp ‘Resultaten’ komt niet voor in de organisatorische/onderwijskundige aspecten die 
de commissie in haar domeinspecifiek referentiekader vermeldt. 
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attitudes	van	de	basiscompetenties	van	de	leraar	expliciet	na	te	streven	(zie	
markering	 onder	 3.4.1)	 en	 de	 verwerving	 ervan	 door	 de	
studenten/cursisten	 via	 haar	 programma	 te	 waarborgen	 (zie	 markering	
onder	 3.4.2).	 Waar	 het	 eerste	 ‘ijkpunt’	 zich	 vertaalt	 in	 de	 vraag	 om	 de	
basiscompetenties	herkenbaar	aanwezig	te	stellen	in	de	opleidingsvisie	en	
–doelstellingen	 (dat	 wil	 zeggen:	 maak	 expliciet	 dat	 jullie	 de	
basiscompetenties	 nastreven	 en	 welke	 accenten	 jullie	 daarbij	 leggen),	
krijgen	 diezelfde	 basiscompetenties	 in	 het	 tweede	 ijkpunt	 een	 nog	 meer	
sturend	 karakter	 door	 ze	 te	 verbinden	 met	 de	 leerresultaten	 (dat	 wil	
zeggen:	de	basiscompetenties	moeten	 zichtbaar	 zijn	 in	wat	 studenten	aan	
het	einde	van	de	opleiding	kunnen	en	kennen).	Ook	in	de	andere	rubrieken	
van	 het	 beoordelingskader	 zijn	 verwijzingen	 naar	 de	 basiscompetenties	
aanwezig,	 zij	 het	 veeleer	 impliciet	 via	 de	 vertaling	 ervan	 in	 de	
opleidingsdoelen	 (zie	 markeringen	 in	 stippellijn).113	 Kortom:	 een	
kwaliteitsvolle	 opleiding	 is	 een	 opleiding	 die	 doelgericht	 werkt,	 die	 zich	
daarbij	 laat	 aansturen	 door	 de	 vereiste	 competenties	 van	 haar	
afgestudeerden	en	 zich	 in	het	 licht	daarvan	bezig	houdt	met,	 onder	meer,	
wetenschappelijk	 onderzoek,	 het	 leerproces	 van	 de	 student,	 het	 gebruik	
van	 nieuwe	 technologieën,	 een	 stimulerend	 personeels‐	 en	
professionaliseringsbeleid,	kwaliteitsborging	en	kwaliteitsverbetering.	

Door	de	manier	waarop	de	visitatiecommissie	de	basiscompetenties	in	haar	
domeinspecifiek	 referentiekader	 vertegenwoordigt,	 delegeert	 ze	 het	
werken	 aan	 en	 realiseren	 van	 de	 basiscompetenties	 aan	 de	
lerarenopleidingen.	Het	zijn	dus	de	opleidingen	die	aansprakelijk	zijn	voor	
het	 proces	 en	 de	 eventuele	mismatch	 tussen	 doelstellingen	 en	 resultaten	
(en	bijvoorbeeld	niet	het	beleid	of	de	makers	van	de	 lijst).	Anders	gezegd:	
indien	de	basiscompetenties	niet	naar	behoren	worden	gerealiseerd,	is	het	
niet	 de	 lijst	maar	 de	 opleiding	 die	 zich	moet	 aanpassen.114	Op	die	manier	
bekrachtigt	de	visitatiecommissie	de	connecties	tussen	de	lerarenopleiding	
en	de	basiscompetenties	 van	de	 leraar	 en	verstevigt	 ze	de	positie	 van	die	
laatste	 als	 verplicht	 passagepunt.	 Praktijken	 van	 visitatie	 bewerkstelligen	
zodoende	 een	 her‐institutionalisering	 van	 het	 beroepsprofiel.	 Via	 het	

                                                            
113 ‘Streefdoelen’, zoals vermeld in rubriek 3.4.5 in Figuur 4.4, zijn “expliciete kwantitatieve of 
kwalitatieve doelen die fungeren als richtpunten bij het verbeteren van de opleiding en kunnen 
helpen om de kwaliteitszorginspanningen te stroomlijnen” (VLUHR, 2012, boek 1, p. 49). 
114 Verderop zullen we dit concreet maken wanneer we de aanbevelingen van de visitatiecommissie 
naderbij bekijken (zie paragraaf 2.4). 
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netwerk	dat	de	basiscompetenties	 in	de	 lerarenopleiding	activeren,	wordt	
het	 beroepsprofiel	 iets	 waarvoor	 mensen	 zich	 gaan	 interesseren,	 zo	
schreven	 we	 in	 het	 vorige	 hoofdstuk.	 Wanneer	 dat	 netwerk	 zich	 door	
toedoen	 van	 de	 visitatie	 uitbreidt	 of	 stabiliseert,	 wint	 dus	 ook	 het	
beroepsprofiel	aan	autoriteit.	Niet	alleen	kunnen	we	daarbij	denken	aan	de	
visitatiecommissie	die	de	rol	van	vertegenwoordiger	van	de	lijsten	opneemt	
door	hen	centraal	te	stellen	in	het	domeinspecifiek	referentiekader.	Ook	bij	
de	 bezoeken	 die	 de	 commissie	 ter	 plaatse	 aflegt,	 vertegenwoordigt	 ze	 de	
lijst(en)	 –	 dat	 wil	 zeggen:	 stelt	 ze	 hen	 aanwezig	 en	 verleent	 ze	 hen	 als	
dusdanig	realiteit.	Door	gegevens	uit	verschillende	bronnen	naast	elkaar	te	
leggen,	 verzamelt	 ze	 daarbij	 het	 nodige	 bewijsmateriaal	 om	 een	
gemotiveerd	oordeel	uit	te	spreken	over	de	kwaliteit	van	de	opleiding.	Deze	
activiteiten	bespreken	we	in	de	volgende	techniek.	

	

2.2		Het	vormen	van	transparante	oordelen:	de	techniek	van	screenen		

De	 procedure	 voor	 het	 plaatsbezoek	 dat	 de	 visitatiecommissie	 in	 elke	
specifieke	 lerarenopleiding	 dient	 af	 te	 leggen,	 staat	 uitgeschreven	 in	 het	
visitatieprotocol	 (VLIR	 &	 VLHORA,	 2009,	 p.	 38‐41).	 	 Het	
zelfevaluatierapport	 dat	 de	 opleiding	 vooraf	 opstelt,	 vormt	 hierbij	 het	
vertrekpunt.	 De	 commissieleden	 dienen	 de	 interne	 consistentie	 van	 het	
rapport	 en	 de	 mate	 waarin	 dit	 overeenstemt	 met	 de	 richtlijnen	 van	 het	
visitatieprotocol,	te	beoordelen.	Op	basis	daarvan	formuleren	ze	specifieke	
vragen	en	aandachtspunten	die	bij	het	bezoek	van	de	opleiding	aan	de	orde	
moeten	komen.	Eenmaal	het	bezoek	plaatsvindt,	legt	de	visitatiecommissie	
haar	lectuur	van	het	zelfevaluatierapport	naast	wat	ze	te	zien	krijgt	in	een	
representatieve	set	van	documenten	 (studiemateriaal,	 relevante	verslagen	
van	 vergaderingen,	 stageverslagen	 en	 examens)	 en	 een	 rondgang	 in	 de	
faciliteiten	 enerzijds	 en	 naast	 wat	 ze	 te	 horen	 krijgt	 in	 een	 reeks	
afzonderlijke	gesprekken	met	de	verschillende	geledingen	van	de	opleiding	
anderzijds.	 Op	 die	 manier	 dient	 de	 commissie	 na	 te	 gaan	 of	 wat	 in	 het	
zelfevaluatierapport	staat	ook	gedragen	wordt	door	de	opleiders,	of	hiervan	
sporen	terug	te	vinden	zijn	in	de	opleidingsdocumenten,	of	de	mening	van	
de	studenten	verschilt	van	de	ideeën	van	het	personeel,	of	het	werkveld	van	
de	 doelstellingen	 op	 de	 hoogte	 is,	 of	 het	 elektronisch	 leerplatform	 en	 de	
opleidingswebsite	 in	 de	 lijn	 liggen	 met	 wat	 erover	 gezegd	 wordt	 in	 het	
zelfevaluatierapport	 en	 de	 gesprekken,	 of	 er	 hiaten	 zijn	 in	 het	
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opleidingsprogramma,	of	de	toetsing	de	doelstellingen	voldoende	afdekt,	of	
het	 personeel	 voldoende	 opgeleid	 is	 om	 de	 doelstellingen	 bij	 haar	
studenten	te	realiseren,	of	de	materiële	voorzieningen	navenant	zijn,	of	de	
behaalde	resultaten	in	de	lijn	van	de	verwachtingen	liggen,	enzovoort.	Wat	
de	 commissie	 zodoende	 in	 beeld	 brengt,	 is	 dan	 zowel	 de	 mate	 van	
overeenstemming	 tussen	 de	 onderdelen	 en	 betrokkenen	 binnen	 de	
opleiding	 als	 de	 mate	 van	 overeenstemming	 tussen	 de	 opleiding	 en	 de	
verwachtingen	 die	 in	 het	 visitatieprotocol	 en	 het	 domeinspecifiek	
referentiekader	aan	de	specifieke	lerarenopleidingen	worden	gesteld.		

De	 techniek	 van	 screenen	 bestaat	 als	 dusdanig	 uit	 activiteiten	 die	
verbindingen	 tussen	 heterogene	 elementen	 realiseren	 en	 de	 mate	 van	
afstemming	 tussen	 deze	 elementen	 materialiseren	 in	 een	 score.	 De	
bepalingen	 uit	 het	 decreet	 van	 2006,	 de	 beoordelingscriteria	 die	 het	
visitatieprotocol,	 de	 domeinspecifieke	 eisen	 die	 de	 visitatiecommissie	
formuleert	en	de	basiscompetenties	van	de	leraar	zoals	vastgelegd	door	de	
Vlaamse	 regering,	 vormen	 daarbij	 een	 soort	 van	 bondgenootschap	 die	 de	
commissie	 de	 autoriteit	 verleent	 om	 zich	 over	 de	 afzonderlijke	
opleidingsvisies	en	–programma’s	uit	te	spreken:	

Voor het toekennen van de scores heeft de commissie zich gebaseerd 
op het Decreet op de Lerarenopleiding van 6 december 2006, de 
gedetailleerde ‘basiscompetenties voor de leerkracht secundair 
onderwijs’ zoals bepaald bij Besluit van de Vlaamse Regering van 5 
oktober 2007 en de ‘Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke 
lerarenopleiding van VLIR en VLHORA dat in overleg met de 
betrokkenen werd opgesteld. Bovendien heeft de visitatiecommissie 
een referentiekader opgesteld, waarin o.a. de domeinspecifieke eisen 
worden geëxpliciteerd (VLUHR, 2012, boek 1, p. 57). 

De	 visitatiecommissie	 finaliseert	 haar	 beoordeling	 van	 de	 afzonderlijke	
opleidingen	 pas	 eenmaal	 ze	 alle	 opleidingen	 heeft	 bezocht	 (VLIR	 &	
VLHORA,	2009,	p.	40).	Wat	de	commissie	haar	ultieme	autoriteit	verleent,	is	
dat	 ze	meerdere	 perspectieven	 combineert	 waarmee	 ze	 een	 groter	 terrein	
kan	overzien.	De	commissieleden	kunnen	daardoor	dingen	zien	en	zeggen	
die	de	lerarenopleiders	in	de	setting	van	één	lerarenopleiding	niet	kunnen	
zien	 en	 zeggen.	 Dit	 zicht	 en	 zeggenschap	 heeft	 ze	 evenwel	 niet	 zozeer	 te	
danken	aan	de	kunde	en	kennis	van	haar	leden	of	aan	de	sancties	die	ze	met	
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haar	oordelen	kan	verbinden115,	maar	veeleer	aan	de	hoeveelheid	gegevens	
die	 ze	 in	 één	 punt	 weet	 samen	 te	 brengen	 –	 wat	 de	 commissie	 macht	
verleent,	 is	 dus	 niet	 haar	 inzicht	 maar	 haar	 overzicht.	 Dat	 overzicht	
materialiseert	zich	in	de	vergelijkende	scoretabel	die	de	visitatiecommissie	
in	 haar	 finale	 rapport	 presenteert	 (zie	 Figuur	 4.1).	 Daarin	 verschijnen	 de	
scores	 van	 alle	 specifieke	 lerarenopleidingen	 naast	 elkaar,	 waardoor	
verschillen	 in	 kwaliteit	 in	 één	 oogopslag	 te	 zien	 zijn.	 Tegelijk	 creëert	 de	
vergelijkende	 scoretabel	 ook	 een	 ruimte	 waarin	 de	 opleidingen	 als	 één	
geheel	 verschijnen.	 Anders	 dan	 in	 het	 voorgaande	 hoofdstuk,	 situeert	 die	
eenheid	 zich	 niet	 alleen	 tussen	 de	 onderdelen	 en	 betrokkenen	 van	 één	
opleiding	maar	strekt	ze	zich	ditmaal	uit	over	verschillende	opleidingen	heen.	
Praktijken	 van	 visitatie	 brengen	 op	 die	 manier	 ‘de’	 specifieke	
lerarenopleiding	–	niet	langer	in	het	meervoud	maar	in	het	enkelvoud	–	in	
beeld.	 In	 de	 ruimte	 van	 equivalentie	 die	 zo	 wordt	 geactiveerd,	 zijn	 alle	
betrokkenen	 met	 elkaar	 verbonden,	 wat	 het	 tevens	 mogelijk	 maakt	 hen	
(ongeacht	de	aanbieder,	structuur	of	doelgroep)	op	een	specifieke	kwaliteit	
aan	 te	 spreken.116	 Met	 name:	 op	 hun	 verantwoordelijkheid	 om	 de	
doelstellingen	 van	 de	 lerarenopleiding	 in	 verband	 te	 brengen	 met	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 en	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 zoveel	mogelijk	
studenten	deze	kunnen	verwerven.	Dat	er	diversiteit	bestaat	 in	de	manier	
waarop	 en	 de	 mate	 waarin	 opleidingen	 deze	 verantwoordelijkheid	
opnemen,	 wordt	 daarbij	 zichtbaar	 gemaakt	 door	 middel	 van	 de	
verschillende	scores.	Tegelijk	geven	deze	scores	ook	aan	dat	er	ruimte	is	om	
zich	 te	 verbeteren,	 te	 leren	 van	 anderen	 en	 zelf	 ook	 te	 excelleren.	 De	
visitatie	 maakt	 opleidingen	 zo	 niet	 enkel	 vergelijkbaar,	 maar	 plaatst	 hen	
ook	in	een	onderlinge	concurrentiepositie	waarin	de	verschillen	tussen	een	
‘goede’	 opleiding	 en	 een	 opleiding	 die	 ‘onvoldoende’	 kwaliteit	 garandeert	
de	 basis	 biedt	 om	 opleidingen	 te	 responsabiliseren.	 Dit	 werken	 we	

                                                            
115 De VLUHR treedt op als procesbegeleider en – bewaker van de onderwijsvisitaties in het hoger 
onderwijs, maar heeft geen zeggenschap over de gevolgen die er aan de beoordeling worden 
gekoppeld. Dat is de bevoegdheid van de onderwijsoverheid, met name: het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming. Welke beslissingen deze aan de resultaten van de onderwijsvisitatie SLO wil 
verbinden, is op het moment van het verschijnen van het visitatierapport nog niet bekend. 
116 Dit gebeurt onder meer in de beleidsgroepen die de minister van onderwijs inricht in antwoord op 
de resultaten van de visitatie en de beleidsevaluatie. Lerarenopleiders van verschillende instellingen, 
schooldirecteurs, expertisenetwerken, vakbonden en externen worden hierin samengebracht om 
scenario’s voor de toekomst van de lerarenopleiding uit te tekenen. We komen hier in het volgende 
hoofdstuk op terug.    
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hieronder	 verder	 uit	 aan	 de	 hand	 van	 de	 technieken	 van	 vergelijken	 en	
terugkoppelen	of	feedback.	

	

2.3		Het	zichtbaar	maken	van	verschil:	de	techniek	van	vergelijken	

Door	de	opleidingen	in	de	vergelijkende	scoretabel	naast	elkaar	te	plaatsen,	
is	 het	de	bedoeling	 van	de	 commissie	 “om	een	beter	 zicht	 te	 geven	op	de	
diversiteit	 in	 kwaliteit”	 (VLUHR,	 2012,	 p.	 57).	 Die	 kwaliteitsverschillen	
waren	 vóór	 de	 zelfevaluatie	 en	 visitatie	 van	 de	 specifieke	
lerarenopleidingen	 immers	 niet	 zichtbaar.	 Bepaalde	 verschillen	 waren	
misschien	 wel	 gekend,	 maar	 die	 kennis	 was	 steeds	 fragmentair	 en	 niet	
gefundeerd	 op	 het	 oordeel	 van	 een	 onafhankelijke	 commissie	 die	 alle	
opleidingen	aan	de	hand	van	dezelfde	criteria	met	elkaar	kon	vergelijken.	De	
onderwijsvisitatie	van	de	SLO	produceert	dan	ook	nieuwe	informatie	over	
wat	de	opleidingen	van	elkaar	onderscheidt	en	roept	zo	de	mogelijkheid	tot	
het	creëren	van	meer	gelijkvormigheid	–	iets	waar	het	decreet	van	2006	op	
aanstuurde	(zie	bijv.	VLIR	&	VLHORA,	2009,	p.	11;	VLUHR,	2012,	boek	1,	p.	
21)	–	in	het	leven.		

De	onderlinge	verschillen	die	de	 tabel	 tentoonspreidt,	 zo	weten	we	uit	de	
voorgaande	paragrafen,	zijn	niet	bepaald	door	het	type	instelling,	noch	door	
verschillen	 in	 studentenaantallen	 of	 infrastructuur	 –	 maar	 door	 de	 mate	
waarin	de	opleidingen	hun	doelstellingen	afstemmen	op	het	behalen	van	de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 bij	 hun	 afgestudeerden.	 Anders	 gezegd:	
hoe	explicieter	een	opleiding	de	doelstellingen	die	ze	formuleert	in	verband	
brengt	 met	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar,	 hoe	 hoger	 ze	 scoort.	
Volgend	 citaat,	waarin	 verschillende	 specifieke	 lerarenopleidingen	 binnen	
eenzelfde	 opleidingsinstelling	 met	 elkaar	 worden	 vergeleken,	 geeft	 dit	
duidelijk	aan.		

De doelstellingen van de SLO a zijn een internationaal voorbeeld 
van hoe het moet. De opleiding onderscheidt zich van de anderen 
door zeer nadrukkelijk de basiscompetenties als uitgangspunt en 
einddoel van de opleiding te programmeren. Een belangrijk 
instrument hierbij is het ‘Groeidossier’, dat van een student vraagt 
systematisch de ontwikkeling van alle basiscompetenties langs te 
lopen. Daarbij is er ook aandacht voor de attitudes. Ook de SLO b 
gaat duidelijker dan de overige opleidingen uit van de 
basiscompetenties. De opleiding c gaat uit van eigen doelen, waarin 
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de vakdidactiek centraal staat, gebaseerd op een holistisch 
mensbeeld van kennen, kunnen en zijn. De opleiding staat vanuit 
dat principe wat kritisch ten opzichte van de basiscompetenties; die 
vormen eerder een toetsingskader en zijn op die manier ook 
gebruikt. Ook de opleiding d staat kritisch ten opzichte van de 
basiscompetenties; ook zij gaat liever uit van een holistisch 
perspectief op het leraarschap en niet van het analytisch beeld in de 
basiscompetenties. In de opleiding e zijn de basiscompetenties maar 
beperkt terug te vinden in de opleidingsdoelen (VLUHR, 2012, boek 
3, p. 95).  

Opleiding	 a	 krijgt	 voor	 het	 onderwerp	 ‘doelstellingen’	 dan	 ook	 een	 score	
‘Excellent’,	 opleiding	b,	 c	 en	d	haalden	de	 score	 ‘goed’,	 opleiding	 e	 haalde	
‘voldoende’.	 De	 doelstellingen	 van	 opleiding	 f	 voldoen	 echter	 niet	 omdat	
men	 onvoldoende	 expliciet	maakt	 hoe	 de	 doelstellingen	 van	 de	 opleiding	
gekoppeld	zijn	aan	de	vereisten	van	het	decreet.	Ze	krijgt	op	het	onderwerp	
daarom	de	beoordeling	‘onvoldoende’:	

De commissie vindt het noodzakelijk dat de eigen vakspecifieke 
doelen van de SLO veel nadrukkelijker worden gekoppeld aan de 
basiscompetenties uit het decreet. Voor de volgende 
basiscompetenties is niet helder of ze in de opleiding worden 
nagestreefd – en dit werd ook niet transparant tijdens de 
gesprekken en bestudering van andere documenten: 1.1, 1.2, 1.10, 
1.13; 2.2, 2.4, 2.5; 3.3; 4.2, 4.3; 6.5, 6.6; 7.2, 7.4, 7.5; 8. Bovendien zijn 
de basiscompetenties niet bij alle studenten bekend. Ze bleken zich 
nauwelijks bewust van de eerste vijf basiscompetenties. Ook konden 
de studenten weinig voorbeelden geven van functioneel geheel 5 (de 
leraar als innovator, de leraar als onderzoeker), met name wat 
betreft de eigen onderzoekscompetenties. De opleiding gaat niet in 
op de rol van de leraar als opvoeder. Voorts gaven studenten als 
voorbeeld van de operationalisering van functioneel geheel 10, (de 
leraar als cultuurparticipant), het begeleiden van leerlingen tijdens 
een reis naar Parijs, een “zoektocht maken waarin veel gewandeld 
wordt”. De commissie heeft grote twijfels bij de passendheid van een 
dergelijke invulling (Ibid., p. 95). 

Wat	 de	 vergelijkende	 scoretabel	 als	 dusdanig	 zichtbaar	 maakt,	 is	 dat	 de	
specifieke	 lerarenopleidingen	 de	 basiscompetenties	 niet	 in	 dezelfde	mate	
nastreven	en	niet	 in	dezelfde	mate	bereiken.	Op	die	manier	wordt	het	ook	
mogelijk	om	uitspraken	te	doen	over	de	gezamenlijke	 ‘dekkingsgraad’	van	
de	 specifieke	 lerarenopleidingen,	 dit	 wil	 zeggen:	 de	 mate	 waarin	 de	
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opleidingen	 erin	 slagen	 om	 alle	 basiscompetenties	 bij	 alle	 studenten	 te	
realiseren.	Wie	daarbij	als	voorbeeld	geldt	voor	alle	anderen	(zowel	binnen	
als	 buiten	 Vlaanderen),	 is	 degene	 die	 kan	 tonen	wat	 het	 beste	werkt.	 Zo	
toont	de	tabel	niet	alleen	dat	er	verschillend	met	de	basiscompetenties	van	
de	 leraar	gewerkt	wordt,	maar	geeft	ze	ook	aan	dat	de	 lijst	zelf	werkt;	dat	
wil	zeggen:	dat	(goed)	werken	met	de	basiscompetenties	resultaat	oplevert.	
Of	 omgekeerd:	 dat	 onvoldoende	 resultaat	 niet	 te	 wijten	 is	 aan	 de	
karakteristieken	 van	 de	 lijst	maar	 erop	wijst	 dat	 er	 niet	 goed	mee	wordt	
gewerkt.	 De	 evidentie	 die	 de	 scoretabel	 aanreikt,	 levert	 dan	 niet	 alleen	
evidentie	 op	 voor	 de	 lerarenopleidingen	 die	 erin	worden	 uitgezet	 (welke	
opleidingen	het	beter	doen	dan	anderen);	ze	verzamelt	ook	evidentie	voor	
de	effectiviteit	van	de	basiscompetenties	zelf	(op	welke	manier	deze	meer	
vorderingen	realiseren	dan	elders).	

Het	 is	 de	 eerste	 keer	 dat	 dit	 soort	 van	 informatie	 over	 de	 verschillende	
specifieke	lerarenopleidingen	beschikbaar	is.	Voor	het	eerst	was	er	immers	
iets	voor	handen	dat	zoveel	connecties	wist	 te	 installeren	dat	het	de	basis	
kon	leveren	om	opleidingen	in	eenzelfde	beoordelingskader	naast	elkaar	te	
plaatsen.	Praktijken	van	visitatie	maken	de	basiscompetenties	van	de	leraar	
zo	 voor	 het	 eerst	 tot	 iets	 dat	 alle	 lerarenopleidingen	 gemeenschappelijk	
hebben	 (en	 dus	 als	 algemene	 norm	 of	 standaard	 kan	 gelden).	 Tegelijk	
maken	 ze	 een	 soort	 ‘nulmeting’	 mogelijk	 waarbij	 gegevens	 over	 de	
(verschillen	in)	output	nieuwe	input	opleveren	om	het	proces	bij	te	sturen.	
De	 visitatie	 van	de	 opleidingen	dient	 op	die	manier	 als	 basis	 om	 gerichte	
aanbevelingen	 en	 verbeteracties	 te	 formuleren,	 zowel	 op	 het	 niveau	 van	
elke	 opleiding	 afzonderlijk	 als	 op	 het	 niveau	 van	 het	 onderwijsbeleid	 ten	
aanzien	 van	 de	 lerarenopleiding	 in	 Vlaanderen	 (Ibid.,	 p.	 43).	 Bij	 een	
volgende	visitatie	–	voor	de	specifieke	 lerarenopleidingen	die	een	negatief	
oordeel	 kregen	 op	 één	 van	 de	 onderwerpen	 voor	 eind	 2015;	 voor	 de	
opleidingen	met	 een	 positief	 eindoordeel	 in	 principe	 om	 de	 8	 jaar	 –	 kan	
men	de	‘nieuwe’	gegevens	vergelijken	met	die	van	de	vorige	visitatieronde	
en	 zodoende	 toezien	 op	 de	 vorderingen	 die	 een	 opleiding	 maakt.	 Via	
interne	 evaluaties	 kan	 de	 opleiding	 bovendien	 tussentijds	 gegevens	 over	
haar	 kwaliteit	 verzamelen	 (wat	 ook	 expliciet	 van	 opleidingen	 wordt	
gevraagd,	zoals	bleek	in	Figuur	4.4).	De	techniek	van	vergelijken	is	in	die	zin	
onlosmakelijk	met	die	van	terugkoppelen	verbonden:	beide	veronderstellen	
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het	permanent	verzamelen	van	data	om	het	proces	voortdurend	in	de	gaten	
te	houden	en	zichzelf	waar	nodig	(bij)	te	sturen.	

	

2.4		Van	bijsturing	naar	zelfsturing:	de	techniek	van	terugkoppelen	

De	notie	van	terugkoppeling	of	feedback	kwam	in	eerdere	hoofdstukken	al	
aan	 bod	 (zie	 Hoofdstuk	 1,	 paragraaf	 4.1	 en	 Hoofdstuk	 3,,	 paragraaf	 2.2).	
Informatie	 over	 de	 resultaten	 van	 een	 proces	 wordt	 daarbij	 als	 invoer	
gebruikt	om	het	proces	aan	te	passen	en	te	optimaliseren.	Deze	informatie	
komt	tot	stand	door	de	resultaten	of	prestaties	van	het	proces	af	te	toetsen	
aan	 een	 specifieke	 norm	 of	 gemiddelde	 (Simons	 &	 Masschelein,	 2008).	
Feedback	veronderstelt	dus	steeds	een	vorm	van	vergelijking.	Zo	levert	de	
visitatiecommissie	 feedback	 aan	 over	 de	 resultaten	 van	 de	 afzonderlijke	
lerarenopleidingen	 door	 deze	 af	 te	 meten	 aan	 het	 bereiken	 van	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 en	 deze	 te	 vergelijken	met	 de	 resultaten	
van	 andere	 lerarenopleidingen.	 Aan	 de	 hand	 van	 die	 feedback	 weet	 elke	
opleiding	waar	 ze	 staat	 in	 vergelijking	met	 de	 andere,	 en	waar	 ze	 op	 kan	
inzetten	 om	 haar	 prestaties	 te	 verbeteren.	 Feedbackinformatie	maakt	 het	
op	die	manier	mogelijk	om	zichzelf	te	zien	(door	de	ogen	van	de	commissie)	
en	wat	men	doet	te	(her)oriënteren	in	functie	van	de	vooropgestelde	doelen	
(het	domeinspecifiek	referentiekader).117	

De	 vergelijkende	 ruimte	 die	 het	 visitatierapport	 in	 het	 leven	 roept	 is	 dus	
tegelijkertijd	 een	 feedbackruimte.	 Via	 beoordelingen,	 voorbeelden	 van	
goede	 praktijken	 en	 concrete	 aanbevelingen	 worden	 opleidingen	 ertoe	
aangezet	om	van	deze	vergelijking	te	leren	en	de	eigen	werking	gericht	bij	
te	sturen	in	het	licht	van	het	(beter)	bereiken	van	de	basiscompetenties	bij	
alle	 afgestudeerden.	 Het	 visitatierapport	 levert	 op	 die	 manier	 niet	 alleen	
informatie	 over	 kwaliteitsverschillen	 tussen	 de	 opleidingen;	 ze	 geeft	 ook	
aan	hoe	de	 lerarenopleidingen	de	basiscompetenties	van	de	 leraar	 in	hun	
manier	 van	 werken	 kunnen	 integreren	 om	 de	 verwachte	 kwaliteit	 te	
garanderen	 en	 te	 verbeteren.	 De	 basiscompetenties	 en	 attitudes	 van	 de	
leraar	 fungeren	 dus	 tegelijk	 als	 criterium	 om	 de	 output	 van	 de	
                                                            
117 Simons (2014b) wijst er dan ook op dat de zelfkennis die men wint door middel van vergelijking 
vooral te maken heeft met kennis waarmee men zichzelf kan positioneren. Dit soort kennis 
oriënteert dan niet alleen de wijze waarop men zichzelf vandaag dient te begrijpen, maar ook de 
manier waarop men zichzelf kan sturen – “the 'will to know through comparison' is at once about a 
'will to improve' continuously one’s position” (Ibid., p. 155). 
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lerarenopleidingen	 te	 beoordelen	 (door	middel	 van	 summatieve	 feedback	
in	de	vorm	van	scores)	en	als	input	om	de	inhoud	en	de	vormgeving	van	de	
opleidingen	te	(her)oriënteren	(via	informerende	feedback	in	de	vorm	van	
goede	 voorbeelden	 en	 aanbevelingen).118	 Zo	 wordt	 de	 autoriteit	 van	 de	
lijsten	niet	alleen	(her)bekrachtigd;	ze	maken	het	ook	mogelijk	om	andere	
dingen	 te	 doen	 en	 zeggen	 –	 dingen	 die	 zonder	 de	 tussenkomst	 van	 de	
visitatie	niet	 gedaan	of	 gezegd	konden	worden.	Dat	 opleidingen	 zich	voor	
inhoud	 en	 vormgeving	 van	 hun	 programma’s	 door	 de	 lijst	 moeten	 laten	
sturen,	bijvoorbeeld	(zie	VLUHR,	2012,	boek	1,	p.	51);	dat	het	nodig	 is	om	
differentiatie	 aan	 te	 brengen	 in	 de	 lijst	 naargelang	 het	 vakdomein	 en	 de	
vooropleiding	van	de	 studenten	 (zie	 Ibid.,	p.	53);	of	dat	er	meer	aandacht	
moet	 zijn	 voor	 de	 professionalisering	 van	 lerarenopleiders	 opdat	 ze	 de	
specifieke	 bekwaamheden	 die	 bij	 het	 beroep	 van	 lerarenopleider	 horen	
zouden	verwerven	(Ibid.,	p.	54‐55).		

In	wat	volgt	brengen	we	de	bijsturingen	die	de	visitatiecommissie	door	of	in	
naam	van	de	basiscompetenties	en	attitudes	van	de	leraar	ten	aanzien	van	
de	 lerarenopleidingen	 formuleert,	 in	 kaart.	 We	 bekeken	 daartoe	 de	 vele	
verwijzingen	 die	 er	 in	 de	 zevenendertig	 opleidingsrapporten	 naar	 de	
basiscompetenties	 en	 de	 attitudes	 van	 de	 leraar	 worden	 gemaakt	 en	
groepeerden	deze	in	wat	we	‘gebruiksprincipes’	noemen.	De	aanbevelingen	
van	 de	 commissie	 bevatten	 immers	 tal	 van	 richtlijnen	 voor	 een	 ‘goed’	
gebruik	 van	 de	 basiscompetenties	 –	 dat	 wil	 zeggen:	 een	 gebruik	 of	 een	
gedrag	met	oog	op	het	behalen	van	betere	resultaten.	Daarbij	vraagt	ze	de	
opleidingen	om	zichzelf	op	een	bepaalde	manier	te	be‐sturen	of	te	managen	
en	 alle	 beschikbare	 resources	 te	mobiliseren	 in	 functie	 van	 het	 realiseren	
van	basiscompetenties	op	de	lijst.		
	

Breng	de	basiscompetenties	tot	leven	

De	basiscompetenties	van	de	leraar	dienen	adequaat	vertaald	te	worden	in	
de	opleidingsonderdelen	en	het	cursusmateriaal	 (VLUHR,	2012,	boek	3,	p.	
30).	 ‘Adequaat	 vertalen’	 wil	 zeggen:	 het	 in	 eigen	 woorden	 (van	 zowel	
docenten,	 coördinatoren,	 directie,	 ondersteunende	 medewerkers	 als	
studenten)	zichtbaar	maken	van	de	koppeling	tussen	de	basiscompetenties	
                                                            
118 Ook in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 vermeldden we de sturende werking van zogenaamde ‘soft 
evidence’ zoals praktijken van goede voorbeelden, illustraties en getuigenissen (zie ook Simons, 
2014a; Verckens, 2011). 
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en	attitudes	enerzijds	en	concrete	onderwijs‐	en	leeractiviteiten	anderzijds.	
Deze	koppeling	onderschrijven	of	expliciet	maken	aan	de	hand	van	matrices	
en	toetscriteria	is	niet	voldoende;	om	de	basiscompetenties	ook	effectief	te	
bereiken	dienen	 alle	 betrokkenen	 er	 actief	mee	aan	de	 slag	 te	 gaan	 en	 ze	
zelf	vorm	te	geven:	

In de meeste opleidingen werden waardevolle acties ondernomen om 
de basiscompetenties en bijhorende attitudes te koppelen aan het 
opleidingsprogramma, waarbij lesgevers, coördinatoren, directie 
en/of ondersteunende medewerkers met elkaar samenwerkten. Dit 
heeft veelal geleid tot uitgewerkte fiches per 
opleidingsonderdeel/module en vaak tot matrices die aangeven 
welke competenties aan bod komen in welke 
opleidingsonderdelen/modules; soms aangevuld met een overzicht 
van welke competenties ook expliciet getoetst worden. Hoewel dit 
waardevolle instrumenten zijn, is er meer nodig om de doelstellingen 
ook te realiseren doorheen het programma. Een belangrijke 
beperking van de matrices is dat er meestal enkel uit kan worden 
afgelezen dat een competentie aan de orde komt en niet in hoeverre 
de behandeling of activiteiten dekkend zijn voor het bereiken van 
een adequate beheersing van de competentie. In enkele opleidingen 
wordt dit beheersingsniveau wel reeds geëxpliciteerd wat de relatie 
tussen de programma-inhoud en de basiscompetenties verheldert. 
Het is belangrijk dat de betrokken lesgevers actief aan de slag gaan 
met de ontwikkelde instrumenten en de doelstellingen concreet 
vormgeven in de onderwijs- en leeractiviteiten waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn. Daartoe is het noodzakelijk te overdenken 
welke leeractiviteiten van cursisten/studenten vereist zijn om tot 
beheersing van de te bereiken competenties te komen en de 
nagestreefde attitudes te ontwikkelen bij cursisten/studenten. Dit is 
zeker nog niet in alle opleidingen en voor alle lesgevers voldoende 
gebeurd. De relatie tussen de doelstellingen en de inhoud van het 
programma moet dan ook nog meer gaan leven in de geesten van alle 
lesgevers	(VLUHR, 2012, boek 1, p. 41; onze cursivering).	 

Om	 de	 basiscompetenties	 adequaat	 te	 gebruiken	 dient	 er	 dus	 over	
nagedacht,	 over	 gesproken	 en	 mee	 gewerkt	 te	 worden,	 zowel	 door	
docenten	als	door	studenten.	Werken	aan	of	met	de	lijst	toont	zich	dus	niet	
enkel	 in	 woorden	 (in	 formulieren,	 op	 websites,	 in	 vakbeschrijvingen,	 in	
matrices)	maar	ook	en	vooral	 in	 (leer)activiteiten;	het	 is	door	er	 zelf	mee	
aan	de	slag	te	gaan	dat	de	lijst	tot	 leven	wordt	gebracht.	Een	opleiding	(of	
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een	 opleider	 of	 een	 afgestudeerde)	 die	 de	 basiscompetenties	 uitdraagt,	 is	
dan	een	opleiding	 (of	een	opleider	of	een	afgestudeerde)	die	zich	door	de	
basiscompetenties	laat	‘vormen’.	Dat	wil	zeggen:	een	opleiding	(of	opleider	
of	afgestudeerde)	die	de	bereidheid	en	creativiteit	aan	de	dag	 legt	om	aan	
de	vereisten	van	de	lijst	tegemoet	te	komen	door	deze	op	een	eigen	manier	
te	 ‘belichamen’.	 Die	 eigenheid	 dient	 ze	 via	 de	 basiscompetenties	 uit	 te	
drukken,	 meer	 bepaald	 door	 de	 verschillende	 functionele	 gehelen	 een	
verschillend	gewicht	toe	te	kennen	(zie	Ibid., boek	4,	p.	134).	Op	die	manier	
toont	 de	 opleiding	waar	 ze	 voor	 staat	 en	weten	 studenten	wat	 ze	 van	 de	
opleiding	mogen	verwachten:	

De commissie waardeert het dat de opleiding haar doelstellingen 
geëxpliciteerd heeft en dat de basiscompetenties duidelijk worden 
gecommuniceerd naar de cursisten. De commissie heeft vastgesteld 
dat de opleiding, ook in de bespreking in het zelfevaluatierapport, 
een zekere weging toekent aan welke functionele gehelen van de 
basiscompetenties en de attitudes zij veel belang hecht, en aan 
welke minder. Het lijkt de commissie zinvol om deze weging te 
expliciteren, zodat deze ook voor alle betrokkenen transparant wordt 
gemaakt. Hierbij aansluitend beveelt de commissie ook aan om het 
nagestreefde ambitieniveau voor de verschillende basiscompetenties 
te expliciteren door middel van niveau-indicatoren (VLUHR, 2012, 
boek 2, p. 113). 

Het	 is	dus	niet	omdat	de	 lijst	voor	 iedereen	dezelfde	 is	dat	 iedereen	er	op	
dezelfde	manier	aan	dient	te	beantwoorden,	wel	integendeel:	als	het	erom	
gaat	de	basiscompetenties	te	belichamen	dient	men	ze	zich	eigen	te	maken	
door	 er	 een	 eigen	 invulling	 en	 gewicht	 aan	 te	 geven.119	 Binnen	 het	 kader	
van	de	lijst	is	er	dan	ook	ruimte	voor	keuze	en	eigen	invullingen,	zo	lang	de	
lijst	met	basiscompetenties	–	de	lijst	zoals	die	is,	in	zijn	volledigheid	en	met	
de	 juiste	 bewoordingen	 –	maar	 herkenbaar	 blijft	 in	 de	 vertaling	 die	men	
ervan	 maakt.	 Anders	 gezegd:	 het	 verband	 tussen	 de	 lijst	 en	 de	 eigen	
invulling	die	men	eraan	geeft,	moet	expliciet	zijn	en	duidelijk	aan	studenten	
en	 andere	 betrokkenen	 worden	 gecommuniceerd.	 Het	 belang	 dat	 aan	 de	
juiste	lijst	en	het	juiste	gebruik	van	de	lijst	wordt	gehecht,	blijkt	onder	meer	
uit	 de	 aanbevelingen	 die	 erop	 aandringen	 om	meer	 aandacht	 te	 besteden	
aan	de	interne	communicatie	rond	de	band	tussen	de	basiscompetenties	en	

                                                            
119 Zie ook vorige hoofdstuk, waarin we de opdracht om zich binnen het kader van de lijst te 
profileren beschreven als een techniek om de lijst gewicht toe te kennen. 
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de	prioritaire	doelstellingen	van	de	opleiding	(zie	o.m.	Ibid.,	boek	3,	p.	136),	
daarbij	 de	 correcte	 formulering	 van	 de	 basiscompetenties	 te	 gebruiken	
(Ibid.,	p.	157),	en	de	lijst	in	zijn	volledigheid	te	vermelden	(ook	al	legt	men	
op	 bepaalde	 onderdelen	 ervan	 meer	 of	 minder	 de	 nadruk)	 zoals	 in	
onderstaande	voorbeelden:	

De commissie vraagt de opleiding met aandrang om het 
beroepsprofiel van de leraar met de decretaal bepaalde 
basiscompetenties als eerste uitgangspunt te nemen, vermits de 
lesbevoegdheid van een SLO-afgestudeerde het brede onderwijsveld, 
ook dus het secundair (kunst)onderwijs, beslaat. Dit neemt niet weg 
dat de opleiding daarnaast maximaal kan inspelen op de specifieke 
noden van het deeltijds kunstonderwijs waar de afgestudeerden 
hoofdzakelijk terecht komen. De gekozen profilering en de 
gerichtheid op het deeltijds kunstonderwijs vereisen immers een 
specifieke invulling van de basiscompetenties. Deze wordt in grote 
mate gedragen en vormgegeven door de studenten, de docenten en 
het werkveld (VLUHR, 2012, boek 2, p. 158). 

Deze doelstellingen zijn volgens de commissie enkel afgestemd op 
het beroepsprofiel van de leraar. De opleiding heeft een 
competentiematrix uitgewerkt die de doelen van de opleiding 
koppelt aan de tien functionele gehelen van het beroepsprofiel en de 
daarbij horende attitudes. De commissie is geenszins opgezet met 
het feit dat de opleiding enkel gebruik maakt van het beroepsprofiel 
en niet van de basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. 
Hierdoor zijn immers niet alle basiscompetenties expliciet 
opgenomen in de doelstellingen (Ibid., boek 4, p. 192). 

De	basiscompetenties	van	de	leraar	verschijnen	in	het	visitatierapport	dus	
als	 iets	 wat	 opleidingsverantwoordelijken,	 docenten	 en	 studenten	 met	
elkaar	 (moeten)	 delen,	 waar	 ze	 over	 (moeten)	 communiceren	 en	 dat	 ze	
(moeten)	 gebruiken	 om	 hun	 lesgeven	 vorm	 te	 geven.	 Die	 gezamenlijke	
verantwoordelijkheid	om	de	 lijst	 te	realiseren	–	of	dus:	 tot	een	realiteit	 te	
maken	 –	 strekt	 zich	 ook	 uit	 naar	 het	 werkveld,	 de	 overheid	 en	 de	
beroepsgroep	van	lerarenopleiders,	zoals	we	verderop	zullen	zien.		
	

Wat	op	de	lijst	staat,	moet	gebeuren	

Alle	 vaardigheden,	 kenniselementen	 en	 beroepsattitudes	 die	 op	 de	 lijst	
staan,	zijn	volgens	de	commissie	van	belang	(VLUHR,	2012,	boek	1,	p.	52).	
Daarom	 benadrukt	 ze	 dat,	 naast	 de	 tien	 functionele	 gehelen,	 ook	 de	 acht	
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attitudes	 van	 de	 leraar	 die	 de	 basiscompetenties	 uitmaken	 door	 de	
opleidingen	 nagestreefd	 en	 gewaarborgd	 dienen	 te	 worden.120	 In	 de	
opleidingsrapporten	 verschijnen	 de	 attitudes	 als	 een,	 hoewel	 regelmatig	
vergeten,	 volwaardig	 onderdeel	 van	 de	 basiscompetenties.	 Zo	 spreekt	 de	
commissie	 haar	 waardering	 uit	 wanneer	 de	 attitudes	 expliciet	 in	 het	
doelstellingenkader	en	programma	van	een	opleiding	zijn	opgenomen	(zie	
bijvoorbeeld	 Ibid.,	boek	2,	p.	34,	p.	97;	boek	3,	p.	160;	p.	223)	en	raadt	ze	
opleidingen	die	dit	 niet	doen	aan	hieraan	meer	 aandacht	 te	besteden	 (zie	
bijvoorbeeld	 Ibid.,	 boek	 3,	 p.	 184;	 boek	 4,	 p.	 109;	 p.	 259).	 Verder	 zet	 de	
commissie	 opleidingen	waarin	 bepaalde	 functionele	 gehelen	 onderbelicht	
blijven	aan	om	hierin	verandering	te	brengen	door	(meer)	activiteiten	op	te	
zetten	die	de	competentie	(beter)	afdekken;	spreekt	ze	secundaire	scholen	
aan	op	hun	verantwoordelijkheid	om	studenten	toegang	te	verlenen	tot	alle	
activiteiten	 die	 deel	 uitmaken	 van	 het	 leraarsberoep	 zodat	 ze	 zich	 in	 alle	
basiscompetenties	kunnen	bekwamen;	en	roept	ze	de	overheid	op	om	het	
nodige	missiewerk	 te	verrichten	om	het	draagvlak	voor	het	geheel	van	de	
basiscompetenties	te	vergroten,	zoals	te	zien	is	in	onderstaand	fragment.	

De commissie vindt alle tien functionele gehelen van belang in het 
opleiden van leraren. Zij hoopt dat bovenstaande suggesties kunnen 
helpen om de gedragenheid van de basiscompetenties te versterken. 
Ze stelt immers vast dat het draagvlak voor sommige competenties 
bij sommige secundaire scholen (en centra voor DKO) beperkt is. 
Veel van de gesprekspartners uit het veld achten de functionele 
gehelen ‘de leraar als begeleider van leer- en 
ontwikkelingsprocessen’, ‘de leraar als opvoeder’ en ‘de leraar als 
inhoudelijk expert’ van groot belang voor de afgestudeerden van de 
SLO en schenken minder aandacht aan de meeste andere 
functionele gehelen. Ook constateert/stelt het werkveld regelmatig 
dat deze laatste functionele gehelen pas later in de beroepsloopbaan 
aan de orde kunnen komen. 

Om deze competenties toch binnen de Specifieke lerarenopleidingen 
te realiseren vraagt de commissie aandacht voor de competenties die 
in de praktijk geoefend moeten worden om tot beheersing te komen 
terwijl de scholen daar geen of in onvoldoende mate ruimte voor 
(kunnen) geven. Dit geldt voor verschillende competenties van de 
functionele gehelen ‘de leraar als partner van de ouders of 
verzorgers’, ‘de leraar als lid van een schoolteam’ en ‘de leraar als 

                                                            
120 Voor een overzicht van de attitudes, zie Annex 2. 
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partner van externen’. Veel scholen staan de studenten/cursisten 
bijvoorbeeld niet toe om gesprekken met de ouders of verzorgers te 
voeren, terwijl praktijkervaring die wordt opgedaan in dergelijke 
gesprekken essentieel is om deze competenties te verwerven. De 
commissie adviseert de opleidingen om ten aanzien van deze 
functionele gehelen met de scholen in overleg te gaan over een 
effectievere leeromgeving voor de studenten/cursisten. Van de 
overheid wordt nog veel missiewerk gevraagd om het geheel van de 
functionele gehelen ingang en draagvlak bij de scholen (en de centra 
voor DKO) te doen vinden (VLUHR, 2012, boek 1, p. 52-53).  

Het	verspreiden	van	de	basiscompetenties	vergt	dus	missiewerk:	opdat	de	
lijst	 zijn	 verhoopte	 rol	 als	 minimale	 kwaliteitsgarantie	 kan	 spelen,	 moet	
deze	 door	 alle	 betrokkenen	 in	 woord	 en	 daad	 worden	 uitgedragen.	 De	
visitatiecommissie	maakt	de	lijst	van	de	basiscompetenties	leraar	secundair	
onderwijs	 zo	 tot	 een	 ‘vaste	waarde’	waarvan	elk	element	van	 tel	 is	 om	de	
kwaliteit	van	de	opleidingen	nauwgezet	in	kaart	te	brengen.	Om	die	reden	
raadt	 ze	 de	 Vlaamse	 overheid	 dan	 ook	 aan	 om	 de	 competenties	 uit	 het	
beroepsprofiel	 minder	 gedetailleerd	 te	 beschrijven	 zodat	 ze	 minder	
gemakkelijk	als	een	afvinklijst	gebruikt	kunnen	worden.	Wie	‘goed’	of	‘juist’	
werkt	met	de	lijst,	gebruikt	deze	immers	niet	als	controle‐instrument	om	te	
checken	 of	 alles	 volgens	 de	 vereisten	 in	 orde	 is	 gebracht.	 De	 lijst	 heeft	
daarentegen	een	reflectieve	en	proactieve	gebruiker	nodig,	die	bereid	is	te	
blijven	zoeken	naar	een	‘passende’	invulling	van	de	lerarenopleiding	en	de	
nascholing	(dat	wil	zeggen:	een	invulling	in	het	 licht	van	of	gekoppeld	aan	
de	basiscompetenties	en	het	beroepsprofiel).	Teveel	details	werken	daarbij	
deprofessionaliserend	 en	 zijn	 storend	 voor	 het	 dynamische	 karakter	 van	
het	lerarenberoep,	zo	meent	de	commissie:	

Daarnaast merkt de commissie op dat de aanwezigheid van teveel 
details in de vooropgestelde basiscompetenties 
‘deprofessionaliserend’ werkt voor de opleidingen; het stimuleert 
volgzaamheid eerder dan een reflectieve houding over wat zinvol en 
noodzakelijk is in een lerarenopleiding. De commissie vindt het 
belangrijk dat lerarenopleiders binnen zekere kaders ook zelf 
invulling kunnen geven aan de inhoud van hun opleiding. Bovendien 
kan het vastleggen van gedetailleerde basiscompetenties volgens de 
commissie de integratie van nieuwe en actuele ontwikkelingen 
afremmen. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot statische 
opleidingen waarbinnen reflectie, dynamiek en het inspelen op 
nieuwe contexten minder een plaats krijgen.  
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De commissie heeft voorts vastgesteld dat het nagestreefde 
beheersingsniveau van de opgesomde basiscompetenties en attitudes 
niet wordt gedefinieerd. De commissie heeft bij het beoordelen van 
de opleiding dan ook een eigen interpretatie moeten maken van het 
beheersingsniveau dat haalbaar en noodzakelijk is na een opleiding 
van 60 studiepunten. Zij is er hierbij van uitgegaan dat alle 
functionele gehelen dienen aan bod te komen, maar dat de mate van 
beheersing van de competenties kan verschillen. 

De commissie raadt de overheid omwille hiervan aan om te 
verkennen of een minder gedetailleerde beschrijving van de 
competenties, aangevuld met een beschrijving van het 
beheersingsniveaus - onderscheidend voor beginnende 
(startcompetenties) en ervaren leraren (competenties voor een 
ervaren beroepsbeoefenaar) - tot een sterker sturingsmechanisme 
voor de opleidingen en de nascholing van leraren leidt. 
Vooruitlopend daarop kunnen opleidingen sterker dan ze nu doen de 
basiscompetenties gebruiken als richtsnoer voor het organiseren van 
competentiegericht onderwijs, waarbij niet de los-van-elkaar-staande 
disciplines, maar wel de beheersing van competenties het 
uitgangspunt is voor de programmering (VLUHR, 2012, boek 1, p. 
52; onze cursivering). 

Opnieuw	 treden	 de	 basiscompetenties	 hierbij	 als	 richtsnoer	 op	 de	
voorgrond,	maar	dit	keer	worden	ze	expliciet	gekoppeld	aan	een	bepaalde	
onderwijsmethode;	 met	 name	 die	 van	 competentie‐ontwikkelend	
onderwijs.	 Niet	 alleen	 spreekt	 de	 visitatiecommissie	 zodoende	
verschillende	 belanghebbenden	 aan	 op	 een	 gezamenlijke	
verantwoordelijkheid,	 ze	 spreekt	 zich	 ook	 uit	 als	 voorstander	 van	 een	
welbepaalde	 visie	 op	 hoe	 het	 onderwijs	 eruit	 zou	 moeten	 zien	 en	 welke	
haar	 finale	 opdracht	 is.121	 Op	 die	manier	 tekent	 zich	 een	 cirkel	 af	 die	 de	
overheid,	 de	 lerarenopleiding,	 de	 scholen	 en	 de	 nascholingscentra	 met	
elkaar	 verbindt,	 waarin	 feedbackinformatie	 over	 het	 bereiken	 van	 de	
basiscompetenties	 het	 bindmiddel	 vormt.	 Des	 te	 meer	 die	 feedback	
bepalend	 wordt	 voor	 de	 vormgeving	 en	 de	 inhoud	 van	 het	 onderwijs	 en	
opleidingen,	des	te	meer	de	cirkel	zich	sluit.122	
                                                            
121 Competentiegericht en competentie‐ontwikkelend onderwijs worden doorgaans in verband 
gebracht met onderwijsvernieuwing en met de opdracht van het onderwijs om competente 
werknemers op te leiden (zie VLOR, 2005). 
122 Aan de hand van de techniek van de 360° feedback, bespreekt Simons (2014b) wat er gebeurt 
wanneer de cirkel zich sluit en feedback de input vormt om te beslissen wie en wat men is en wilt 
worden (als een opleiding, een land, een school, een leraar, een student …).  
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Sluit	de	cirkel	

Doelstellingen	zijn	er	om	bereikt	te	worden;	indien	ze	niet	of	onvoldoende	
kunnen	 worden	 verworven,	 dienen	 ofwel	 de	 werkvormen	 te	 veranderen	
ofwel	de	doelstellingen	te	worden	bijgesteld	(VLUHR,	2012,	boek	3,	p.	30).	
Opleidingen	 die	 attitudes	 aan	 de	 lijst	 toevoegen	 worden	 hierom	
gewaardeerd,	 maar	 dienen	 vervolgens	 aan	 te	 tonen	 hoe	 ze	 deze	 ook	
effectief	bereiken	(Ibid.).	Opleidingen	die	de	basiscompetenties	vertalen	in	
leerlijnen	 waarmee	 ze	 het	 programma	 vormgeven,	 krijgen	 het	 advies	 ‘de	
leercirkel	beter	te	sluiten’	door	“enerzijds	nog	meer	de	nadruk	te	leggen	op	
de	 bijdrage	 van	 elk	 opleidingsonderdeel	 tot	 het	 realiseren	 van	 alle	
basiscompetenties,	 en	 er	 anderzijds	 voor	 te	 zorgen	 dat	 ook	 de	
basiscompetenties	 de	 eindevaluatie	 aansturen,	 om	 zo	 te	 toetsen	 in	welke	
mate	 ze	 effectief	 gerealiseerd	 werden	 op	 het	 beoogde	 beheersingsniveau”	
(VLUHR,	 2012,	 boek	 2,	 p.	 11;	 onze	 cursivering).	 Opleidingen	 krijgen	
complimenten	omwille	van	de	systematische	aandacht	die	ze	bij	het	geven	
van	 feedback	 op	 stagelessen	 besteden	 aan	 de	 beheersing	 van	 de	
nagestreefde	 attitudes,	 en	 ontvangen	 de	 opmerking	 dat	 ze	
beoordelingscriteria	 voorafgaandelijk	 aan	 de	 toetsing	 kenbaar	 moeten	
maken	aan	studenten	zodat	deze	hun	 leerproces	gerichter	kunnen	sturen.	
Daarbij	 is	niet	enkel	de	mate	van	groei	maar	ook	de	mate	van	beheersing	
van	de	competenties	van	tel:		

De commissie vindt het positief dat de opleiding afgesloten wordt 
met een beoordeling van de portfolio in het kader van het 
opleidingsonderdeel ‘Stageportfolio en reflectie’. De student stelt 
hierbij het groeiproces dat hij doorlopen heeft tijdens de opleiding 
voor aan een panel van docenten uit de opleiding. Niettegenstaande 
de opleiding transparantie van de toetsing als een expliciete 
doelstelling formuleert, heeft de commissie vastgesteld dat de 
beoordelingscriteria bij dit afsluitende gesprek niet (op voorhand) 
aan de studenten worden meegedeeld. Ze beveelt aan dit in de 
toekomst wel te doen. Door duidelijk aan studenten te 
communiceren wat van hen verwacht wordt en waarop ze zullen 
worden beoordeeld, kan het leerproces immers worden gestuurd en 
gestimuleerd. Inhoudelijk lijkt het de commissie voorts zinvol om bij 
de toetsing van de portfolio niet enkel het groeiproces, maar ook het 
beheersingsniveau van de nagestreefde competenties expliciet te 
beoordelen (VLUHR, 2012, boek 3, p. 126). 
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Eenmaal	een	opleiding	haar	toetsbeleid	transparant	maakt	en	afstemt	op	de	
vooropgestelde	doelen,	is	het	hele	proces	van	doelstelling	via	middelen	tot	
resultaat	 in	 beeld	 gebracht.	 In	 die	 zin	 ‘sluit’	 zich	 hiermee	 inderdaad	 een	
cirkel:	 datgene	 van	 waaruit	 men	 vertrekt	 wordt	 verbonden	 met	 datgene	
wat	men	 bereikt	 en	 andersom.	 In	 het	 visitatierapport	 schrijft	 zich	 op	 die	
manier	 het	 beeld	 van	 een	 totale	 afstemming	 in,	 waarin	 de	
opleidingsprogramma’s	en	de	lijst	met	basiscompetenties	elkaar	wederzijds	
afdekken.	Daarmee	wordt	 het	 ‘verhogen	 van	 de	 dekkingsgraad’	 tussen	 de	
input	 (het	niveau	van	de	 studenten	die	 instromen	 in	de	 lerarenopleiding)	
en	 de	 output	 van	 de	 lerarenopleiding	 (het	 niveau	 van	 de	 studenten	 die	
afstuderen)	 iets	 waar	 zowel	 opleidingen	 als	 het	 beleid	 op	 kunnen	 (en	
zouden	 moeten)	 inzetten.	 Uit	 haar	 onderzoek	 van	 de	 specifieke	
lerarenopleidingen	 besluit	 de	 visitatiecommissie	 immers	 dat	 niet	 alle	
basiscompetenties	 op	 dit	 moment	 bij	 alle	 afgestudeerden	 worden	
gerealiseerd.	 Zowel	 het	 aanpassen	 van	 de	 lijst,	 het	 aanpassen	 van	 de	
opleidingstrajecten	 als	 het	 beperken	 van	 de	 toegang	 tot	 de	 opleiding	 tot	
studenten	met	de	nodige	vooropleiding,	behoren	tot	de	mogelijkheden	die	
de	visitatiecommissie	vermeldt	om	de	realiteit	van	de	opleidingen	beter	te	
doen	 beantwoorden	 aan	 de	 realiteit	 van	 de	 lijst.	 Een	 te	 grote	mismatch	
tussen	 beide	 zet	 de	 geldigheid	 van	 de	 basiscompetenties	 als	
kwaliteitscriterium	immers	op	de	helling.	

De commissie constateert dus een spanning tussen het verwachte 
eindniveau van de functionele gehelen en het instroomniveau van de 
studenten/cursisten. Indien de overheid meent dat de instroom van 
praktijkdeskundigheid in het secundair onderwijs van groot belang 
is, dan adviseert de commissie om de beschrijving en mate van 
beheersing van de functionele gehelen te differentiëren en/of de 
opleidingstrajecten (inclusief aanvangsbegeleiding) te differentiëren, 
wat zal leiden tot naar vooropleiding gedifferentieerde 
lerarenprofielen. […] Mocht de overheid echter toch menen dat ze de 
eisen uit haar Besluit voor alle leraren ongedifferentieerd overeind 
wil houden, dan meent de commissie dat de toegang tot de 
Specifieke lerarenopleiding zal moeten beperkt worden tot studenten 
met een diploma hoger onderwijs (VLUHR, 2012, boek 1, p. 53). 

Echter,	niet	enkel	tussen	de	input	en	de	output	dringt	zich	meer	afstemming	
op;	 ook	 met	 betrekking	 tot	 de	 beschikbare	 middelen	 zijn	 aanpassingen	
nodig	 om	 de	 connectie	 tussen	 de	 lerarenopleiding	 en	 de	 lijsten	 van	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	 te	versterken.	Eerder	vermeldden	
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we	 al	 de	 suggestie	 om	 programma’s	 van	 lerarenopleidingen	 en	
nascholingscentra	sterker	vanuit	de	lijsten	te	laten	aansturen	Daarbij	vraagt	
de	 commissie	 om	 na	 te	 denken	 over	 de	 optimale	 verhouding	 tussen	 een	
breed	 aanbod	 met	 diverse	 trajecten	 en	 types	 aanbieders	 enerzijds	 en	
voldoende	schaalgrootte	om	kwaliteit	te	waarborgen	–	lees:	het	verwerven	
van	alle	competenties	te	waarborgen	–	anderzijds.	

Een aantal kleinere opleidingen kampt door de kleine schaal met 
een combinatie van uitdagingen die het samen moeilijk maken om 
een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden. Beperkte beschikbare 
middelen leiden vaak tot kleine aanstellingen en problemen om een 
voldoende brede waaier aan competenties (onder andere voor de 
respectieve vakdidactieken en het vakdidactisch onderzoek) binnen 
de opleiding in te zetten. Hiermee samenhangend is het moeilijk om 
ontwikkelingen in alle deelaspecten van een lerarenopleiding bij te 
houden en kwaliteitsvolle professionalisering te garanderen. Ook 
een systematische aanpak van de interne kwaliteitszorg en overleg 
met alle betrokkenen wordt door een kleine schaal vaak bemoeilijkt 
(VLUHR, 2012, boek 1, p. 51). 

De	commissie	ziet	de	lerarenopleidingen	idealiter	als	‘ware	expertisecentra’	
die	niet	alleen	instaan	voor	de	lerarenopleiding	maar	ook	bijdragen	tot	de	
opleiding	van	lerarenopleiders	en	de	loopbaanlange	professionalisering	van	
leraren	 (Ibid.).	 Lerarenopleiders	 en	 leraren	 zijn	 immers	 evenzeer	
belangrijke	 resources	 in	 het	 bereiken	 van	 de	 onderwijsvisie	 die	men	 voor	
ogen	 heeft.	 De	 visitatiecommissie	 beschouwt	 de	 professionalisering	 van	
lerarenopleiders	 dan	ook	 als	 een	prioriteit,	 en	 roept	 beroepsverenigingen	
en	de	expertisenetwerken	op	om	daarbij	een	ondersteunende	rol	te	spelen	
(Ibid.,	 p.	 55).	 Daarmee	 betrekt	 ze	 meer	 betrokkenen	 in	 het	 werk	 om	 de	
basiscompetenties	 en	 het	 beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 te	 realiseren,	 en	
verstevigt	ze	tegelijk	de	verbindingen	die	door	het	bestaan	van	de	lijsten	tot	
stand	kunnen	worden	gebracht.		 

In	 de	 volgende	 paragraaf	 laten	 we,	 ter	 afronding,	 zien	 hoe	 het	
visitatierapport	een	centraal	punt	creëert	waarlangs	zowel	opleidingen	als	
student‐leraren	dienen	te	passeren	om	zichzelf	te	kennen	en	te	weten	wat	
te	 doen	 om	 zichzelf	 te	 verbeteren.	 Het	 verzamelen	 en	 verspreiden	 van	
feedbackgegevens	 in	 het	 licht	 van	 de	 lijsten	 –	 want	 dat	 is	 wat	 er	 in	 het	
visitatierapport	gebeurt	–	activeert	als	dusdanig	een	dubbele	beweging	van	
centralisering	 en	 monitoring.	 Het	 zijn	 deze	 mechanismen	 die	 de	
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lerarenopleidingen	met	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 aan	 het	werk	
houden	 en	 tegelijk	 de	 rol	 van	 coördinerende	 instanties,	 zoals	 de	
visitatiecommissie	 en	 de	 Vlaamse	 Universiteiten	 en	 Hogescholenraad,	
legitimeren.123	

	

3.			Hoe	het	bundelen	van	gegevens	het	geheel	bestuurbaar	maakt:	de	
mechanismen	van	centralisering	en	monitoring	

In	 de	 voorgaande	 paragrafen	 tekenden	 we	 uit	 hoe	 de	 basiscompetenties	
voor	de	leraar	secundair	onderwijs	via	praktijken	van	visitatie	tot	een	vaste	
waarde	worden	waar	lerarenopleidingen	zich	dienen	op	af	te	stemmen.	De	
technieken	 van	 representeren,	 screenen,	 vergelijken	 en	 terugkoppelen	
leveren	daarbij	de	evidentie	aan	waarmee	de	lijst	van	een	constructie	–	iets	
dat	door	bepaalde	mensen	en	omwille	van	bepaalde	interesses	gemaakt	is	–	
wordt	 omgezet	 in	 een	 feitelijk	 gegeven.	 Het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	worden	zo	tot	iets	wat	vaststaat	en	zeker	is;	iets	wat	er	
nu	eenmaal	‘is’.	Het	feit	dat	de	lijsten	voor	handen	zijn,	maakt	hen	dus	nog	
niet	 tot	 iets	waar	men	rekening	mee	houdt;	het	 is	maar	omdat	 ‘men’	–	de	
Vlaamse	 Universiteiten	 en	 Hogescholenraad,	 de	 visitatiecommissie,	 de	
lerarenopleidingen	–	er	rekening	mee	houdt	dat	ze	tot	een	feit	worden	waar	
men	niet	rond	kan.	

Dit	 mechanisme	 van	 objectivering	 vermeldden	 we	 eerder,	 toen	 we	 er	 in	
hoofdstuk	 2	 op	 wezen	 hoe	 de	 lijsten	 via	 wetteksten,	 wetenschappelijke	
publicaties,	 politieke	 belangen,	 procedures	 en	 verantwoordelijkheden	 in	
circulatie	 worden	 gebracht	 en	 gehouden.	 Precies	 die	 circulatie	 (of	 die	
activiteit,	 of	 die	 beweeglijkheid),	 zo	 schreven	 we	 toen,	 geeft	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 stabiliteit	 en	
zeggenschap.	 Hoe	 meer	 mensen	 zich	 met	 de	 lijsten	 verbinden	 –	 dit	 wil	
zeggen	 er	 in	 hun	 handelen	 en	 spreken	 naar	 verwijzen	 –	 hoe	 groter	 hun	
slagkracht	 en	 hoe	 sterker	 de	 uitwerking	 van	 de	 lijsten.	 In	 hoofdstuk	 3	
zoomden	we	in	op	de	wijze	waarop	de	basiscompetenties	via	praktijken	van	
zelfevaluatie	 worden	 geoperationaliseerd	 door	 hen	 te	 koppelen	 aan	 de	
resultaten	van	de	 lerarenopleidingen.	 In	dit	hoofdstuk	beschreven	we	hoe	

                                                            
123 Ook het Departement Onderwijs en Vorming en de Europese Commissie nemen een 
coördinerende functie op ten aanzien van de lerarenopleiding, zo zullen we in het volgende 
hoofdstuk zien. 
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het	 bezoek	 en	 de	 rapportering	 van	 de	 visitatiecommissie	 deze	 koppeling	
nog	 versterkt	 door	 de	 basiscompetenties	 niet	 alleen	 als	 een	
resultaatsverbintenis	maar	 ook	 als	 uitgangspunt	 voor	 de	 lerarenopleiding	
naar	voren	te	schuiven.	Hoe	meer	de	basiscompetenties	 immers	vanaf	het	
begin	 af	 deel	 uitmaken	 van	 de	 wijze	 waarop	 de	 lerarenopleiding	 wordt	
ingevuld	 en	 vormgegeven,	 hoe	 groter	 de	 kans	 dat	 er	 betere	 resultaten	
worden	 behaald.124	 Op	 die	 manier	 wordt	 de	 uitwerking	 van	 de	
basiscompetenties	als	verplicht	passagepunt	waarlangs	alle	opleidingen	(en	
dus	 ook	 alle	 onderdelen	 en	 betrokkenen	 in	 die	 opleidingen)	 moeten	
passeren,	 nog	 dwingender.	 Waar	 we	 lerarenopleiders	 dit	 in	 het	 vorige	
hoofdstuk	 uit	 eigen	 beweging	 zagen	 doen	 (evenwel	 ingegeven	 door	 het	
visitatieprotocol	 en	 de	 interesse	 om	 een	 goede	 beoordeling	 te	 krijgen),	
krijgen	 de	 basiscompetenties	 nu	 de	 bijkomende	 steun	 van	 een	
onafhankelijke	 commissie,	 een	 vergelijkende	 beoordeling,	 een	 publiek	
rapport	 en	 voorbeelden	 van	 goede	 praktijken.	 Zulke	 voorbeelden	
passeerden	 ook	 in	Hoofdstuk	 2	 de	 revue,	maar	 hadden	 daar	 het	 karakter	
van	 een	 ideaaltypische	 beschrijving	 in	 een	 algemene	 informatiebrochure.	
De	 visitatiecommissie	 kan	 echter	 veel	 meer	 evidentie	 aandragen	 voor	 de	
goede	praktijken	die	ze	selecteert.	Ze	beschikt	 immers	over	gedetailleerde	
informatie	 over	 zowel	 de	 doelmatigheid	 als	 de	 doeltreffendheid	 van	 de	
opleidingen,	 gebaseerd	 op	 zowel	 cijfermateriaal	 als	 de	
zelfevaluatierapporten	en	bezoeken	ter	plaatse.	Op	die	manier	kan	ze	laten	
zien	hoe	het	er	‘echt’	aan	toegaat	in	de	verschillende	lerarenopleidingen	en	
tevens	 bewijzen	 dat	 de	 basiscompetenties	 ‘echt’	 werken.	 Zo	 bestendigen	
praktijken	van	visitatie	op	hun	beurt	de	circulatie	van	de	 lijsten.	Opnieuw	
laten	ze	de	basiscompetenties	immers	de	ronde	doen	bij	de	opleidingen	en	
instanties	van	het	Vlaamse	onderwijsbeleid,	zij	het	nu	niet	 in	de	vorm	van	
evaluatiecriteria	 (zoals	 in	 het	 visitatieprotocol)	 of	 van	opleidingsprofielen	
en	‐programma’s	(zoals	in	de	zelfevaluatie‐rapporten),	maar	in	de	vorm	van	
verschillende	soorten	feedback.		

                                                            
124 We parafraseren hier de visitatiecommissie die de basiscompetenties in haar eindrapport als 
‘sturingsmechanisme’ opvoert (zie supra). 
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Figuur 4.5. Monitoring via de centralisering van gegevens 

Die	 feedback	 wordt	 mogelijk	 gemaakt	 door	 gegevens	 via	 technieken	 van	
vertegenwoordigen,	 screenen,	 vergelijken	 en	 terugkoppelen	 op	 één	 punt	
samen	 te	 brengen.	 We	 verwijzen	 hier	 terug	 naar	 de	 vergelijkende	
scoretabel	 waarin	 we	 in	 Figuur	 4.1	 een	 extract	 lieten	 zien.	 Daarbij	
beschreven	 we	 hoe	 de	 opleidingen	 zowel	 aan	 absolute	 normen	 worden	
afgemeten	als	ten	aanzien	van	elkaar	worden	vergeleken.	Wil	een	opleiding	
dus	weten	waar	ze	staat,	hoe	ze	het	doet	en	wat	ze	kan	veranderen	om	bij	
een	 toekomstige	 visitatie	 beter	 te	 doen,	 dan	 moet	 ze	 via	 die	 tabel	 en	 de	
oordelen	 in	de	 tekst	van	de	opleidingsrapporten,	passeren.	Het	 ‘beeld’	dat	
van	een	opleiding	in	de	tabel	wordt	neergezet	–	bij	de	goede	presteerders,	
in	 de	 middengroep	 of	 bij	 de	 laatsten	 van	 de	 klas	 –	 bepaalt	 met	 andere	
woorden	hoe	een	opleiding	zichzelf	kan	leren	kennen	en	in	de	toekomst	kan	
(laten)	 zien.	De	vergelijking	met	de	anderen	gaat	 in	die	 zin	vooraf	 aan	de	
identiteit	 die	men	 zichzelf	 aanmeet,	 of	 omgekeerd:	 zonder	de	 vergelijking	
met	de	anderen	weet	men	niet	wie	men	is	en	wat	men	moet	doen.125	Het	is	
in	 die	 zin	 niet	 verwonderlijk	 dat	 één	 van	de	 sleutelinformanten	waarmee	

                                                            
125 In mindere mate zagen we hoe dit effect zich ook bij de zelfevaluatie van de lerarenopleidingen 
voordeed. Daarbij keken lerarenopleiders naar zichzelf vanuit het beoordelingskader waarmee de 
visitatiecommissie hen zou beoordelen en maakten ze een inschatting van hun eigen sterktes en 
zwaktes. De sterktes en zwaktes die ze bij de andere opleidingen vermoedden – wat hebben wij dat 
de anderen vermoedelijk niet kunnen bieden? – waren richtinggevend in de profilering die de 
opleiding van zichzelf neerzette. Zie ook Simons (2014b) en Simons & Masschelein (2008) voor een 
verdere uitwerking van deze techniek. 
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we	 spraken	 vaststelde	 hoe	 opleidingen	 die	 zich	 voorbereiden	 op	 een	
hervisitatie	 zich	 ‘modelleren’	 naar	 die	 opleidingen	 die	 een	 goede	
beoordeling	kregen.	Om	de	‘zwakke	punten’	die	door	de	visitatiecommissie	
werden	 aangewezen	 te	 verhelpen,	 zetten	 ze	 als	 het	 ware	 de	 bril	 van	 de	
commissie	op	–	de	criteria	die	de	commissieleden	hanteerden	en	de	goede	
voorbeelden	 die	 ze	 detecteerden	 –	 om	naar	 zichzelf	 te	 kijken.	 Vervolgens	
trachten	ze	zichzelf	naar	dat	beeld	aan	te	passen,	wat	 impliceert	dat	ze	de	
karakteristieken	 van	 hun	 eigen	 instelling	 of	 doelgroep	 minder	 in	 acht	
nemen.126	 Of	 dit	 een	 positieve	 dan	 wel	 een	 negatieve	 evolutie	 inluidt,	 is	
daarbij	voor	onze	analyse	niet	van	belang.	Waar	het	ons	om	gaat,	is	dat	de	
vernieuwing	 niet	 vertrekt	 vanuit	 een	 (wetenschappelijke,	 persoonlijke,	
pragmatische,	…)	visie	op	vakdidactiek,	maar	vanuit	een	boodschap	die	men	
in	 het	 visitatierapport	 leest.	 De	 informant	 sprak	 in	 dit	 verband	 over	
innovating	 to	 the	 test	 (in	 analogie	 met	 teaching	 to	 the	 test).	 Hij	 verwees	
daarmee	 naar	 de	 manier	 waarop	 opleidingen	 veranderingen	 doorvoeren	
om	 te	 voldoen	 aan	 de	 ‘prototypische’	 lerarenopleiding	 zoals	 die	 in	 het	
visitatierapport	werd	geëtaleerd.	Niet	de	wil	van	de	opleiding	maar	de	wil	
van	het	rapport	laat	zich	hier	gelden.	

Het	 is	 precies	 deze	 beweging,	 waarbij	 een	 grote	 hoeveelheid	 heterogene	
dingen	 op	 één	 plaats	 wordt	 geconcentreerd,	 die	 we	 benoemen	 met	 het	
mechanisme	van	 centralisering	noemen.	Een	bepaald	punt	 in	 het	 netwerk	
van	 relaties	 komt	 daarbij	 zo	 centraal	 te	 staan	 dat	 het	 een	 ‘obligatory	
passage	point’	(Callon,	1986;	Latour,	1987)	wordt	voor	de	andere	actoren.	
Een	verplicht	passagepunt	ontstaat	met	andere	woorden	wanneer	één	actor	
de	wil	van	de	anderen	aan	zich	kan	binden,	en	het	gedrag	van	die	anderen	
daardoor	 kan	 sturen	 (zie	 ook	 Hoofdstuk	 1,	 p.	 22).	 De	 scoretabel	 die	 de	
visitatiecommissie	in	haar	rapport	kenbaar	maakt,	mag	formeel	gezien	dan	
wel	 niet	 ‘boven’	 de	 opleidingen	 staan	 –	 zoals	 gezegd	 heeft	 de	
visitatiecommissie	geen	zeggenschap	over	de	gevolgen	die	aan	de	visitatie	
worden	verbonden	–,	ze	krijgt	wel	degelijk	‘macht’	over	de	anderen	door	de	
veelheid	aan	plaatsen,	mensen	en	dingen	die	ze	in	één	kader	weet	samen	te	
                                                            
126 Het voorbeeld betrof het thema ‘vakdidactiek’, iets waar verscheidene SLO’s georganiseerd door 
Centra voor Volwassenenonderwijs in het visitatierapport een onvoldoende voor kregen. In plaats 
van een aanpak voor vakdidactiek te ontwikkelen die tegemoet komt aan de diversiteit van het 
doelpubliek dat deze opleidingen kenmerkt, laten sommige centra zich nu leiden door de 
onderliggende boodschap van de visitatiecommissies die het vakdidactische model dat de 
universiteiten hanteren – waarbij het prototype is dat een groep studenten met hetzelfde 
basisdiploma vakdidactiek leren van iemand met datzelfde basisdiploma – als ideaal voorop stellen. 
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brengen.	Binnen	dat	kader	kunnen	opleidingen	worden	vergeleken	en	kan	
men	informatie	produceren	over	wat	hen	van	elkaar	onderscheidt.	Dat	die	
feedbackinformatie,	ten	eerste	geformuleerd	wordt	door	te	verwijzen	naar	
een	wettelijke	lijst;	ten	tweede	geproduceerd	wordt	volgens	een	werkwijze	
die	in	overleg	met	de	betrokkenen	is	vastgelegd	in	een	protocol;	ten	derde	
door	een	onafhankelijke	 commissie	van	deskundigen	 is	verzameld;	 en	 ten	
vierde	in	een	openbaar	rapport	ter	beschikking	wordt	gesteld,	maakt	deze	
tot	een	bijzonder	krachtige	actor	(en	de	visitatie	tot	een	bijzonder	effectieve	
techniek).	 In	 zekere	 zin	 kunnen	 we	 dan	 ook	 zeggen	 dat	 het	 precies	 de	
feedback	 is	 die	 via	 praktijken	 van	 zelfevaluatie	 en	 visitatie	 wordt	
geproduceerd,	 die	 de	 basiscompetenties	 en	 het	 beroepsprofiel	 autoriteit	
verleent.	 Anders	 gezegd:	moest	 het	 decreet	 niet	 de	 hulp	 krijgen	 van	 deze	
procedures,	dan	zou	de	wet	weinig	 tot	geen	effect	kunnen	uitoefenen.	Het	
mechanisme	 van	 centralisering	 voedt	 bovendien	 de	 nood	 aan	
coördinerende	 instanties	die	 toezien	op	het	 verloop	van	deze	procedures.	
Op	 het	 niveau	 van	 de	 opleidingsinstellingen	 situeert	 deze	
coördinatiefunctie	zich	bijvoorbeeld	bij	de	zogenaamde	‘Cel	voor	Innovatie	
en	 Kwaliteitszorg	 in	 het	 Onderwijs’,	 die	 als	 opdracht	 heeft	 om	 het	
beleidsvoerend	 vermogen	 van	 de	 opleidingsverantwoordelijken	 te	
ondersteunen	 en	 te	 systematiseren.127	 Instanties	 als	 de	 Vlaamse	
Interuniversitaire	 Raad	 en	 de	 Vlaamse	 Hogescholenraad	 verzorgen	 deze	
coördinerende	rol	over	de	opleidingen	heen,	en	sturen	daartoe	onder	meer	
de	zelfevaluaties	en	de	visitaties	van	de	opleidingen	aan.	Omdat	een	goede	
coördinatie	noodzakelijk	is	voor	een	vlotte	doorstroming	van	gegevens	van	
de	periferie	naar	het	centrum,	nemen	ook	deze	instanties	een	centrale	–	en	
dus	machtige	–	positie	in	de	(net)werking	rond	de	lijsten.	

Door	verschillende	elementen	afkomstig	van	verschillende	plaatsen	op	één	
punt	 te	 centraliseren,	 ontstaat	 tegelijkertijd	 een	 ruimte	 van	 equivalentie	
waarin	 alle	 opleidingen,	 en	 alle	 betrokkenen	 die	 aan	 die	 opleidingen	
verbonden	 zijn,	 op	 hun	 verantwoordelijkheid	 aangesproken	 kunnen	
worden.	 Die	 verantwoordelijkheid	 bestaat	 erin	 om	 voortdurend	
bijkomende	 gegevens	 te	 verzamelen	 om	 zo	 permanent	 de	 vinger	 aan	 de	
pols	 te	 houden	 en	 onmiddellijke	 feedback	 te	 krijgen	 over	 hoe	 het	 proces	

                                                            
127 Zie bijvoorbeeld: 
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1246/files/CIKO/CIKO%20samenstelling
%20missie%20opdracht%20en%20werking.doc; zie ook supra, Figuur 4.4. 
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verloopt.	Het	zelfevaluatie‐	en	visitatierapport	vormen	in	die	zin	slechts	een	
momentopname;	 zowel	 voorafgaandelijk	 als	 erop	 volgend	 dienen	 de	
opleidingen	zelf	aan	de	slag	te	gaan	om	bijkomende	en	up	to	date	feedback	
te	 verzamelen.	 Zo	 toont	 het	 schema	 in	 Figuur	 4.6	 bijvoorbeeld	 hoe	 de	
opleiding	die	we	 in	het	vorige	hoofdstuk	met	het	zelfevaluatierapport	aan	
het	 werk	 zagen,	 navolging	 geeft	 aan	 de	 aanbevelingen	 die	 de	
visitatiecommissie	 SLO	 formuleerde.	Opnieuw	krijgen	de	 stafleden	van	de	
opleiding	daarbij	specifieke	taken	toegewezen	en	worden	ze	gemobiliseerd	
om	hier	samen	werk	van	te	maken.	Het	expliciteren	van	‘kerncompetenties’	
bijvoorbeeld,	 een	werkpunt	 dat	 de	 opleiding	 zich	 bij	 het	 uitschrijven	 van	
het	 ZER	 tot	 prioritaire	 actie	 had	 gesteld,	 verschijnt	 in	 het	 schema	 als	 een	
actiepunt	 voor	 de	 Werkgroep	 ‘Opleidingsconcept	 en	 curriculum’.	 Het	
werkpunt	 is	 intussen	 aangevuld	 met	 de	 aanbeveling	 van	 de	
visitatiecommissie	 om	 de	 basiscompetenties	 meer	 als	 sturend	 principe	
doorheen	 het	 programma	 te	 gebruiken	 (zie	 aanbeveling	 1	 links	 in	 de	
figuur).	

	

Figuur 4.6. Acties 2012-2013. 

Naast	 aanbevelingen	waar	men	meteen	mee	 aan	 de	 slag	 gaat,	 zijn	 er	 ook	
aanbevelingen	 die	 men	 plant	 het	 volgende	 academiejaar	 op	 te	 nemen,	
verder	te	bespreken,	of	in	de	repliek	op	te	reageren.	Het	schema	in	Figuur	
4.6	ziet	er	zo	op	toe	dat	elke	aanbeveling	een	gevolg	krijgt.	Praktijken	van	
zelfevaluatie	 en	 visitatie	 installeren	 zo	 een	 feedbackruimte	 waarin	 men	
steeds	open	staat	voor	suggesties	en	bereid	is	om	zichzelf	te	veranderen	en	
te	optimaliseren.	Of	deze	suggesties	geformuleerd	worden	door	een	externe	
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commissie,	 door	 studenten,	 door	 betrokkenen	 in	 het	 werkveld,	 …,	 doet	
daarbij	weinig	ter	zake.	Alles	wat	aanleiding	kan	geven	tot	verandering	en	
een	(gehoopte)	verbetering,	is	van	belang.	Het	is,	met	andere	woorden,	een	
ruimte	waarin	men	 zich	 in	 het	midden	 van	 een	 cirkel	 plaatst	 door	 zowel	
zichzelf	 continu	 te	 evalueren	 als	 zich	 permanent	 door	 anderen	 te	 laten	
evalueren.	Het	ideaal	van	deze	zogenaamde	‘techniek	van	360°	feedback’	is	
het	samenvallen	van	het	beeld	dat	men	van	zichzelf	heeft	met	het	beeld	van	
de	anderen.128		

De	mechanismen	 van	 centralisering	 en	monitoring	werken	 op	 die	manier	
op	 elkaar	 in:	 hoe	 meer	 (vergelijkende)	 data,	 hoe	 preciezer	 men	 zich	 een	
beeld	kan	vormen	van	waar	men	staat	en	wat	men	kan	doen	om	zichzelf	bij	
te	sturen.	En	telkens	men	het	proces	bijstuurt,	is	er	opnieuw	een	evaluatie	
nodig	om	te	zien	welke	vorderingen	men	maakt.	De	ruimte	die	feedback	in	
het	leven	roept,	impliceert	zodus	een	vorm	van	exposure	(blootstelling):	om	
gezien	 te	 worden	 dient	 men	 zich	 permanent	 zichtbaar	 te	 maken	 voor	
anderen,	 en,	 door	 zich	 met	 anderen	 te	 (laten)	 vergelijken,	 kan	 men	 zijn	
eigenwaarde	 bepalen.	 De	 lijsten	 van	 de	 basiscompetenties	 en	 het	
beroepsprofiel	 van	 de	 leraar	 bieden	 daarbij	 een	 handig	 instrument	 om	
datgene	wat	men	doet	en	waar	men	mee	bezig	 is,	zichtbaar	 te	maken	–	 in	
brochures,	vakbeschrijvingen,	matrices,	werkvormen,	evaluatieformulieren,	
toetsingscriteria	 …	 Dit	 geldt	 zowel	 voor	 de	 opleidingen	 ten	 aanzien	 van	
controlerende	 instanties	 zoals	 de	 VLUHR,	 als	 voor	 de	 studenten	 die	 de	
lerarenopleiding	 volgen	 en	 daarbij	 aan	 de	 hand	 van	 logboeken	 en	
groeiportfolio’s	op	elk	moment	moeten	kunnen	laten	zien	hoe	ver	ze	staan	
in	 het	 verwerven	 van	 de	 noodzakelijk	 geachte	 competenties.	 Wat	 op	 die	
manier	 geblackboxed	 wordt,	 is	 dat	 de	 vraag	 naar	 feedback	 over	wat	men	
doet	 tegelijkertijd	 het	 antwoord	 biedt	 op	 de	 vraag	waarom	mensen	 doen	
wat	ze	doen.	In	het	volgende	hoofdstuk	willen	we	laten	zien	hoe	het	in	dit	
soort	van	ruimte	niet	langer	mogelijk	is	om	de	vraag	naar	goed	onderwijs,	
de	 goede	 leraar	of	 goed	opleiden	 te	 stellen.	De	 zelfwerkzaamheid	van	het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 maakt	 deze	 vragen	 immers	
irrelevant,	 en	 dus	 overbodig.	 Dat	 daardoor	 ook	 de	 discussie	 over	wat	we	
vandaag	ten	aanzien	van	het	onderwijs	kunnen	zien	en	zeggen	onmogelijk	
dreigt	 te	worden,	 illustreren	we	 onder	meer	 aan	 de	 hand	 van	 de	 recente	
beleidsevaluatie	van	de	Vlaamse	lerarenopleidingen. 
                                                            
128 Voor meer toelichting over deze techniek, zie o.m. Simons (2014b); Simons & Masschelein (2008). 
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HOOFDSTUK	V	

De	goede	leraar	
Als	de	kracht	van	het	antwoord	het	stellen	van	de	vraag	overstemt	

	
	
	

1. Over	de	stabiliteit	en	de	fragiliteit	van	het	netwerk:	een	‘open’	
einde	

Het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	werken;	 zoveel	
mag	 blijken	 uit	 de	 voorgaande	 analyses.	 Ze	 ‘werken’	 in	 die	 zin	 dat	
verschillende	mensen	 er	 op	 verschillende	 plaatsen	mee	 bezig	 zijn,	 erover	
praten,	 ernaar	 verwijzen	 en	 erover	 schrijven.	 Zowel	 in	 de	 setting	 van	het	
Vlaamse	onderwijsbeleid	als	in	de	lerarenopleiding	zagen	we	hoe	de	lijsten	
vandaag	 actief	 zijn	 in	 wat	 mensen	 zeggen	 en	 doen.	 Daarbij	 gingen	 we	
telkens	 op	 zoek	 naar	 de	 mechanismen	 die	 mensen	 met	 de	 lijsten	 doen	
werken	en	hen	tegelijk	met	die	lijsten	aan	het	werk	houden.	Zo	beschreven	
we	de	mechanismen	van	circulering	en	objectivering	(Hoofdstuk	2),	die	van	
personalisering	 en	 institutionalisering	 (Hoofdstuk	 3)	 en	 die	 van	
centralisering	en	monitoring	(Hoofdstuk	4).	In	dit	hoofdstuk	hernemen	we	
deze	werkingsmechanismen	en	laten	we	zien	hoe	ze	elkaar	veronderstellen	
en	 versterken.	 Daarmee	 denken	 we	 niet	 alleen	 een	 verklaring	 te	 kunnen	
geven	 voor	 de	 vanzelfsprekendheid	 waarmee	 (het	 spreken	 over	 en	 het	
bezig	zijn	met)	wat	een	goede	leraar	is,	of	wat	een	goede	opleiding,	vandaag	
verbonden	wordt	met	(het	spreken	over	en	het	bezig	zijn	met)	een	lijst	met	
competenties.	Die	associatie	is	intussen	zo	vertrouwd	–	de	equivalentie	lijkt	
intussen	zo	evident	–	dat	uit	het	zicht	verdwijnt	dat	het	beroepsprofiel	en	
de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 meer	 ‘doen’	 dan	 ons	 enkel	 een	
werkinstrument	of	referentiekader	aanreiken.	Via	de	mechanismen	die	hen	
stabiliteit	verlenen,	krijgen	de	lijsten	immers	ook	de	macht	of	autoriteit	om	
iets	 te	 zeggen	 over	 anderen	 en	 hun	 gedrag	 (bij)	 te	 sturen.	 Van	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 gaat,	 met	 andere	
woorden,	 een	 zelfwerkzaamheid	 uit	waardoor	 de	 actoren	die	 in	 het	werk	
van	de	lijsten	betrokken	zijn	–	onderwijsonderzoekers,	lerarenopleidingen,	
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beleidsmakers,	 vakdeskundigen,	 scholen,	 evaluatiecommissies,	…	–	 zich	 in	
wat	ze	doen	en	zeggen	aan	de	‘terms	and	conditions’	van	de	lijsten	moeten	
aanpassen.	 Die	 zelfwerkzaamheid,	 zo	 beargumenteren	we,	 laat	 zich	meer	
bepaald	 voelen	 in	 situaties	waar	men	 enkel	 via	 de	 lijsten	 iets	 kan	 zeggen	
over	wat	men	doet	of	van	belang	acht	–	bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	het	
opleiden	 van	 nieuwe	 leraren	 of	 het	 uittekenen	 van	 een	 beleid	 voor	 het	
Vlaamse	 onderwijs.	 Werken	 met	 de	 basiscompetenties	 en	 het	
beroepsprofiel	 wordt	 dan	 een	 soort	 van	 automatisme;	 het	 is	 iets	 wat	 zo	
voor	de	hand	ligt	dat	men	er	niet	meer	bij	stilstaat	of	vaststelt	dat	men	zich	
er	niet	van	kan	ontdoen.	In	paragraaf	2	bespreken	we	hoe	zich	zo	een	‘black	
box’	sluit,	waardoor	het	moeilijk	wordt	om	nog	iets	in	te	brengen	dat	aan	de	
overtuigingskracht	van	de	lijsten	kan	weerstaan.	

De	 derde	 paragraaf	 gaat	 in	 op	 een	 vraag	 die	 we	 tot	 nu	 toe	 buiten	
beschouwing	hebben	gelaten.	Gezien	we	de	werking	van	het	beroepsprofiel	
van	 de	 leraar	 als	 vertrekpunt	 namen,	 lag	 de	 focus	 in	 de	 voorgaande	
analyses	 vooral	 op	 stabiliserende	 mechanismen,	 dat	 wil	 zeggen:	 op	 hoe	
zich,	 in	 de	 settings	 die	 we	 bestudeerden,	 ‘blackboxing’	 voordoet.	 Dit	
impliceert	echter	niet	dat	enkel	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	
in	die	 settings	voor	beweging	zorgen.	Met	andere	woorden:	wellicht	doen	
het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	nog	 iets	anders	doen	dan	wat	
we	 tot	 nu	 toe	 in	 kaart	 hebben	 gebracht,	 en	 wellicht	 zijn	 er	 in	 de	
lerarenopleiding	en	het	onderwijsbeleid	ook	andere	dingen	die	mensen	iets	
‘doen	doen’.	Hoewel	onze	analyses	laten	zien	dat	die	dingen	ons	nog	weinig	
kunnen	doen	wanneer	de	autoriteit	van	de	lijsten	zich	laat	gelden,	willen	we	
in	dit	hoofdstuk	tonen	hoe,	door	andere	dingen	te	doen	en	andere	dingen	te	
zeggen,	een	andere	verhouding	 tot	de	 lijsten	mogelijk	 is.	We	 introduceren	
daartoe	een	vierde	praktijk	die	we	in	relatie	tot	het	beroepsprofiel	hebben	
bestudeerd,	met	name:	die	van	beleidsevaluatie	en	beleidsvoorbereiding.	In	
het	 materiaal	 dat	 we	 bij	 deze	 analyse	 verzamelden	 vonden	 we,	 naast	
talrijke	sporen	van	de	verdere	stabilisering	van	het	netwerk	rond	de	lijsten,	
ook	‘kiemen’	van	bewegingen	die	zich	op	iets	anders	richten.	Hoewel	klein	
en	 onopvallend,	 gaat	 het	 dan	 om	manieren	 van	 doen	 en	 spreken	 die	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voor	 leraren	niet	als	uitgangspunt	
nemen,	 en	 in	 die	 zin	 wijzen	 op	 een	 ‘ontkrachting’	 in	 plaats	 van	 een	
bekrachtiging	ervan.	Daarmee	richten	we	de	aandacht	op	de	fragiliteit	of	de	
veranderlijkheid	 van	 het	 netwerk	 waaraan	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
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basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 hun	 effect	 ontlenen.	We	 kunnen	 immers	
vermoeden	 dat	 er	 zich	 vandaag	 in	 scholen,	 op	 stages,	 in	 leslokalen,	 in	
lerarenopleidingen,	…	tal	van	praktijken	voordoen	die	zich	niet,	of	niet	in	de	
eerste	 plaats,	 met	 de	 lijsten	 verbinden  en,	 zodoende,	 (terug)	 een	 afstand	
instellen	tussen	de	lijsten	en	datgene	waar	men	mee	bezig	is	of	belang	aan	
hecht.	 Vanuit	 een	 netwerkbenadering	 bekeken,	 zijn	 het	 precies	 dat	 soort	
van	 ‘tegenbewegingen’	 die	 aangeven	 dat	 de	 assemblage	 van	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	nooit	finaal	bepaald	is	maar	bij	elk	
nieuwe	vertaling	herschikt	kan	worden.	Tenminste:	voor	zover	deze	nieuwe	
vertaling	 wordt	 opgenomen	 door	 anderen	 in	 het	 netwerk	 en	 zo	 een	
verandering	of	 verschuiving	 teweeg	brengt	 in	de	 connecties	 die	 de	 lijsten	
activeren	 (waardoor	het	netwerk	bijvoorbeeld	 verkleint	 of	minder	 stabiel	
wordt	omdat	er	andere	centrale	knooppunten	ontstaan).		

Voor	de	articulatie	van	beide	bewegingen	–	zowel	de	stabiliserende	als	de	
destabiliserende	–	maken	we	opnieuw	gebruik	van	Latours	(1987)	definitie	
van	 de	 black	 box.	 Of	 een	 ‘black	 box’	 aan	 stabiliteit	 wint	 of	 verliest,	 zo	
schreven	 we	 in	 Hoofdstuk	 1,	 is	 niet	 terug	 te	 brengen	 tot	 de	 interne	
eigenschappen	ervan	maar	hangt	af	van	wie	en	wat	het	weet	te	mobiliseren.	
Karakteristieken	als	efficiëntie,	validiteit	of	duurzaamheid	zeggen	dus	niets	
over	 het	 ding	 zelf	maar	 over	 hoe	 het	 geïncorporeerd	 is	 in	 andere	 dingen,	
uitspraken,	 instrumenten	 en	 processen.	 Die	 incorporaties	 voltrekken	 zich	
constant	 door	 toedoen	 van	 diegenen	 die	 de	 black	 box	 gebruiken	 en	 de	
manier	waarop	ze	deze	in	wat	ze	doen	en	zeggen	vertalen.	

(T)he fate of what we say and make is in later users’ hands. Buying a 
machine without question or believing a fact without question has 
the same consequence: it strengthens the case of whatever is bought 
or believed, it makes it more of a black box. To disbelieve or, so to 
speak, ‘dis-buy’ either a machine or a fact is to weaken its case, 
interrupt its spread, transform it into a dead end, reopen the black 
box and reallocate its components elsewhere. By themselves, a 
statement, a piece of machinery, a process is lost. By looking only at 
them and at their internal properties, you cannot decide if they are 
true or false, efficient or wasteful, costly or cheap, strong or frail. 
These characteristics are only gained through incorporation into 
other statements, processes and pieces of machinery. These 
incorporations are decided by each of us, constantly. Confronted 
with a black box, we take a series of decisions. Do we take it up? Do 
we reject it? Do we reopen it? do we let it drop through a lack of 
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interest? Do we make it more solid by grasping it without any 
further discussion? Do we transform it beyond recognition? This is 
what happens to others’ statements, in our hands, and what 
happens to our statements in others’ hands. To sum up, the 
construction of facts and machines is a collective process (Latour, 
1987, p. 29; cursivering overgenomen van de auteur). 

Door	 in	 dit	 hoofdstuk	 bewegingen	 die	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	versterken	en	verzwakken	naast	elkaar	te	zetten,	willen	
we	 laten	 zien	dat	 de	 zelfwerkzaamheid	 van	 de	 lijsten	 geen	 structureel	 en	
vaststaand	 gegeven	 is	maar	 steeds	 afhankelijk	 is	 van	wat	 anderen	 ermee	
doen.129	We	 beginnen	 daarbij	 zoals	 gezegd	met	 een	 samenvatting	 van	 de	
technieken	en	mechanismen	die	we	in	de	vorige	drie	hoofdstukken	hebben	
beschreven.	

	

2. Many	elements	made	to	act	as	one:	over	de	zelfwerkzaamheid	van	
de	lijsten	

In	hoofdstuk	1	introduceerden	we	met	Latour	(1987)	de	notie	van	de	‘black	
box’,	waarbij	we	deze	 zowel	 verbonden	met	 een	bepaalde	 onderzoeks‐	 of	
benaderingswijze	 als	 met	 het	 mechanisme	 van	 ‘blackboxing’.	 Nu	 we	 de	
werking	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	aan	de	hand	van	
veldwerk	 in	 drie	 settings	 hebben	beschreven,	 kunnen	we	dit	 onderscheid	
scherper	 articuleren.	 Langs	 de	 ene	 kant	 opteerden	 we	 voor	 de	
benaderingswijze	 van	 de	 black	 box	 om	 te	 benadrukken	 dat	 het	 ons	 erom	
ging	 te	 bestuderen	 hoe	 het	 beroepsprofiel	 kan	 doen	wat	 het	 doet.	 Anders	
gezegd:	we	wilden	met	 dit	 onderzoek	 de	 aandacht	 richten	 op	de	werking	
van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	 leraren	 en	 daarmee	
een	 verklaring	 zoeken	 voor	 de	 vanzelfsprekendheid	 waarmee	 deze	
competentielijsten	 gebruikt	worden.	 Daarmee	 samenhangend	 konden	we,	
langs	 de	 andere	 kant,	 laten	 zien	 hoe	 vooral	 de	 basiscompetenties	 zich	
onmisbaar	 weten	 te	 maken	 als	 een	 punt	 waarlangs	 alle	 anderen	 moeten	
passeren.	 Voortbouwend	 op	 Latour	 (1987)	 begrijpen	 we	 de	
                                                            
129 Dat het hierbij niet alleen gaat om de intenties van de individuele menselijke gebruiker, maar ook 
om hoe de lijst gebruikt worden in documenten, in beleidsinstrumenten, in procedures, door 
internationale overheden of beroepsgroepen, op websites en in rapporten, bleek uit onze analyses. 
In Hoofdstuk 1 (paragraaf 2.2) gaven we hierbij meer toelichting aan de hand van de 
netwerkbenadering. We noemden dit toen een denken of kijken in relatie en het denken of kijken in 
beweging. 
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werkingsmechanismen	 van	 het	 beroepsprofiel	 dan	 als	 stabiliserende	
bewegingen	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar	ge‐black‐boxed	worden	tot	een	geheel	dat	
voor	zich	spreekt	en	de	autoriteit	heeft	om	de	wil	van	anderen	aan	zich	te	
verbinden.	 Het	 stabiliserende	 effect	 van	 deze	 mechanismen	 beperkt	 zich	
evenwel	 niet	 tot	 de	 setting	 waarin	 we	 ze	 op	 het	 spoor	 zijn	 gekomen.	 Ze	
werken,	zo	willen	we	in	wat	volgt	laten	zien,	setting‐overschrijdend.	Het	zijn	
met	name	precies	deze	mechanismen	die	verbindingen	tussen	verschillende	
settings	 activeren	 en	 onderhouden,	 en	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 zo	 aan	 terrein	 doen	 winnen.	 Indien	 een	 school	
bijvoorbeeld	 beslist	 om	 de	 lijsten	 expliciet	 een	 plaats	 te	 geven	 in	 het	
personeelsbeleid,	dan	breidt	de	perimeter	van	de	lijsten	zich	uit	en	worden	
ze	 ook	 in	 die	 setting	 een	 realiteit	 op	 basis	 waarvan	 mensen	 (leraren,	
directies,	 pedagogische	 begeleiders,	 inspecteurs,	 …)	 zichzelf	 kunnen	
managen.	Hoe	meer	mensen	ernaar	verwijzen	en	er	zich	in	hun	handelen	op	
richten,	 hoe	 sterker	 –	 feitelijker,	 stabieler,	 onvermijdelijker	 –	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 dus	 worden.	 Het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	 leraren	 in	 termen	 van	 een	
black	 box	 beschrijven,	 wijst	 dan	 tevens	 op	 het	 resultaat	 van	 deze	 studie.	
Hoe	we	tot	dat	resultaat	komen,	bespreken	we	in	wat	volgt.	Eerst	hernemen	
we	beknopt	de	mechanismen	die	 in	de	drie	voorgaande	hoofdstukken	aan	
bod	 kwamen	 en	 voegen	 we	 deze	 samen	 in	 één	 figuur	 (zie	 Figuur	 5.1).	
Vervolgens	 bekijken	we	 hoe	 deze	mechanismen	met	 elkaar	 samenhangen	
en	op	elkaar	inwerken,	waardoor	ze	de	assemblage	of	het	apparaat	van	het	
beroepsprofiel	 een	 automatisch	 en	 zelfwerkzaam	 karakter	 verlenen	 (zie	
Figuur	5.2).		
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Figuur 5.1. De werkingsmechanismen van het beroepsprofiel. 

	

2.1 Hoe	meer	mensen	en	dingen	naar	iets	verwijzen,	en	vanuit	hoe	meer	
verschillende	hoeken,	hoe	stabieler	het	wordt:	de	mechanismen	van	
circulering	en	objectivering	

In	Hoofdstuk	2	voerden	we	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	
de	 leraar	 terug	 naar	 hun	 eerste	 verschijningsvorm	 en	 zagen	 we	 hoe	 ze	
stelselmatig	steeds	meer	en	steeds	sterkere	betrokkenen	met	zich	weten	te	
verbinden.	Daarbij	zagen	we	ook	hun	legitimiteit	toenemen.	Als	we	zeggen	
dat	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	vandaag	een	realiteit	of	een	
feitelijkheid	zijn,	is	dat	dus	niet	zozeer	toe	te	schrijven	aan	hun	inhoudelijke	
karakteristieken	maar	met	het	aantal	connecties	dat	ze	onderhouden	en	het	
aantal	verschillende	argumenten	die	ze	op	die	manier	in	hun	voordeel	weten	
te	 verzamelen.  Wat	 de	 lijsten	 zo	 sterk	 maakt,	 is	 dat	 ze	 zowel	
wetenschappelijk	onderbouwd,	beleidsmatig	gesteund,	juridisch	omkaderd,	
pedagogisch	 geïnspireerd	 àls	 operationeel	 zijn.	 Dat	 wil	 zeggen:	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voor	leraren	zijn	zowel	verbonden	
met	verwijzingen	naar	 internationaal	onderwijsonderzoek,	als	met	actuele	
beleidsinteresses,	 decreten,	 procedures	 en	 instrumenten	 en	 een	
pedagogisch‐maatschappelijke	 visie.	 Allemaal	 samen	 maken	 deze	
argumenten	dat	de	 ‘zaak’	van	de	 lijsten	bijzonder	stevig	staat.	Het	 ligt	dan	
ook	 voor	 de	 hand	 dat	 mensen	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	gebruik	maken:	werken	met	de	lijsten	ligt	in	de	lijn	van	
wat	 ‘blijkt’	 uit	 onderwijsonderzoek,	 is	 wettelijk	 verplicht,	 leent	 zich	 voor	
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bijsturingen	die	 vanuit	 beleidsoogpunt	nodig	 zijn,	 spreekt	mensen	 aan	op	
hun	engagement	om	‘goed’	onderwijs	te	verschaffen	aan	‘alle’	leerlingen	en	
heeft	 een	 positief	 effect	 dat	 met	 tal	 van	 inspirerende	 voorbeelden	 kan	
worden	aangetoond. De	manieren	van	doen	en	manieren	van	 spreken	die	
het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	in	het	leven	roepen,	geraken	zo	
steeds	 nauwer	 verweven	 met	 wat	 juist,	 vereist,	 van	 belang,	 nodig	 en	
effectief	 is.	 Deze	 beweging	 hebben	 we	 geduid	 met	 de	 mechanismen	
circulering	en	objectivering:	hoe	meer	mensen	met	de	 lijsten	werken,	hoe	
meer	deze	circuleren	en	op	hoe	meer	plaatsen	ze	de	ronde	doen,	hoe	meer	
de	 lijsten	 aan	 legitimiteit	 winnen	 en	 een	 gegeven	worden	waar	men	 nog	
moeilijk	 aan	 kan	 ontkomen.	 Doordat	 ze	 op	 zoveel	 plaatsen	 voorkomen	
enerzijds	(en	er	dus	weinig	plaatsen	zijn	waar	ze	hun	invloed	nog	niet	laten	
gelden),	 en	 doordat	 hun	 autoriteit	 door	 steeds	 meer	 elementen	 wordt	
gesterkt	 anderzijds	 (en	 het	 in	 het	 licht	 van	 zoveel	 en	 zulke	 sterke	
argumenten	moeilijk	 is	om	nog	 iets	 ter	 sprake	 te	brengen	dat	niet	 aan	de	
lijsten	refereert).		

	

2.2 Hoe	meer	mensen	zich	iets	eigen	maken,	hoe	ingrijpender	de	
uitwerking	ervan	wordt:	de	mechanismen	van	personalisering	en	
institutionalisering	

In	 Hoofdstuk	 3	 beschreven	 we	 hoe	 een	 lerarenopleiding	 met	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar	aan	de	slag	gaat.	Dit	gebeurde	in	de	setting	
van	 een	 zelfevaluatie	 ter	 voorbereiding	 van	 een	 externe	 visitatie.	 De	
basiscompetenties	voor	de	 leraar	secundair	onderwijs	maken	daarbij	deel	
uit	 van	 de	 evaluatiecriteria	 waarmee	 de	 kwaliteit	 van	 een	 opleiding	 kan	
worden	 beoordeeld.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 technieken	 van	 coördineren,	
rapporteren,	profileren,	programmeren	en	mobiliseren	zagen	we	hoe	de	wil	
en	visie	 van	de	opleiding	 zich	via	praktijken	van	 zelfevaluatie	met	de	 lijst	
met	 basiscompetenties	 verbindt.	 Zichzelf	 als	 een	 ‘goede’	 lerarenopleiding	
presenteren,	 betekent	 dan	 tegelijkertijd	 zichzelf	 creëren	 of	 definiëren	 in	
termen	 van	 deze	 competenties.	 Door	 middel	 van	 deze	 (her‐)articulatie	
schrijft	 zich	 een	 specifieke	 wijze	 van	 kijken	 naar	 de	 eigen	 opleiding	 in,	
waarbij	men	wat	men	doet	en	waarom	men	dat	doet	bekijkt	of	vormgeeft	
vanuit	 de	 elementen	 van	 de	 lijst.	 De	 sturende	 werking	 van	 de	
basiscompetenties	van	de	leraar	laat	zich	hier	niet	gelden	doordat	iedereen	
hetzelfde	doet	of	moet	doen,	maar	wel	doordat	elke	opleiding	–	en	binnen	
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die	opleiding	elke	docent,	elk	vak,	elk	evaluatieformulier,	elke	website,	elke	
stagebegeleider	 en	 elke	 student	 –	 zich	 ertoe	 moet	 verhouden	 om	 er	 een	
‘eigen’	 invulling	 van	 te	 articuleren.	 De	 lijst	met	 basiscompetenties	 ‘werkt’	
hier	 op	 zijn	 eigen	 voorwaarden:	 het	 zijn	 de	 tien	 functionele	 gehelen	 en	
attitudes	 die	 de	 ruimte	 bepalen	waarbinnen	men	 een	 ‘eigen’	 visie	 op	 het	
opleiden	van	leraren	kan	expliciteren.	Tegelijk	zijn	het	de	lerarenopleiders	
die	de	basiscompetenties	een	centrale	plaats	in	hun	opleiding	verlenen,	en	
hen	 zo	 in	 zekere	 zin	 de	 toestemming	 geven	 om	 verschuivingen	 aan	 te	
brengen	 in	 de	 betekenis	 en	 richting	 van	wat	 ze	 doen.	Met	 Bruno	 Latours	
neologisme	 van	 een	 ‘factish’	 kunnen	 we	 de	 volgzaamheid	 die	
lerarenopleiders	 (en	 ook	 onderwijsdeskundigen,	 beleidsmakers,	
visitatiecommissies,	 studenten,	 …)	 vandaag	 ten	 aanzien	 van	 het	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	leraar	aan	de	dag	leggen	op	
twee	manieren	begrijpen.130	Langs	de	ene	kant	gehoorzamen	de	gebruikers	
aan	de	wil	van	de	lijsten	omdat	ze	hen	van	buitenaf	wordt	opgelegd	(als	een	
rationele,	 morele,	 juridische,	 procedurele	 en	 maatschappelijke	
verplichting);	langs	de	andere	kant	dragen	ze	uit	eigen	beweging	bij	tot	het	
verplichtende	karakter	van	de	lijsten	door	hen	als	referentiepunt	voor	hun	
handelen	 te	 aanvaarden.	 Met	 de	 mechanismen	 van	 personalisering	 en	
institutionalisering	 hebben	 we	 op	 begrip	 willen	 brengen	 hoe	 de	
basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 daarbij	 deel	 gaan	 uitmaken	 van	 hoe	
mensen	zichzelf	zien	en	van	de	manier	waarop	ze	zich	aan	anderen	kenbaar	
maken.	 De	 objectivering	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	
werkt	 hierin	 door,	 maar	 neemt	 in	 zekere	 zin	 een	 andere	 vorm	 aan.	 De	
lijsten	 verschijnen	 nu	 immers	 niet	 alleen	 als	 een	 ‘feit’	 omwille	 van	 hun	
stabiliteit	–	iets	dat	zo	stevig	is	dat	men	er	wel	rekening	mee	moet	houden	–	
maar	ook	omwille	van	hun	fluïditeit;	het	zijn	dingen	waarmee	men	zelf	aan	
de	slag	kan	gaan	en	zichzelf	in	de	kijker	kan	zetten	en	precies	daarom	weten	
ze	 de	 interesse	 van	 hun	 gebruikers	 te	wekken.	 Hoewel	 dit	 impliceert	 dat	
basiscompetenties	 in	 verschillende	 lerarenopleidingen,	 in	 verschillende	
                                                            
130 Latour (2010d) begint zijn boek On the modern cult of the factish gods met een verwijzing naar de 
fabel van La Fontaine over de beeldhouwer. Wanneer de beeldhouwer ’s ochtends zijn atelier 
binnenkomt waar hij de avond tevoren de laatste hand heeft gelegd aan het standbeeld van Jupiter, 
deinst hij geschrokken achteruit alsof hij verwacht dat Jupiter hem met zijn bliksemschichten tot stof 
zal herleiden. Latour grijpt deze fabel aan om het strikte onderscheid dat de mens sinds de 
monderniteit tussen ‘feiten’ en ‘ficties’ tracht te handhaven als een dubbele binding in onze 
communicatie te presenteren: “On the one hand, it tells us that we have to choose between fiery 
illusions and icy reasons, but on the other, it tells us just the opposite, since there is no way to 
choose between the two, as soon as we put our hand into the creation of any thing” (Ibid., p. 9). 
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vakken	 en	 bij	 verschillende	 docenten	 op	 een	 verschillende	 wijze	
verschijnen,	maken	precies	deze	vertalingen	de	lijst	met	basiscompetenties	
tot	 een	 verplicht	 passagepunt	 voor	 eender	 wie	 en	 eender	 wat	 met	 de	
lerarenopleiding	 verbonden	 is.	 De	 vrijheid	 die	 opleidingen,	
lerarenopleiders	en	studenten	hebben	om	aan	de	lijsten	een	eigen	invulling	
te	 geven,	 situeert	 zich	 immers	 binnen	 het	 kader	 van	 de	 lijsten.	 De	
soepelheid	 die	 de	 lijsten	 daarbij	 aan	 de	 dag	 leggen,	 zorgt	 zodoende	 voor	
nieuwe	 circuleringsimpulsen,	 die	op	hun	beurt	weer	de	 aansprakelijkheid	
verhogen.	 Mensen	 gebruiken	 de	 lijsten	 immers	 uit	 eigen	 wil,	 of	 juister:	
omdat	wat	ze	willen	zich	gemakkelijk	in	de	taal	van	de	lijsten	laat	vertalen.	
Daarmee	wordt	het	ook	mogelijk	om	de	lerarenopleidingen	aan	te	spreken	
op	 hun	 verantwoordelijkheid	 om	 zich	 aan	 te	 passen	 aan	 de	 ‘wil’	 van	 de	
lijsten,	wat	we	onder	meer	zien	gebeuren	 in	de	visitatie	van	de	specifieke	
lerarenopleidingen.	

	

2.3	 	 Hoe	 meer	 betrokkenen	 langs	 eenzelfde	 punt	 moeten	 passeren,	 hoe	
onvermijdelijker	 dat	 wordt:	 de	 mechanismen	 van	 centralisering	 en	
monitoring	

In	 Hoofdstuk	 4	 zagen	 we	 hoe	 de	 visitatiecommissie	 wat	 bij	 decreet	 is	
voorgeschreven	 –	 met	 name:	 alle	 afgestudeerden	 dienen	 de	
basiscompetenties	 te	 beheersen	 om	 op	 een	 goede	 manier	 als	 beginnend	
leraar	 te	 functioneren	 –	 als	 uitgangspunt	 neemt	 om	 de	 specifieke	
lerarenopleidingen	 te	 vergelijken	 en	 te	 beoordelen.	 In	 naam	 van	 de	 wet,	
activeert	 en	 stabiliseert	 de	 commissie	 de	 basiscompetenties	 met	 andere	
woorden	 als	 een	 verplicht	 passagepunt	waarlangs	alle	 lerarenopleidingen	
dienen	te	passeren.	Van	elke	lerarenopleiding	wordt	immers	verwacht	dat	
ze	 de	 basiscompetenties	 een	 eigen	 invulling	 en	 plaats	 geven	 in	 het	
programma	 en	 bereid	 is	 om	 de	 ‘resultaten’	 van	 de	 opleiding	 te	 (laten)	
beoordelen	 in	 termen	 van	 het	 bereiken	 van	 die	 basiscompetenties.	 De	
feedbackinformatie	 die	 in	 het	 visitatierapport	 publiek	 beschikbaar	 wordt	
gesteld,	draagt	daarbij	extra	argumenten	aan	om	‘onwillige’	opleidingen	van	
de	zaak	van	de	basiscompetenties	 te	overtuigen.	Bovendien	verstevigt	het	
rapport	 de	 verbindingen	 die	 al	 via	 de	 zelfevaluatie	 van	 de	
lerarenopleidingen	werden	geactiveerd. Op	die	manier	 installeert	zich	een	
equivalente	 ruimte	waarin	 het	werk	 dat	 in	 lerarenopleidingen	 gebeurt	 in	
verband	 staat	met	 de	 verwachtingen	 vanuit	 het	 Vlaamse	 onderwijsbeleid,	
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met	wat	leraren	doen	in	scholen	en	met	wat	pedagogisch	begeleiders	doen	
in	nascholingen.	Deze	verbindingen	maken	het	bovendien	mogelijk	om	alle	
betrokkenen	 die	 deel	 uit	maken	 van	 het	 (net)werk	 te	 bewegen	 tot	 (of	 te	
verbinden	aan)	dezelfde	manieren	van	 spreken	en	dezelfde	manieren	van	
doen.	Met	andere	woorden:	wat	de	overheid	van	het	onderwijs	en	de	leraar	
wil	 wordt	 via	 het	 werk	 van	 de	 basiscompetenties	 in	 één	 geheel	
samengebracht	 met	 wat	 vakdeskundigen,	 lerarenopleidingen,	 scholen	 en	
nascholingscentra	 (geacht	 worden	 te)	 willen.	 Precies	 die	 verschuiving,	
waarbij	 een	 punt	 in	 het	 netwerk	 zich	 onmisbaar	weet	 te	maken	 door	 als	
verplicht	 passagepunt	 te	 dienen	 voor	 wat	 anderen	 willen,	 duidt	 Latour	
(1987)	 aan	 als	 verklaring	 voor	 het	 ontstaan	 van	 ‘asymmetrie’.	 	 Eerder	
spraken	wij	 in	 dit	 kader	 van	 ‘autoriteit’.	Wanneer	 algemeen	 geaccepteerd	
wordt	dat	de	lijsten	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	‘staan	
voor’	 goed	 onderwijs,	 goed	 leraarschap	 en	 goed	 opleiden,	 dan	worden	 ze	
tevens	 de	 enige	 geldige	 manier	 waarop	 men	 hieromtrent	 iets	 kan	 laten	
horen	 of	 kan	 laten	 zien	 –	 en	 daarbij	 door	 anderen	 gehoord	 en	 gezien	 te	
worden.	De	ogenschijnlijk	monddode	lijsten	worden	zo	tot	de	enige	officiële	
spreekbuis	 die	 de	 belangen	 van	 de	 overheid,	 de	 lerarenopleidingen,	 het	
onderwijsonderzoek,	 visitatiecommissies	 en	 experten	 in	 één	 design	 weet	
samen	te	brengen.	Cruciaal	is	er	hierbij	op	te	wijzen	dat	het	beroepsprofiel	
en	de	basiscompetenties	op	die	manier	ook	macht	krijgen	over	wie	en	wat	
nog	 geen	 deel	 uitmaakt	 van	 het	 netwerk.	 Eenmaal	 de	 assemblage	 van	 de	
lijsten	 zo	 sterk	 wordt	 en	 zich	 zo	 ver	 weet	 uit	 te	 breiden	 dat	 ze	 anderen	
ertoe	kan	aanzetten	om	zich	via	hen	te	bewegen,	installeert	zich	immers	een	
onevenwicht	tussen	wie	zich	binnen	en	buiten	het	netwerk	bevindt.	Anders	
gezegd:	 de	 lijsten	 kunnen	dan	 zoveel	 gewicht	 in	 de	 schaal	 leggen,	 dat	 het	
inderdaad	 voor	 de	 hand	 ligt	 om	 wie	 zich	 niet	 aan	 hen	 verbindt	 te	
beschuldigen	 van	 irrationeel	 gedrag	 en	 ertoe	 aan	 te	 zetten	 zich	 nader	 te	
verklaren.	

The question to raise, in the eyes of those inside the network, is not 
the one I started with: how can so few protagonists extend their 
networks to control the definition of what the weather is, in spite of 
the multitude of contradictory definitions? The question to raise now 
is this one: how is it that there are still people who believe all sorts 
of absurdities about the weather when it is so easy to learn from us 
what the weather really is? (Latour, 1987, p. 182). 
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In	 voorgaand	 citaat	 gaat	 het	 over	 het	weer	 in	 plaats	 van	 over	 onderwijs,	
maar	het	mechanisme	dat	zich	aftekent	is	hetzelfde:	zij	die	toegang	hebben	
tot	 satellietkaarten,	 databanken	 en	 meetinstrumenten,	 hebben	 meer	
zeggingskracht	dan	zij	die	zich	moeten	wenden	tot	subtiele	aanwijzingen	in	
lucht	of	 tuin.	Of,	 toegepast	op	het	beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	
van	 de	 leraar:	 zij	 die	 zich	 kunnen	 beroepen	 op	 iets	 wat	 én	 juridisch	 én	
onderwijskundig	 én	 moreel	 én	 beleidsmatig	 én	 operationeel	 is,	 staan	
sterker	 dan	 zij	 die	 zoeken	 naar	 andere	 manieren	 om  goed	 onderwijs	 en	
goed	 leraarschap	 zichtbaar	 en	 bespreekbaar	 te	 maken.	 Wie	 (of	 wat)	
aanspraak	kan	maken	op	verschillende	vormen	van	objectiviteit,	can	tip	the	
balance	of	 forces	 ten	 aanzien	van	 zij	 die	 zich	niet	 op	deze	 combinatie	 van	
argumenten	 kunnen	 beroepen.	 Hiermee	 hebben	 we	 een	 verklaring	
gevonden	 voor	 de	 uitspraak	waarmee	we	 dit	 onderzoek	 zijn	 gestart:	 “het	
beroepsprofiel	 is	 er	 toch	 gewoon?”	 Dus	 waarom	 nog	 zoeken	 naar	 iets	
anders?	Waarom	het	moeilijker	maken	dan	nodig	is	als	er	iets	voor	handen	
is	 dat	 door	 iedereen	 gekend	 en	 aanvaard	 is?	 Tegelijk	wordt	 hiermee	 ook	
duidelijk	dat	de	kracht	die	van	de	lijsten	uitgaat	niet	aan	één	iemand	of	één	
groep	 kan	 worden	 toegeschreven.	 Die	 kracht,	 of	 die	 autoriteit,	 halen	 ze	
daarentegen	 uit	 de	 vele	 verschillende	 groepen	 en	 belangen	 die	 ze	 in	 één	
geheel	weten	 te	combineren.	Hiermee	komen	we	bij	de	zelfwerkzaamheid	
of	de	sturende	werking	van	de	lijsten,	die	we	in	wat	volgt	nader	toelichten.	

	

2.4		De	zelfwerkzaamheid	van	het	apparaat		

Een	‘black	box’,	zo	schrijft	Latour	(1987,	p.	130‐131),	is	een	combinatie	van	
ongeordende	 en	 onbetrouwbare	 bondgenoten	 die	 langzamerhand	
samengaan	 in	 een	 georganiseerd	 geheel,	 dat	 vervolgens	 gebruikt	 kan	
worden	 om	 het	 gedrag	 van	 de	 betrokkenen	 te	 controleren.	 De	
mechanismen	die	voor	de	cohesie	en	stabiliteit	van	de	assemblage	zorgen,	
werken	daarbij	op	elkaar	 in.	Toch	blijft	het	daarmee	moeilijk	 te	verklaren	
hoe	 een	 veelheid	 aan	 belangen	 kan	 worden	 samengehouden	 door	 iets	
relatief	 simpel	 zoals,	 bijvoorbeeld,	 een	 beroepsprofiel.	 Wat	 wel	 duidelijk	
werd	 in	de	analyses	 in	de	voorgaande	hoofdstukken,	 is	dat	de	machinerie	
rond	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	steeds	complexer	wordt.	
Niet	alleen	komen	er	steeds	nieuwe	betrokkenen	bij	 in	het	netwerk	(zoals	
een	 visitatieprotocol,	 zelfevaluatierapporten,	 visitatiecommissies,	 de	
vergelijkende	 scoretabel,	 …),	 de	 mechanismen	 die	 de	 betrokkenen	
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samenhouden	 worden	 ook	 ingewikkelder	 en	 daardoor	 moeilijker	 te	
weerstaan.	 Zo	 beschreven	 we	 in	 Hoofdstuk	 4	 bijvoorbeeld	 hoe	
lerarenopleidingen	 die	 in	 hun	 zelfevaluatierapport	 een	 zekere	 vrijheid	
hadden	 ingenomen	 ten	 aanzien	 van	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar,	
hier	 na	 de	 visitatie	 op	 worden	 teruggefloten	 en	 via	 een	 hervisitatie	
gedwongen	worden	om	zich	aan	de	norm	te	conformeren	(dat	wil	zeggen:	
zich	 te	 richten	 naar	 opleidingen	 die	 op	 een	 goede	 manier	 met	 de	
basiscompetenties	 omgaan).	 Hiermee	 wilden	 we	 niet	 suggereren	 dat	 de	
visitatiecommissie	haar	boekje	te	buiten	gaat;	de	imperatief	om	zichzelf	te	
vergelijken	 en	 te	 verbeteren	 zit	 veeleer	 ingebed	 in	 de	 logica	 van	
kwaliteitszorg	 zelf.	Wie	 bereid	 is	 zichzelf	 te	 evalueren,	 verklaart	 zich	met	
andere	woorden	ook	akkoord	om	uit	deze	evaluatie	te	leren	en	zichzelf	aan	
de	 resultaten	 aan	 te	 passen.	 De	 mechanismen	 van	 personalisering	 en	
monitoring	 houden	 elkaar	 dus	 wederzijds	 in	 stand,	 en	 zorgen	 er	 tevens	
voor	dat	de	basiscompetenties	en	het	beroepsprofiel	circuleren	op	nieuwe	
plaatsen	 (in	 nieuwe	 rapporten,	 in	 nieuwe	 beleidsteksten,	 op	 nieuwe	
webpagina’s,	 op	 studiedagen	 en	 proclamaties,	 …)	 en	 bij	 nieuwe	
betrokkenen	(zoals	de	visitatiecommissie	of	de	commissie	beleidsevaluatie;	
zie	infra).		

	
Figuur 5.2. De werkingsmechanismen van het beroepsprofiel in (inter)actie. 

Aan	 de	 andere	 kant	 van	 de	 machine	 kunnen	 we	 gelijkaardige	 interacties	
opmerken.	 Hoe	 meer	 de	 basiscompetenties	 een	 centraal	 punt	 worden	
waarlangs	 alle	 lerarenopleidingen,	 en	 via	 de	 lerarenopleidingen	 iedereen	
die	 met	 de	 lerarenopleiding	 in	 aanraking	 komt	 (de	 studenten,	 de	
lerarenopleiders,	 stagebegeleiders,	 onderzoekers,	 de	 expertisenetwerken,	
…),	hoe	sterker	ze	de	 identiteit	van	de	 lerarenopleiding	aan	zich	weten	 te	
binden	 en	 hoe	 meer	 ze	 aan	 objectiviteit	 winnen.	 Het	 mechanisme	 van	
centralisering	versterkt	dus	dat	van	institutionalisering	en	draagt	tevens	bij	
aan	de	objectivering	van	de	basiscompetenties	en	het	beroepsprofiel	voor	
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leraren.	In	Figuur	5.2	herschikten	we	de	mechanismen	aan	de	hand	van	hun	
onderlinge	 samenhang.	 Personalisering	 en	 monitoring	 zien	 we	 dan	 als	
bijkomende	 en	 complexere	 vormen	 van	 circulering	 die	 de	 wetten,	
referenties,	 politieke	 belangen,	 ideaaltypische	 voorbeelden	 en	 procedures	
waarin	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 de	 ronde	 doen	 kracht	
bij	zetten.	Institutionalisering	en	centralisering	geven	we	in	de	figuur	weer	
als	ingenieuzere	vormen	van	objectivering,	waardoor	de	basiscompetenties	
deel	 gaan	uitmaken	van	de	 lerarenopleiding	 en	 zo	 ook	het	 beroepsprofiel	
tot	realiteit	maken.	

De	 werkingsmechanismen	 die	 we	 in	 onze	 analyses	 beschreven	 houden	
elkaar	 dus	 draaiende,	 waardoor	 de	 lijsten	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 de	 spil	 vormen	 van	 een	 zelfwerkzaam	 apparaat	 dat,	
eenmaal	het	op	gang	is	gekomen,	opereert zonder	tussenkomst	van	iemand	
van	 buitenaf.	 Anders	 gezegd:	 vanaf	 het	 moment	 waarop	 de	 heterogene	
elementen	die	in	de	(net)werking	van	het	beroepsprofiel	betrokken	zijn	een	
samenhangend	geheel	vormen,	wordt	het	beroepsprofiel	een	apparaat	dat	
op	of	vanuit	zichzelf	kan	bewegen	–	kortom:	een	automaat.	Het	zijn	dan	 in	
zekere	zin	de	lijsten	die	de	andere	betrokkenen	in	het	netwerk	controleren	
in	plaats	van	andersom.131	

It would be better if the assembled forces could check one another by 
playing the role of mechanic for each other; if this were feasible, 
then the mechanic could withdraw and still benefit from the 
collective work of all the assembled elements, each conspiring with 
one another to fulfil the mechanic’s goal. This would mean that, in 
practice, the assembled forces would move by themselves! This at 
first seems ludicrous, since it would mean that non-human elements 
would play the role of inspector, surveyor, checker, analyst and 
reporter in order to keep the assembled forces in line (Latour, 1987, 
p. 130; cursivering overgenomen van de auteur). 

                                                            
131 Dit zagen we onder meer gebeuren in de opleidingsinstelling die zich voorbereidde op de visitatie. 
Daarbij verschenen het beroepsprofiel en de basiscompetenties als een ‘gegeven’ dat een plaats 
moet krijgen in het opleidingsprogramma. Het zeggenschap van de basiscompetenties ‘wint’ het op 
dat moment van individuele articulaties. Waar de lijsten ‘op zich’ en in hun totaliteit (dus als een 
samenhangend geheel) het vertrekpunt vormden voor het schrijven van een zelfevaluatierapport, 
zagen we hoe de lijsten in de discussies die aan hun ontstaan voorafgingen nog geen eenheid wisten 
te vormen. Zo dienden tal van partijen nog van het nut van de lijsten overtuigd te worden, bestond 
er discussie over de formuleringen, geraakte men het niet eens over wie de bevoegdheid had over de 
concrete uitwerking van de basiscompetenties, etc. 
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Op	basis	van	deze	beschrijving	kunnen	we	dan	ook	de	prognose	maken	dat,	
indien	de	machine	blijft	 draaien	 zoals	 ze	nu	draait,	 de	 ‘black	box’	 van	het	
beroepsprofiel	zich	verder	zal	stabiliseren.	Zo	is	het	te	verwachten	dat	het	
beroepsprofiel	van	de	 leraar,	via	het	werk	dat	de	basiscompetenties	 in	de	
lerarenopleiding	 verrichten,	 op	 afzienbare	 tijd	 ook,	 of	 meer	 dan	 nu	 het	
geval	 is,	 zijn	 intrede	 zal	 doen	 in	 scholen	 en	 nascholingscentra.	 Naast	 het	
visitatierapport	 kregen	 de	 lijsten	 hiertoe	 intussen	 versterking	 van	 het	
rapport	van	de	beleidsevaluatie	en	het	beleidsvoorbereidende	werk	van	de	
beleidsgroepen	die	voormalig	Onderwijsminister	Pascal	 Smet	 in	het	 leven	
riep.	Die	praktijken,	die	zich	voordeden	in	de	periode	2013‐2014,	bekijken	
we	 in	 de	 volgende	 paragraaf	 van	 naderbij.	 Daarmee	 brengen	 we	 nieuwe	
empirische	 gegevens	 aan	 om	 te	 wijzen	 op	 de	 zelfwerkzaamheid	 van	 de	
lijsten.	Het	bleek	immers	ook	in	deze	praktijken	moeilijk	om	iets	anders	te	
doen	 en	 te	 zeggen	 dan	 datgene	 wat	 de	 (net)werking	 van	 de	 lijsten	 te	
bekrachtigt	 (en	 het	 netwerk	 zodoende	 uit	 te	 breiden).	 In	 het	 empirisch	
materiaal	 vonden	 we	 evenwel	 ook	 sporen	 van	 iets	 wat	 we	 een	
‘tegenbeweging’	 zouden	 kunnen	 noemen.	 Daarmee	 doelen	 we	 op	 een	
beweging	 die	 zich	 op	 iets	 anders	 oriënteert	 en,	 indien	 hierdoor	
verschuivingen	 in	 hun	 (net)werking	 teweeg	worden	 gebracht,	 het	 statuut	
van	 de	 lijsten	 als	 verplicht	 passagepunt	 zo	mogelijk	 ‘ont‐kracht’.	 Of	 zulke	
‘destabiliserende’	bewegingen	zich	ook	voordeden	in	de	praktijken	die	we	
in	 de	 voorgaande	 hoofdstukken	 beschreven,	 is	 niet	 met	 zekerheid	 te	
zeggen.	 Wel	 kunnen	 we	 zeggen	 dat	 we	 er	 weinig	 sporen	 van	 hebben	
teruggevonden	en	dat,	als	er	al	tegenbewegingen	zijn	geweest,	we	in	ieder	
geval	post	factum	kunnen	zeggen	dat	ze	weinig	verschil	hebben	gemaakt	in	
de	 verdere	 stabilisering	 van	de	 lijsten.	 In	wat	 volgt	willen	we	daarna	ook	
kort	ingaan	op	de	beperkingen	van	onze	onderzoeksmethode,	die	het,	zowel	
theoretisch	 (hoe	 tegenbewegingen	 te	 denken	 vanuit	 de	 idee	 van	
(net)werking?)	 als	 methodologisch	 (hoe	 kunnen	 we	 deze	 op	 het	 spoor	
komen	 wanneer	 we	 het	 beroepsprofiel	 als	 uitgangspunt	 nemen?),  niet	
eenvoudig	maakt	om	mogelijke	tegenbewegingen	in	kaart	te	brengen.	Eerst	
leiden	we	de	setting	waarin	we	het	laatste	deel	van	het	veldwerk	verrichten	
evenwel	 in	 aan	 de	 hand	 van	 een	 momentopname	 van	 een	 studiedag	 in	
Brussel,	 waar	 het	 rapport	 van	 de	 beleidsevaluatie	 samen	met	 dat	 van	 de	
visitatie	aan	het	publiek	werden	voorgesteld.	
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3.	The	holes	in	the	network:	over	de	fragiliteit	van	de	assemblage		

5	oktober	2013.	Een	kleine	300	 lerarenopleiders	arriveert	druppelsgewijs	 in	
het	 Egmontpaleis	 te	Brussel.	Met	 verse	 koffie	 en	 ontbijtkoeken	 –	 het	 is	 ten	
slotte	 zaterdag	 –	 worden	 ze	 ontvangen	 in	 het	 atrium	 voor	 de	 grote	
conferentiezaal	Egmont	II.	Dit	kan	het	gevoel	van	ongemak	bij	de	aanwezigen	
echter	 niet	 helemaal	wegnemen.	Hoewel	 hen	 beloofd	was	 dat	 ze	 als	 eerste	
inzage	 zouden	 krijgen	 in	 de	 resultaten	 van	 de	 beleidsevaluatie	 van	 de	
lerarenopleidingen,	 is	er	een	 lek	geweest,	wat	daags	voordien	aanleiding	gaf	
tot	alarmerende	berichten	in	de	pers:	‘Minister	heeft	gefaald’,	‘Niveau	nieuwe	
studenten	 lerarenopleidingen	 zorgwekkend’,	 ‘Herexamen	 voor	 de	
lerarenopleidingen’,	‘De	leraar	van	morgen	leert	het	niet’.132	

	

Figuur 5.3. De Vlaamse lerarenopleiders verzamelen in Brussel. 

“Toch	 krijgt	 u	 vandaag	 betrouwbare	 info,	 concrete	 info	 en	 genuanceerde	
info,”	 haast	 de	 dagvoorzitter	 zich	 te	 zeggen,	 eenmaal	 de	 verzamelde	
aanwezigen	 rond	de	 imposante	vergadertafel	hebben	plaatsgenomen.133	Die	
informatie	 blijkt	 een	 conglomeraat	 van	 gegevens	 uit	 onderzoeks‐	 en	
projectrapporten,	 internationale	 databanken,	 opleidingsvisitaties	 en	
beleidsevaluaties,	 praktijkervaringen	 vanuit	 het	 terrein	 en	 Europese	

                                                            
132 Zie bijvoorbeeld: Belga 4/10/2013; De Morgen, 4/10/2013; Klasse, 8/10/2013; 
DeWereldMorgen.be 10/10/2013;  
133 We citeren het afdelingshoofd Beleid Onderwijspersoneel van het Departement Onderwijs en 
Vorming. 
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richtlijnen.	Zeven	onderwijsdeskundigen	uit	binnen‐	 en	buitenland	brachten	
deze	gegevens	op	vraag	van	de	Vlaamse	regering	samen	in	het	rapport	van	de	
Commissie	 Beleidsevaluatie	 Lerarenopleidingen	 (Biesta,	 Belmans,	 Beyers,	
Calders,	Huybrechts,	Muijs	&	Van	Den	Bossche,	2013).	Aan	de	hand	van	negen	
evaluatievragen	 analyseerde	 de	 commissie	 de	 effecten	 van	 het	 beleid	 en	
formuleerde	ze	beleidsaanbevelingen	op	Vlaams	niveau.134	De	resultaten	van	
die	 analyse	worden	 aan	 de	 lerarenopleiders	 voorgesteld,	 gevolgd	 door	 een	
analyse	 van	 het	 visitatierapport	 SLO,	 een	 presentatie	 van	 een	medewerker	
van	de	Europese	Commissie	en	een	toespraak	van	de	minister	van	onderwijs.	
Promofilmpjes	 die	 het	 belang	 van	 het	 lerarenberoep	 in	 the	 picture	 zetten	
dienen	 het	 geheel	 luchtig	 te	 houden,	 en	 presenteren	 de	 vraag	 naar	 goede	
leraren	tegelijk	als	een	kwestie	die	ook	buiten	Europa	aan	de	orde	is.135		

“Er	 is	 genoeg	 onderzocht,	 genoeg	 geëvalueerd;	 nu	 is	 het	 tijd	 voor	 concrete	
acties,”	 zo	 concludeert	de	Minister	 van	Onderwijs.	Om	de	 suggesties	 van	de	
zogenaamde	 ‘Commissie	Biesta’136	 in	zulke	concrete	acties	 te	vertalen,	roept	
hij	vervolgens	zes	beleidsgroepen	in	het	leven.	Daarin	zet	hij	lerarenopleiders,	
vertegenwoordigers	 van	 de	 onderwijskoepels,	 onderwijsvakbonden	 en	
experten	 aan	 het	 werk	 om	 scenario’s	 uit	 te	 tekenen	 voor	 de	 volgende	
beleidsploeg.	Elke	werkgroep	krijgt	één	 thema	mee	dat	essentieel	 is	voor	de	
lerarenopleiding:	de	opleiders	zelf,	de	instroom,	de	inhoud	van	de	opleiding	en	
de	uitstroom,	de	stage,	de	begeleiding	van	beginnende	 leraren	en,	ten	slotte,	
een	 zesde	 groep	 die	 zich	 buigt	 over	 de	 toekomst	 van	 de	 Specifieke	
Lerarenopleidingen	en	de	educatieve	masters.	

Met	 deze	 intro	 arriveren	we	 in	 de	 vierde	 en	 laatste	 setting	 die	we	 in	 het	
spoor	van	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	van	de	leraar	hebben	
betreden.	 Het	 centrum	 van	 de	 actie	 verlegt	 zich	 daarbij	 van	 de	 tientallen	
specifieke	 lerarenopleidingen,	 die	 verspreid	over	heel	Vlaanderen	druk	 in	
de	weer	zijn	met	hun	zelfevaluatie	en	visitatie,	naar	het	Ministerie	van	de	
Vlaamse	Gemeenschap	in	Brussel	(dat	voor	de	gelegenheid	op	verplaatsing	
optreedt).	Met	 notitieschrift,	 audio‐	 en	 fotoapparaat	 in	 de	 aanslag,	waren	

                                                            
134 De beleidsevaluatie spreekt zich dus niet uit over de kwaliteit van de opleidingen, maar gaat over 
de effecten van de hervorming van de lerarenopleidingen, zoals beschreven in het decreet van 2006 
(zie Biesta et al., 2013, p. 8) 
135 Zie bijvoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=zkQUMKt7zbw of 
http://www.youtube.com/watch?v=f21r1HE6dNQ van de Bill & Melinda Gates Foundation. 
136 Prof. dr. Gert Biesta, verbonden aan de Universiteit van Luxemburg, was de voorzitter van de 
commissie.  
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we	één	van	de	 toehoorders	die	 zaterdag	 in	het	Egmontpaleis.137	Precies	8	
maanden	 later,	 op	 5	 juni	 2014,	 zaten	we	 opnieuw	 in	 het	 publiek	 toen	 de	
beleidsgroepen	 het	 resultaat	 van	 hun	 werk	 te	 presenteren.	 Opnieuw	
maakten	 we	 notities,	 spraken	 we	 met	 rechtstreekse	 betrokkenen	 en	
bestudeerden	we	het	 schriftelijke	materiaal	dat	nadien	op	de	website	van	
het	 Vlaams	 Ministerie	 voor	 Onderwijs	 en	 Vorming	 ter	 beschikking	 werd	
gesteld.138	Als	sleutelinformanten	spraken	we	ditmaal	met	de	voorzitter	van	
de	 Commissie	 Beleidsevaluatie	 lerarenopleidingen	 en	 met	 verschillende	
mensen	 die	 actief	 waren	 in	 de	 beleidsgroepen.	 Zo	 spraken	 we	 met	 een	
medewerker	van	één	van	de	expertisenetwerken	die	als	expert	betrokken	
was	 in	de	beleidsgroep	 rond	 lerarenopleiders;	met	 twee	 lerarenopleiders,	
waarvan	één	participeerde	 in	de	beleidsgroep	 ‘Inhoud	&	uitstroom’	 en	de	
andere	 rond	het	 thema	 ‘SLO	en	 educatieve	master’;	 en	 ten	 slotte	met	 een	
academicus	die	optrad	als	expert	 in	de	beleidsgroep	 ‘Inhoud	&	uitstroom’.	
Anders	dan	we	 in	de	voorgaande	hoofdstukken	deden,	brengen	we	 in	wat	
volgt	 geen	 gedetailleerd	 verslag	 uit	 van	 dit	 veldwerk.	 Wel	 gebruiken	 we	
onze	 observaties	 om,	 ter	 afronding	 van	 dit	 proefschrift,	 in	 te	 gaan	 op	 de	
vraag	 naar	 mogelijke	 destabiliserende	 mechanismen,	 of	 liever,	 naar	 de	
relatie	 tussen	stabiliserende	mechanismen	en	mechanismen	die	eventueel	
een	destabilisatie	aankondigen.	Gezien	we	ons	tot	nu	toe	gericht	hebben	op	
processen	van	‘blackboxing’	en	daarbij	het	beroepsprofiel	van	de	leraar	als	
uitgangspunt	namen,	is	het	immers	moeilijk	om	niet	dominante	stromingen	
te	 ‘zien’	 en	 in	 kaart	 te	 brengen.	Met	niet‐dominante	 stromingen	bedoelen	
we	 dan	 activiteiten	 die	 zich	 op	 iets	 anders	 oriënteren,	 en	 niet	 of	 slechts	
marginaal	 in	relatie	staan	tot	het	beroepsproefiel	en	de	basiscompetenties	
van	 de	 leraar.	 Dat	 we	 ons	 in	 dit	 onderzoek	 beperkt	 hebben	 tot	 settings	
waarin	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 opvallend	 aanwezig	
zijn,	 is	 in	 die	 zin	 een	 belangrijke	 beperking	 van	 onze	 beschrijving.	 Het	 is	
immers	 vooral	 daar	 waar	 ze	 aan	 het	 werk	 zijn	 dat	 de	 stabiliserende	

                                                            
137 Zie 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/Beleidsevaluatie_van_de_lerarenopleiding.ht
m voor materiaal en achtergrondinformatie bij deze studiedag (geraadpleegd op 16 juni 2014). Het 
rapport van de Commissie Biesta is raadpleegbaar via 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/bestanden/2013‐10‐05‐rapport‐
beleidsevaluatie‐lerarenopleidingen.pdf  
138 Zie http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/Beleidsgroepen‐lerarenopleiding.htm 
(geraadpleegd op 8 juli 2014). De eindverslagen van de beleidsgroepen zijn terug te vinden op 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/bestanden/2014.06.05_resultaten_beleidsgr
oepen.pdf  
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mechanismen	 die	 we	 hoger	 hebben	 beschreven	 zich	 laten	 gelden	 en	 de	
lijsten	hun	autoriteit	verlenen.	In	het	datamateriaal	dat	we	in	de	setting	van	
de	 beleidsevaluatie	 verzamelden,	 merkten	 we	 evenwel	 enkele	 materiële	
sporen	op	van	iets	wat	we	een	tegenbeweging	kunnen	noemen	–	zij	het	dan	
eerder	gaat	over	een	beweging	 in	de	kiem	waarvan	uit	wat	er	verder	mee	
gebeurt	zal	moeten	blijken	of	ze	voldoende	gewicht	krijgt	om	iets	tegen	de	
overtuigingskracht	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 in	 te	
brengen.	 Op	 dit	 moment	 zijn	 daar,	 in	 het	 materiaal	 dat	 wij	 hebben	
verzameld,	 weinig	 aanwijzingen	 voor	 te	 vinden.	 Met	 de	 komst	 van	 een	
nieuwe	 regering	 ligt	 het	 evenwel	 nog	 niet	 vast	 op	 welke	 manier	 de	
beleidsevaluatie	 en	 het	 voorbereidende	 werk	 van	 de	 beleidsgroepen	 een	
vervolg	gaan	krijgen.	In	die	zin	dient	zich	een	interessant	‘momentum’	aan	
waarbij	niemand	met	zekerheid	kan	zeggen	wat	de	uitkomst	zal	zijn.			

In	 wat	 volgt,	 leggen	 we	 de	 rapporten	 van	 de	 beleidsevaluatie	 en	 van	 de	
beleidsgroepen	naast	elkaar,	om	zo	te	 laten	zien	dat	het	beroepsprofiel	en	
de	basiscompetenties	 in	beide	documenten	op	een	enigszins	andere	wijze	
verschijnen.	Waar	het	rapport	van	de	beleidsgroepen	het	beroepsprofiel	en	
de	 basiscompetenties	 in	 het	 centrum	 plaatsen	 via	 de	 uitbouw	 van	 een	
‘professioneel	 continuüm’	 (zie	 paragraaf	 3.2),	 haalt	 het	 rapport	 van	 de	
Commissie	Beleidsevaluatie	 (zie	paragraaf	3.1)	de	 lijsten	 in	 zekere	 zin	uit	
het	 centrum	 door	 iets	 anders,	 met	 name	 de	 vraag	 naar	 goed	 onderwijs,	
centraal	te	stellen.	Door	de	lijsten	op	die	manier	te	presenteren,	wordt	het	
mogelijk	 om	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 op	 een	 andere	
manier	 te	 zien	 en	 er	 andere	 vragen	 bij	 te	 stellen.	 Om	 deze	 verschuiving	
preciezer	 onder	 woorden	 te	 brengen	 komen	 we,	 tot	 slot,	 kort	 terug	 op	
Latours	 onderscheid	 tussen	 ‘matters	 of	 fact’	 en	 ‘matters	 of	 concern’	 (zie	
paragraaf	3.3).	

	

3.1		De	lijsten	en	de	discussie	over	goed	onderwijs		

Gezien	 ze	 de	 opdracht	 kreeg	 om	de	 effecten	 van	 het	 decreet	 van	 2006	 te	
evalueren,	vormen	de	basiscompetenties	van	de	leraar	een	centraal	element	
in	de	bevindingen	die	de	Commissie	Beleidsevaluatie	Lerarenopleidingen	in	
haar	rapport	formuleert.	De	commissie	dient	daarbij	negen	evaluatievragen	
te	 beantwoorden,	 waarvoor	 ze	 nodige	 data	 dient	 samen	 te	 brengen	 “om	
zich	een	beeld	te	vormen	van	de	lerarenopleidingen	in	Vlaanderen”	(Biesta	
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et	 al.,	 2013,	 p.	 5).	 De	 commissie	 steunt	 hiervoor	 onder	 meer	 op	 de	
rapporten	 van	 de	 visitaties	 van	 de	 geïntegreerde	 en	 de	 specifieke	
lerarenopleidingen,	 alsook	 op	 gegevens	 uit	 databanken	 beheerd	 door	 het	
Departement	 Onderwijs	 en	 bijkomend	 onderzoek	 dat	 door	 de	 overheid	
werd	uitgeschreven	(de	zogenaamde	EVALO‐studie;	zie	Valcke,	Struyven	&	
Rots,	2012).	Ook	voert	ze	een	literatuurstudie	uit,	houdt	ze	gesprekken	met	
verschillende	 stakeholders	 en	 vraagt	 ze	 bijkomende	 gegevens	 op	 bij	 de	
opleidingsinstellingen.	 Dat	 deze	 activiteiten	 van	 dataverzameling	 gepaard	
gaan	 met	 bijzonder	 levendige	 praktijken	 waarin	 niet	 zelden	 commotie	
ontstaat,	blijkt	onder	meer	uit	het	EVALO‐rapport:	

De keuze van de titel voor het rapport “Als het krijtstof neerdaalt 
….” is metaforisch bedoeld. Het uitvoeren van het 
evaluatieonderzoek gebeurde namelijk in een periode waarin 
Vlaamse lerarenopleidingen sterk in de „picture‟ stonden. Vrijwel 
automatisch werd bij elke commentaar over de kwaliteit van 
onderwijs, de link gelegd naar de kwaliteit van de leraar en 
zijn/haar opleiding. Her en der werd ook expliciet verwezen naar de 
belangrijke rol die lerarenopleidingen spelen in relatie tot de 
kwaliteit van het onderwijs (zie het TALIS rapport, OECD, 2009), de 
ver”mastering” van de lerarenopleiding, de visitaties van de 
geïntegreerde opleidingen (periode 2005-2007), de visitatie van de 
Specifieke Lerarenopleidingen aan universiteiten, hogescholen en 
Centra voor Volwassenenonderwijs, audits, … Het opzetten van deze 
bijdrage aan de beleidsevaluatie was dan ook geen sinecure. In heel 
wat gevallen viel de bevraging via een survey en via 
focusgroepen/interviews samen met andere bevragingen, evaluaties, 
… Ten tweede werd het EVALO-onderzoek uitgevoerd in een zeer 
korte periode, waardoor actoren zeer regelmatig werden 
gecontacteerd en bevraagd. Het is dan ook niet te verwonderen dat 
dit veel “stof” deed opwaaien bij betrokkenen en er een zekere onrust 
ontstond bij alle betrokken actoren rond de bedoelingen van dit alles 
(Valcke et. al, 2012, p. 5). 

Analoog	aan	wat	er	 in	het	vorige	hoofdstuk	bij	de	visitatie	gebeurde,	 zien	
we	 hoe	 praktijken	 van	 beleidsevaluatie	 heterogene	 elementen	 komende	
van	 tal	 van	 locaties	 op	 één	 punt	 concentreren.	 Het	 rapport	 van	 de	
commissie	 vormt	 in	 die	 zin	 opnieuw	 een	 centrum	 waarin	 talrijke	
betrokkenen	met	elkaar	in	verband	worden	gebracht:	het	decreet	van	2006,	
de	 curricula	 van	de	 geïntegreerde	 en	de	 specifieke	 lerarenopleidingen,	 de	
studenten	en	 cursisten,	de	 lerarenopleiders,	de	 expertisecentra,	 etc.	Op	of	
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via	 die	 verbindingen	 zijn	 vervolgens	 nieuwe	 bewerkingen	mogelijk,	 zoals	
het	 formuleren	 van	 aanbevelingen	 aan	 het	 adres	 van	 het	 Vlaamse	
onderwijsbeleid	om	het	proces	bij	 te	sturen.	Zo	geeft	de	commissie	advies	
over	de	 formulering	van	de	basiscompetenties	 (Biesta	 et	 al.,	 2013,	p.	 49);	
suggereert	ze	om	deze	te	kaderen	in	de	loopbaanontwikkeling	van	de	leraar	
(Ibid.,	 p.	 50);	 rapporteert	 ze	 dat	 er	 bij	 verschillende	 stakeholders	
verschillende	 meningen	 bestaan	 over	 de	 mate	 waarin	 de	
lerarenopleidingen	erin	slagen	om	de	basiscompetenties	te	realiseren	bij	de	
studenten/cursisten	 (p.	 56);	 verwijst	 ze	 naar	 de	 bevindingen	 van	 de	
visitatiecommissie	 SLO	 waaruit	 blijkt	 dat	 niet	 alle	 lerarenopleidingen	 op	
dezelfde	 manier	 omgaan	 met	 de	 basiscompetenties	 (p.	 57);	 en	 maakt	 ze	
duidelijk	 “dat	 de	 commissie	 de	 basiscompetenties	 als	 instrument	 op	 zich	
niet	in	vraag	stelt”	(p.	63).	Tevens	formuleert	ze	een	aantal	bedenkingen	ten	
aanzien	 van	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar,	 waarbij	 ze	 verwijzingen	
maakt	 naar	 andere	 onderwijsstandaarden	 zoals	 de	 eindtermen	 en	 de	
Nederlandse	 kennisbasis	 (Ibid.,	 p.	 64).	 De	 basiscompetenties	 en	 het	
beroepsprofiel	 verschijnen	 hier	 als	 een	 gegeven	 dat	 verdere	
operationalisering	vereist,	waarbij	 ‘de	data’	de	argumenten	aanleveren	om	
alle	 actoren	 (nog	 meer)	 bij	 het	 werk	 te	 betrekken	 en	 aan	 te	 zetten	 tot	
gedragsverandering.	 Daarbij	 komt	 ook	 het	 gebruik	 van	 de	
basiscompetenties	als	‘afvinklijst’	opnieuw	aan	de	orde:	

Er moet overwogen worden om binnen deze basiscompetenties een 
selectie te maken van de meest fundamenteel te verwerven 
competenties of te werken met een opsplitsing tussen een 
resultaatsverbintenis en een inspanningsverbintenis, zoals dit ook 
het geval is bij de eindtermen secundair onderwijs. Daarnaast lijkt 
er ook een probleem dat actoren onvoldoende het onderscheid maken 
tussen de basiscompetenties, het beroepsprofiel, de 
eindcompetenties van de opleiding, enz., maar ook is er een 
probleem met de wijze waarop de basiscompetenties gebruikt 
worden: als afvinklijst, als globaal kader, … Het is noodzakelijk dat 
hierover verduidelijking komt. Vraag is ook of de vrij gedetailleerde 
beschrijving die nu gehanteerd wordt, het gebruik als afvinklijst niet 
eerder aanmoedigt. Een deel van de competenties zou verder 
ontwikkeld kunnen worden in een periode van structurele 
aanvangsbegeleiding. De continuïteit kan worden bevorderd door 
een doorlopend portfolio te gebruiken, waarin de student/cursist zijn 
competenties bewijst. 
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Het huidige kader van basiscompetenties en beroepsprofiel heeft 
geen rechtstreekse link naar de evaluatie van studenten/cursisten in 
de lerarenopleidingen. […] In de basiscompetenties zijn ook 
nauwelijks expliciete verwijzingen naar de vakkennis en de 
vakinhouden opgenomen. Er is wel het functionele geheel ‘de leraar 
als vakinhoudelijk expert’, maar daarin is, met uitzondering voor de 
kennis Frans voor de leraren lager onderwijs, geen vertaling 
ingeschreven naar concrete vakinhouden. […] Ze (de commissie) 
adviseert de Vlaamse opleidingen toch om afspraken te maken over 
die leerinhouden die zeker in de verschillende lerarenopleidingen 
aan bod dienen te komen. Dat vergroot de transparantie en is een 
argument in de discussie over (de verlaging van) het kennisniveau 
van de afgestudeerden van lerarenopleidingen (Biesta et al., 2013, p. 
63-64; onze cursivering). 

Hoewel	deze	opmerkingen	allemaal	gericht	zijn	op	(het	verbeteren	van)	de	
operationalisering	van	de	basiscompetenties	en	het	beroepsprofiel	van	de	
leraar,	en	in	die	zin	lijken	aan	te	sturen	op	de	verdere	stabilisering	van	het	
apparaat,	wordt	er	verder	in	het	rapport	iets	ingebracht	waardoor	de	lijsten	
in	een	ander	kader	verschijnen.	De	commissie	verbindt	het	beroepsprofiel	
en	de	basiscompetenties	met	name	met	de	vraag	naar	goed	onderwijs,	goed	
leraarschap	en	goed	opleiden,	en	brengt	zo	een	vormingsidee	binnen	in	de	
assemblage	van	de	 lijsten.	De	 ‘gegevenheid’	en	de	autoriteit	van	de	 lijsten	
worden	 hiermee	 in	 een	 ander	 licht	 geplaatst,	 waardoor	 zich	 een	 ruimte	
opent	om	er	andere	dingen	over	te	zeggen	en	andere	dingen	mee	te	doen.	
Meer	 bepaald:	 indien	 ook	 het	 vormingsidee	 autoriteit	 krijgt	 dan	 zou	 het	
kunnen	 uitgroeien	 tot	 iets	 dat	 de	 exclusieve	 autoriteit	 of	 sturing	 van	 het	
beroepsprofiel	 minstens	 relativeert.	 Het	 gaat	 in	 de	 onderstaande	 citaten	
evenwel	om	een	marginale	verschuiving,	die	ten	aanzien	van	de	kracht	die	
van	de	lijsten	uitgaat	gemakkelijk	onopgemerkt	kan	blijven.	In	die	zin	is	het	
wellicht	te	sterk	(en	te	vroeg)	om	hier	van	een	‘tegenbeweging’	te	spreken,	
maar	het	zijn	wel	materiële	sporen	die	aangeven	dat	het	beroepsprofiel	en	
de	 basiscompetenties	 ook	 andere	 dingen	 ‘doen	 doen’	 dan	 wat	 we	 in	 de	
vorige	 hoofdstukken	 zagen	 gebeuren.	 Bijvoorbeeld:	 aansturen	 op	 een	
normatieve	discussie	omtrent	de	visie	op	goed	leraarschap.	

Het is in dit verband van belang om te onderkennen dat het denken 
over de opleiding van leraren in termen van competenties het risico 
in zich draagt vooral gericht te zijn op de technische dimensies van 
de professionaliteit van leraren. Er is een risico, anders gezegd, dat 
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het competentiedenken de opleiding van leraren te veel in de 
richting van een trainingsmodel stuurt in plaats van een breder 
vormingsmodel (Biesta et al., 2013, p. 74).  

Wat	een	leraar	moet	kennen	en	kunnen	in	een	competentielijst	uitdrukken	
kan	 dus	 best	 handig	 of	waardevol	 zijn,	maar	 er	 is	 ook	 iets	 dat	 buiten	 dit	
kader	dreigt	te	vallen.	Met	name:	“dat	het	in	onderwijs	uiteindelijk	altijd	om	
normatieve	 kwesties	 gaat,	 dat	 wil	 zeggen	 om	 wat	 onderwijskundig,	
pedagogisch	 en	 maatschappelijk	 gezien	 een	 wenselijke	 richting,	 vorm	 en	
inhoud	 van	 onderwijsprocessen	 is”	 (Ibid.,	 p.	 73).	 En	 gezien	wat	wenselijk	
niet	voor	eens	en	altijd	vastgelegd	kan	worden,	is	het	volgens	de	commissie	
van	belang	dat	de	discussie	over	goed	onderwijs	blijvend	gevoerd	–	en	dus	
in	wezen	open	gehouden	–	wordt.		

Het laatste punt dat hier benadrukt dient te worden – en in feite is 
de manier waarop deze evaluatievraag beantwoord is daar een 
uiting van – is het belang om te blijven werken aan de ontwikkeling 
van een visie op goed leraarschap en een visie op het goed en 
betekenisvol opleiden van leraren voor goed leraarschap. Dit is 
vooral van belang om er voor te zorgen dat de lerarenopleiding weet 
waar ze wil staan en niet te snel met iedere nieuwe mode mee waait. 
De ontwikkeling van zo een visie is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van (overheids)beleid, het onderwijsveld, de 
lerarenberoepsgroep en de lerarenopleiders. De commissie verwacht 
niet dat zo een visie voor eens en altijd vastgelegd kan worden, maar 
wil wel bepleiten dat dit expliciet op de agenda blijft staan, met 
name om de verdere ontwikkeling van de professionaliteit van de 
leraar te kunnen ondersteunen en versterken (Biesta et al., 2013, p. 
74).  

Aan	 de	 hand	 van	 deze	 kanttekeningen	 maakt	 het	 rapport	 van	 de	
beleidsevaluatie	een	andere	(minder	absolute,	minder	sturende)	relatie	tot	
het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 zicht‐	 en	
bespreekbaar.	 In	 de	 praktijken	 die	 volgden	 op	 de	 bekendmaking	 van	 het	
rapport	 zien	 we	 evenwel	 dat	 de	 discussie	 zich	 veeleer	 ontwikkelt	 in	 de	
richting	van	het	bepalen	van	‘beheersingsniveaus’	voor	de	competenties	uit	
het	 beroepsprofiel.	 Het	 rapport	 van	 de	 beleidsevaluatie	 reikt	 hiertoe	mee	
de	argumenten	aan,	zoals	bijvoorbeeld	te	zien	was	bovenaan	in	het	citaat	op	
de	 vorige	 pagina.	 Daarin	 suggereert	 de	 commissie	 onder	meer	 om	 een	 te	
verduidelijken	welke	 competenties	noodzakelijk	 te	 verwerven	zijn	binnen	
de	lerarenopleiding	en	welke	bijvoorbeeld	in	de	aanvangsbegeleiding	(dit	is	
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de	 periode	 van	 de	 eerste	 jaren	 beroepservaring	 als	 leraar	 in	 een	 school)	
kunnen	worden	opgenomen.	Hiermee	komt	de	 (uit)werking	van	de	 lijsten	
opnieuw	in	het	centrum	te	staan,	waardoor	articulaties	die	verwijzen	naar	
een	andere	oriëntatie	terug	naar	de	achtergrond	verschuiven	en	zo	mogelijk	
buiten	werking	worden	gesteld	(waarmee	we	willen	zeggen	dat	ze	mogelijk	
niets	kunnen	doen,	geen	verschil	kunnen	maken	in	de	constellatie	en	dus	de	
facto	niet	van	tel	zijn).	

	

3.2		De	lijsten	als	verplicht	passagepunt	voor	nog	meer	betrokkenen:	
de	basis‐competenties	en	het	beroepsprofiel	in	een	professioneel	
continuüm			

Zes	beleidsgroepen,	ingericht	op	initiatief	van	toenmalig	onderwijsminister	
Pascal	Smet,	dienen	de	aanbevelingen	die	de	commissie	in	haar	eindrapport	
formuleert	om	het	Vlaams	beleid	rond	de	lerarenopleidingen	te	verbeteren	
om	te	zetten	in	concrete	beleidsvoorstellen.	Ze	krijgen	hiervoor	de	tijd	tot	1	
juni	2014.	De	beleidsgroepen	werden	samengesteld	uit	vertegenwoordigers	
van	 de	 lerarenopleidingen,	 vertegenwoordigers	 van	 vakorganisaties,	
vertegenwoordigers	 van	 het	 gemeenschapsonderwijs	 en	 de	
onderwijskoepels	 en	 experten	 (Departement	 Onderwijs,	 2014,	 p.	 8).	 De	
beleidsgroepen	werkten	via	een	methodiek	die	geïnspireerd	is	op	deze	van	
de	RIA	 (reguleringsimpact	 analyse).	 Volgende	 stappen	 komen	daarbij	 aan	
bod:	

1. Kennismaking met het landschap en afbakenen van het thema (= 
situering, probleemstelling en doelstelling); 

2. Een sterkte-zwakte analyse van huidige situatie 
(=nulhypothese); 

3. Op basis van de sterkte-zwakte analyse nieuwe ideeën 
verzamelen, combineren van sterktes, zwaktes, uitdagingen en 
bedreigingen; 

4. Uit de ideeën scenario’s/alternatieven vormen; 
5. De scenario’s/alternatieven vergelijken met de nulmeting en 

gevolgen inschatten voor verschillende actoren, kosten, bepalen 
randfactoren, … 

6. Indien mogelijk een conclusie trekken of een voorkeurscenario 
aangeven. 
(Departement Onderwijs & Vorming, 2014, p. 8-9) 
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Wat	 hiermee	 in	 de	 eerste	 plaats	 in	 beweging	 wordt	 gebracht,	 is	 de	
bereidwilligheid	 van	de	 betrokkenen	 (zijnde	 zowel	 de	 deelnemers	 aan	de	
beleidsgroepen	 als	 de	 groepen	die	 ze	 vertegenwoordigen)	 om	 zelf	 aan	de	
slag	 te	 gaan,	 een	 proactieve	 houding	 aan	 te	 nemen	 en	 samen	 effectieve	
oplossingen	 uit	 te	 denken.	 In	 de	 leeswijzer	 die	 op	 basis	 van	 de	
eindverslagen	 is	 opgesteld,	 worden	 die	 oplossingen	 in	 een	
gemeenschappelijk	 kader	 gepresenteerd	 (Ibid.,	 p.	 9).	 Het	 installeren	 van	
‘professioneel	continuüm’	voor	het	beroep	van	 leraar	verschijnt	daarin	als	
eerste	 scenario.	 Dat	 continuüm	 start	 bij	 het	 begin	 van	 de	 initiële	
lerarenopleiding	en	loopt	door	doorheen	de	hele	loopbaan:	

Vier van de zes beleidsgroepen maken melding van de nood aan een 
professioneel continuüm voor de opleiding en het beroep van leraar. 
Vandaag bestaat er een beroepsprofiel en drie sets van 
basiscompetenties. Hoewel de basiscompetenties rechtstreeks 
afgeleid zijn van het beroepsprofiel, lijken ze in de praktijk eerder 
als afzonderlijke documenten te worden beschouwd: het ene voor de 
initiële lerarenopleiding, het andere voor de school. Samen kunnen 
ze de basis vormen voor het professioneel continuüm van de 
opleiding en het beroep van leraar. Binnen dit continuüm zijn er 
verschillende mijlpalen, bijv. de instap in de initiële 
lerarenopleiding, het einde van de initiële lerarenopleiding (behalen 
van diploma van leraar), de instap in het beroep of de 
aanvangsbegeleiding, een verdere professionalisering, enz.. Binnen 
dit continuüm moet duidelijk worden welke competenties, tot op 
welk beheersingsniveau op welk moment bereikt moeten worden. 
Aangezien de scope van deze beleidsgroepen op de initiële 
lerarenopleiding lag, werd enkel op de start van het professioneel 
continuüm gefocust (Departement Onderwijs & Vorming, 2014, p. 
10-11 ). 

Voor	elke	zogenaamde	‘mijlpaal’	wordt	vervolgens	een	aparte	vertaling	van	
het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voorzien.	Het	gaat	hierbij	niet	
om	nieuwe	 lijsten,	maar	 om	operationaliseringen	 van	 de	 reeds	 bestaande	
lijsten	 (zie	 Ibid.,	 p.	 13).	 Via	 deze	 vertalingen	 wordt	 duidelijk	 zichtbaar	
“welke	 competenties,	 op	 welk	 moment,	 op	 welk	 beheersingsniveau	
verworven	moeten	worden”	 (Ibid.,	 Bijlage	 2,	 p.	 2).	Wat	 de	 leraar	 doet	 en	
verwacht	wordt	te	kunnen,	komt	zo	niet	alleen	in	verband	te	staan	met	de	
verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 een	 student	 die	 afstudeert	 aan	 de	
lerarenopleiding	 (wat	 via	 de	 basiscompetenties	 al	 het	 geval	 was).	



 
 

	

	

	

	

	

Figuur 5.4. Het professioneel continuüm.	
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Ook	de	 student‐leraar	die	de	opleiding	wil	 aanvatten,	de	 leraar	die	begint	
les	 te	 geven	 en	 de	 leraar	 met	 meerdere	 jaren	 ervaring	 worden	 via	 de	
competenties	 uit	 het	 beroepsprofiel	 aan	 elkaar	 gekoppeld.	 De	
lerarenopleider	–	zowel	de	mentoren	in	de	scholen	als	de	lerarenopleiders	
verbonden	aan	de	 lerarenopleidingen	–	dient	daarbij	het	goede	voorbeeld	
te	 stellen,	 dat	 wil	 zeggen:	 congruent	 opleiden	 en	 competentiegericht	
evalueren,	 een	 onderzoekende	 houding	 aan	 te	 nemen,	 bereid	 zijn	 zich	 te	
professionaliseren,	etc.	 (Ibid.,	Bijlage	5,	p.	10).	Naast	nieuwe	betrokkenen,	
maakt	 het	 verbindingswerk	 van	 de	 lijsten	 als	 dusdanig	 ook	 diverse	 en	
voorheen	 los	 van	 elkaar	 staande	 locaties,	 elementen	 en	 praktijken	 aan	
elkaar	 vast.	 Het	 professioneel	 continuüm	 realiseert	 zo	 onder	 meer	
verbindingen	tussen	de	setting	van	de	lerarenopleiding,	die	van	de	scholen	
en	die	van	pedagogische	begeleidingsdiensten	(zie	o.m.	Ibid.,	Bijlage	2,	p.	7);	
tussen	 de	 ‘startcompetenties’	 van	 de	 leraar	 en	 de	 eindtermen	 voor	 de	
leerlingen	(Ibid.);	tussen	de	initiële	opleiding,	de	aanvangsbegeleiding	en	de	
verdere	professionalisering	van	de	leraar	(zie	o.	m.	Ibid.,	Bijlage	3,	p.10);	en,	
via	 het	 ontwikkelingsprofiel	 voor	 de	 lerarenopleider,	 tussen	 de	 opleiding	
van	leraren	en	die	van	lerarenopleiders	(Ibid.,	Bijlage	5,	p.	2).	In	Figuur	5.4	
geven	we	het	professioneel	continuüm	visueel	weer.	Deze	figuur	is	niet	op	
die	 manier	 terug	 te	 vinden	 in	 het	 rapport,	 maar	 bestaat	 uit	 een	 visuele	
vertaling	van	de	standpunten	die	we	hierboven	hebben	verwoord.	

De	 opleiding	 van	 de	 leraar	 beperkt	 zich	 dan	 niet	 langer	 tot	 de	 initiële	
lerarenopleiding,	maar	 bereidt	 zich	 uit	 tot	 een	 continue	 activiteit	 over	 de	
volledige	duur	van	de	beroepsbeoefening.	Op	die	manier	wordt	het	mogelijk	
om	 elke	 leraar	 te	 verbinden	 met	 welbepaalde	
professionaliseringsactiviteiten,	 die	 bovendien	 vanuit	 dezelfde	 tien	
competenties	 dienen	 te	 worden	 gedacht	 en	 vormgegeven	 (zie	 o.m.	 Ibid.,	
Bijlage	2,	p.	9;	Bijlage	3,	p.	16).	De	lijst	vormt	dan	niet	alleen	een	verplicht	
passagepunt	 waarlangs	 –	 tot	 op	 heden	 –	 vooral	 het	 curriculum	 van	 de	
initiële	 lerarenopleiding	 bestuurbaar	 is	 gemaakt.	 Ook	 de	 instroom,	 de	
uitstroom,	 de	 aanvangsbegeleiding	 georganiseerd	 door	 de	 scholen,	
nascholingsactiviteiten	voor	leraren	en	de	opleiding	van	de	lerarenopleider	
worden	hiermee	in	het	netwerk	van	de	lijsten	betrokken. Op	basis	van	het	
continuüm	dat	in	het	rapport	van	de	beleidsgroepen	wordt	uitgetekend	(en	
door	ons	in	Figuur	5.4	werd	vertaald),	kunnen	we	de	ruimte	die	hierdoor	in	
het	 leven	 wordt	 geroepen	 duiden	 als	 een	 leer‐	 of	 een	
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professionaliseringruimte.	 Wat	 men	 doet	 (als	 leraar,	 als	 lerarenopleider)	
wordt	 daarin	 gelijkwaardig	 gemaakt	 aan	 professionaliseringsactiviteiten	
die	vanuit	een	gemeenschappelijke	competentielijst	worden	vormgegeven.	
Indien	 deze	 ruimte	 realiteitswaarde	 krijgt,	 wint	 de	 assemblage	 van	 de	
lijsten	 aan	 autoriteit	 en	 verschijnt	 dan	 als	 een	 soort	 shortcut	 om	 goed	
onderwijs,	 goed	 leraarschap	 en	 goed	 opleiden	 voor	 goed	 leraarschap	 te	
bepalen	 en	 te	 garanderen.	 De	 beleidsgroepen	 worden	 bij	 de	 mondelinge	
presentatie	 van	 de	 resultaten	 dan	 ook	 treffend	 ‘knooppunten’	 en	
‘broedplaatsen’	genoemd.	Dat	is	precies	wat	de	beleidsgroepen	als	praktijk	
voor	beleidsvoorbereiding	doen	doen:	ze	laten	toe	om	nieuwe	verbindingen	
te	 realiseren	 tussen	 mensen	 en	 dingen	 door	 deze	 in	 eenzelfde	 kader	
samenbrengen,	 waardoor	 een	 geheel	 ontstaat	 waarop	 in	 de	 toekomst	
beroep	 kan	 worden	 gedaan.	 Zo	merkt	 de	 dagvoorzitter	 na	 afloop	 van	 de	
presentatie	van	de	resultaten	op	dat	men	voor	het	realiseren	van	heel	wat	
van	 de	 voorstellen	 de	 overheid	 niet	 nodig	 heeft	 en	men	 dus	 niet	 hoeft	 te	
wachten	 op	 de	 nieuwe	 onderwijsminister	 om	 alvast	 samen	 te	 werken,	
gebruik	 te	 maken	 van	 de	 teksten,	 te	 praten	 over	 de	 geformuleerde	
voorstellen	 en	 contact	 te	 blijven	 onderhouden.	 Opnieuw	 zien	we	 hoe	 het	
verzamelen	van	mensen	 rond	de	basiscompetenties	 en	het	beroepsprofiel	
tegelijk	de	ingang	vormt	om	hen	te	responsabiliseren	en	met	de	lijsten	aan	
het	werk	 te	zetten.	Hoe	meer	betrokkenen	aan	deze	oproep	gevolg	geven,	
hoe	meer	de	orde	van	de	lijsten	aan	kracht	wint	en	hoe	moeilijker	het	wordt	
om	vragen	te	stellen	bij	wat	de	(goede)	leraar	en	(goed)	onderwijs	is	en	zou	
kunnen	 zijn	 (zoals	 we	 bijvoorbeeld	 ook	 zagen	 bij	 de	 opeenvolgende	
consultatierondes	 in	 Hoofdstuk	 2,	 bij	 het	 opstellen	 van	 een	
zelfevaluatierapport	in	Hoofdstuk	3	en	bij	het	doorlopen	van	een	visitatie	in	
Hoofdstuk	4).		

	

3.3	 	Dat	wat	ons	verdeelt	brengt	ons	samen:	de	goede	leraar	als	 ‘matter	of	
concern’		

Aan	de	hand	van	Bruno	Latours	(1987)	begrip	van	de	‘black	box’,	bespraken	
we	 in	 de	 voorgaande	 paragrafen	 de	mechanismen	 die	 de	 assemblage	 van	
het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	 leraren	 stabiliteit	
verlenen.	Daarnaast	toonden	we	twee	recente	her‐articulaties	van	de	lijsten	
die	 de	 vanzelfsprekendheid	 en	 autoriteit	 van	 de	 lijsten	 mogelijk	 kunnen	
nuanceren	 dan	 wel	 verstevigen.	 Ter	 afronding	 hernemen	 we	 in	 deze	
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paragraaf	 nog	 twee	 andere	 concepten	 uit	 Latours	 vocabularium:	 die	 van	
‘matters	 of	 fact’	 en	 ‘matters	 of	 concern’.	 Hiermee	 willen	 we	 de	 oefening	
maken	wat	het	zou	kunnen	betekenen	om	onderwijs	en	leraarschap	niet	tot	
een	 feitelijkheid	 te	 herleiden	 die	 aan	 de	 hand	 van	 competentielijsten	 kan	
worden	 gekend	 en	 gestuurd,	 maar	 te	 zien	 als	 iets	 wat	 altijd	 on‐	 of	
onderbepaald	is.	

In	 Hoofdstuk	 1	 introduceerden	 we	 het	 onderscheid	 dat	 Latour	 (2004a;	
2005b)	maakt	tussen	‘feitelijke	dingen’	en	bezorgdheden	of	kwesties.	Waar	
feiten	 ge‐blackboxed	 zijn	 en	 voor	 zich	 spreken,	 veronderstellen	 kwesties	
eerder	dissensus	dan	consensus.	Het	gaat	om	zaken	waarover	verdeeldheid	
bestaat	en	die	we	daarom	niet	aan	experten	kunnen	overlaten	omdat	zij	de	
antwoorden	evenmin	kennen	(zie	Latour,	2005b;	Decuypere,	Masschelein	&	
Simons,	 2011).	 De	 focus	 ligt	 dan	 niet	 op	 het	 bereiken	 van	 een	 soort	
overeenstemming	 over	 de	 zaak	 die	 voorligt,	 maar	 precies	 op	 het	 publiek	
maken	ervan,	dat	wil	 zeggen:	er	mensen	rond	 te	verzamelen	en	 in	die	zin	
een	 ‘platform’	 in	 het	 leven	 roepen	 waar	 allerhande	 woordvoerders	 de	
kwestie,	 en	 daarbij	 datgene	 waar	 ze	 om	 geven	 of	 aan	 gehecht	 zijn,	 ter	
sprake	 te	 brengen	 (zie	 Latour,	 2005a;	 Verckens,	 2011;	 ).	 ‘Matters	 of	 fact’	
hebben	 daarentegen	 geen	 toelichting	 nodig.	 Ze	 kennen	 ook	 geen	
woordvoerders	en	hebben	die	niet	nodig,	want	de	feiten	spreken	‘voor	zich’.	
Het	gaan	dan	om	objectieve	kennis	en	feitelijke	gegevens	die	voor	iedereen	
duidelijk	 en	 transparant	 zijn.	 De	 goede	 leraar	 en	 goed	 onderwijs	
presenteren	 als	 een	 discussie	 over	 onderwijskwaliteit	 door	
competentielijsten	 in	 te	 brengen	 die	 voor	 iedereen	 herkenbaar	 en	
bruikbaar	zijn,	maakt	dan	dat	het	niet	langer	mogelijk	is	om	de	vraag	naar	
wat	goed	onderwijs	is	te	stellen.	Men	gaat	er	dan	immers	van	in	het	begin	
vanuit	dat	men	over	hetzelfde	spreekt	–	met	name:	de	basiscompetenties	en	
het	 beroepsprofiel	 voor	 leraren	 die	 op	 zichzelf	 duidelijk	 zijn	 –	 en	 dat	 er	
vanuit	die	ruimte	van	equivalentie	naar	consensus	gestreefd	wordt	(zie	ook	
Verckens,	2011,	p.	235).	Presenteren	we	de	goede	leraar,	goed	onderwijs	en	
goed	 opleiden	 daarentegen	 als	 iets	 waarover	 controverse	 bestaat,	 dan	
kunnen	 zich	 verschillende	 betrokkenen,	 verschillende	 benaderingen	 en	
verschillende	voorstellen	verzamelen	rond	de	vraag	wat	onderwijs	 is,	wat	
de	leraar	is	en	wat	goed	is.	In	die	zin	vormde	het	terug	publiek	maken	van	
het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties,	 precies	 de	 inzet	 van	 dit	
proefschrift.	Door	open	te	leggen	waaraan	de	lijsten	van	het	beroepsprofiel	
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en	 de	 basiscompetenties	 voor	 leraren	 hun	 evident	 en	 feitelijk	 statuut	
ontlenen,	was	het	dan	onze	bedoeling	om	datgene	wat	door	of	in	de	lijsten	
als	 een	 feit	wordt	 omsloten	 te	 transformeren	 in	 ‘iets	 om	over	 te	 spreken’	
(zie	Latour	&	Sanchez‐Criado,	2007;	in	Simons,	Olssen	&	Peters,	2009,	p.	x).	
We	 hopen	 dat	 dit	 bijdraagt	 tot	 het	 openen	 van	 een	 ruimte	 waarin	 de	
horizon	 voor	 de	 discussie	 niet	 langer	 bepaald	 wordt	 door	 het	
beroepsprofiel	 en	de	basiscompetenties	voor	 leraren,	maar	door	de	vraag	
naar	goed	leraarschap.	Naast	de	woordvoerders	van	de	lijsten,	zouden	ook	
woordvoerders	 van	 andere	 belanghebbende	 en	mogelijk	 belangwekkende	
elementen	in	die	ruimte	een	plaats	hebben.	Door	in	dit	hoofdstuk	in	te	gaan	
op	een	(aanzet	 tot)	 tegenbeweging	 in	het	rapport	van	de	beleidsevaluatie,	
hebben	we	alvast	geprobeerd	om	de	woordvoerders	van	vorming	terug	een	
stem	te	geven.	
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UITLEIDING	

	
	

 “It is time to compose – in all the meanings of the word,  
including to compose with, that is to compromise, 

 to care, to move slowly, with caution and precaution. (…) 
It is impossible to compose without  

being firmly attentive to the task at hand; 
the common world has to be slowly composed  

instead of being taken for granted and imposed on all”  
(Latour, 2010e, p. 14-15). 

  

In	 deze	 studie	 heb	 ik	 de	 werking	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	
basiscompetenties	 voor	 leraren	 van	 naderbij	 bekeken,	 en	 daarbij	 een	
verklaring	gezocht	voor	de	vanzelfsprekendheid	waarmee	ze	vandaag	met	
leraar‐worden	en	leraar‐zijn	worden	verbonden.	Op	die	manier	heb	ik	laten	
zien	dat	iets	niet	‘zomaar’	of	‘vanzelf’	een	evidentie	wordt,	maar	dat	het	de	
medewerking	vereist	van	 talrijke	betrokkenen	die	bovendien	op	het	werk	
betrokken	 moeten	 blijven	 wil	 de	 evidentie	 standhouden.	 Zo	 heb	 ik	
beschreven	hoe	vooral	de	basiscompetenties	tot	een	verplicht	passagepunt	
zijn	 geworden,	 waardoor	 vooral	 de	 lerarenopleiding	 bestuurbaar	 is	
gemaakt.	Uit	mijn	 registraties	blijkt	 immers	dat	het	beroepsprofiel	van	de	
leraar,	 via	 de	 tussenkomst	 van	 de	 basiscompetenties,	 vooral	 de	
lerarenopleiding	iets	heeft	‘doen	doen’	en	het	dus	niet,	of	nog	niet,	tot	bij	de	
leraar	 komt.	 Ik	 sprak	 daarbij	 de	 verwachting	 uit	 dat,	 voortgaande	 op	 de	
zelfwerkzaamheid	 die	 lijsten	 in	 de	 lerarenopleiding	 hebben	 verkregen,	 ze	
allicht	 ook	 hun	 ingang	 zullen	 vinden	 in	 scholen	 en	 nascholingscentra.	
Daarbij	toonde	ik	ook	hoe	een	vraag	die	velen	van	ons	bezighoudt	–	die	naar	
de	 goede	 leraar,	 de	 goede	 lerarenopleiding	 en	 goed	 onderwijs	 –	 en	
waarover	 gesproken	 en	 gediscussieerd	 kan	 worden,	 verglijdt	 naar	 een	
feitelijkheid	waarover	we	niet	 veel	meer	kunnen	 zeggen	dan	dat	 ze	 er	nu	
eenmaal	 is	 en	we	 er	 dus	wel	 rekening	mee	moeten	 houden.	 Dit	 betekent	
niet	 dat	 er	 geen	 ruimte	 meer	 is	 voor	 discussie,	 maar	 dat	 de	 discussie	
gevoerd	 wordt	 op	 basis	 van	 de	 ‘gegeven’	 lijsten:	 hoe	 ze	 precies	 te	
gebruiken,	hoe	ze	te	vertalen	naar	de	eigen	praktijk,	hoe	ze	beter	bekend	te	
maken,	etc.		
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Door	 de	 werking	 van	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	
leraren	 te	 reconstrueren	 en	 deze	 zo	 te	 beschrijven	 dat	 hun	 fabricatie	 en	
stabiliserende	 mechanismen	 duidelijk	 zichtbaar	 zijn,	 wil	 deze	 studie	 dan	
ook	 een	 aanzet	 bieden	om	de	 rol	 en	 functie	 van	onderwijsstandaarden	 in	
onderwijs	 te	 her‐bekijken	 en	 te	 her‐denken.	 Mijn	 analyses	 laten	 immers	
zien	 dat	 beroepsstandaarden	 en	 ‐competentieprofielen	 niet	 louter	
instrumenten	 zijn	 die	 wachten	 op	mensen	 om	 hen	 te	 gebruiken	 zoals	 ze	
willen.	 Deze	 dingen	 (ver)vormen	 mee	 de	 praktijken	 waarin	 ze	 een	 rol	
spelen;	ze	nemen	eraan	deel	en	beïnvloeden	wat	mensen	kunnen	zeggen	en	
doen.	Wat	volgens	mij	op	het	spel	staat,	is	dan	niet	zozeer	dat	wat	mensen	
doen	en	willen	verbonden	is	met	wat	dingen	doen	en	willen,	maar	wel	dat	
deze	 verbindingen	 arrangementen	 creëren	 die	 de	 ruimte	 uittekenen	
waarbinnen	 we	 ons	 kunnen	 bewegen.	 Hoe	 meer	 we	 met	 deze	
arrangementen	werken,	hoe	meer	we	eraan	gewend	geraken	en	hoe	meer	
we	 blijken	 te	 vergeten	 wat	 er	 kan	 buiten	 de	 geldende	 realiteit.	 Op	 die	
manier	 krijgen	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	
een	 autoriteit	 die	 ze	 vanuit	 zichzelf	 niet	 hebben,	 en	 precies	 die	 sturende	
werking	heb	ik	terug	zichtbaar	willen	maken.	Door	de	verbindingen	die	de	
lijsten	 in	 het	 leven	 roepen	 onder	 de	 aandacht	 te	 brengen,	 is	 het	 mijn	
bedoeling	 zowel	 deze	 verbindingen	 zelf	 als	 de	 elementen	 die	 erdoor	
verbonden	beschikbaar	te	maken	voor	en	open	te	stellen	aan	debat,	vragen,	
onderzoek	 en	mogelijks	 contestatie	 of	 herziening.	Kortom,	wat	mij	 tot	 dit	
onderzoek	 gemotiveerd	 heeft	 is	 het	 her‐openen	 van	 datgene	 wat	 als	 een	
feitelijke	 en	 vanzelfsprekende	 ‘black	 box’	 verschijnt,	 door	 het	 naar	 de	
voorgrond	 te	 brengen	 waar	 iedereen	 het	 kan	 zien	 en	 er	 iets	 over	 kan	
zeggen.	 Wat	 goed	 onderwijs	 is	 of	 wat	 goed	 leraarschap	 uitmaakt,	 wil	 ik	
daarmee	 presenteren	 als	 zaken	 die	 niet	 definitief	 kunnen	 worden	
vastgelegd,	 maar	 die	 telkens	 opnieuw	 zorgvuldig	 moeten	 worden	
samengesteld	en	steeds	opnieuw	kunnen	worden	tegengesproken.		

What is the social made up of? What is acting when we are acting? 
What sort of grouping do we pertain to? What do we want? What 
sort of world are we ready to share? All those questions are not only 
raised by scholars, but also by those they study. It is not that we, 
social scientists, know the answer that would reside behind the 
actors, nor is it the case that they, the famous ‘actors themselves’, 
know the answer. The fact is that no one has the answers – this is 
why they have to be collectively staged, stabilized, and revised. This 
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is why the social sciences are so indispensable to the reassembling of 
the social. Without them we don’t know what we have in common, 
we don’t know through which connections we are associated 
together, and we would have no way to detect how we can live in the 
same common world (Latour, 2005a, p. 138).	

In	 de	mate	waarin	 het	 schrijven	 en	het	 lezen	 van	dit	 proefschrift	 daartoe	
bijdraagt,	 heeft	 dit	 onderzoek	 volgens	 mij	 een	 pedagogische	 betekenis.	
‘Pedagogisch’	begrijp	ik	hier	dan	niet	als	een	adjectief	dat	verwijst	naar	‘het’	
pedagogische	domein	of	‘de’	pedagogische	theorie.	Waar	het	mij	om	gaat,	is	
het	creëren	van	ruimte	om	iets	ter	discussie	te	brengen	en	te	zoeken	naar	
manieren	om	anders	te	kijken	naar	wat	als	de	natuurlijke	orde	der	dingen	
verschijnt	en	zo	andere	manieren	te	zoeken	om	zich	te	verhouden	tot	wat	
vandaag	 gegeven	 is.	 Anders	 dan	 vanuit	 een	 kritische	 onderzoekshouding	
vaak	wordt	gedaan,	heb	ik	dan	ook	niet	aangetoond	of	en	wat	er	‘verkeerd’	
is	met	het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voor	leraren	en	daarvoor	
een	(beter,	juister)	alternatief	aangereikt.	Ook	de	vraag	wat	te	doen	met	het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 heb	 ik	 in	 dit	 proefschrift	 bewust	
onbeantwoord	gelaten.	Niet	omdat	ik	hier	geen	antwoorden	op	zou	kunnen	
of	 willen	 formuleren,	 maar	 omdat	 ik	 die	 antwoorden	 alleen	 vanuit	 mijn	
eigen	 betrokkenheid	 op	 de	 zaak	 kan	 uitspreken,	 dat	 wil	 zeggen:	 zonder	
garantie	dat	het	hierbij	om	juistere	of	betere	antwoorden	zou	gaan	dan	die	
van	anderen	–	leraren,	 lerarenopleiders,	ouders,	 leerlingen	net	zo	goed	als	
academici,	politici,	journalisten	of	economen	–	die	zich	ermee	bezighouden.	
Om	die	reden	koos	ik	ervoor	om	aan	te	geven	welke	interesses	de	lijsten	in	
zich	weten	te	verenigen,	eerder	dan	in	te	zetten	op	het	bekritiseren	ervan.	
Net	zoals	het	schrijven	van	deze	tekst	mijn	kijk	op	de	zaak	gaandeweg	heeft	
vervormd,	 vermoed	 ik	 dat	 ook	 de	 lezer	 van	 dit	 proefschrift	 het	
beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 daardoor	 niet	meer	 hetzelfde	 zal	
zien	als	tevoren.	
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ANNEX	1	
	
	

DATAMATERIAAL:	OVERZICHT	

Schriftelijke	bronnen	 Datum	

Wetten	en	besluiten	
‐	Decreet	betreffende	de	lerarenopleiding	en	de	nascholing	
‐	Besluit	van	de	Vlaamse	regering	betreffende	de	beroepsprofielen	
van	de	leraren.	

‐	Besluit	van	de	Vlaamse	regering	betreffende	de	
basiscompetenties	van	de	leraren	

‐	Decreet	tot	bekrachtiging	van	het	besluit	van	de	Vlaamse	regering	
van	29	september	1998	betreffende	de	beroepsprofielen	van	de	
leraren.	

‐	Decreet	betreffende	het	volwassenenonderwijs	
‐	Besluit	 van	de	Vlaamse	Regering	betreffende	het	beroepsprofiel		
van	de	leraar	
‐	Besluit	van	de	Vlaamse	Regering	betreffende	de	basis‐			
competenties	van	de	leraren	
‐	Decreet	tot	bekrachtiging	van	het	besluit	van	de	Vlaamse	
Regering	van	5	oktober	2007	betreffende	het	beroepsprofiel	van	
de	leraar	

‐	Informatiebrochure	bij	de	invoering	van	het	nieuwe	
beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	voor	leraren	
	
Rapporten	
‐	Beleidsevaluatie	lerarenopleiding	2000‐2001	(Eisendrath‐
rapport	en	rapport	van	de	stuurgroep)	
‐	Zelfevaluatierapport	SLO	X	
‐	Onderwijsvisitatie	Specifieke	lerarenopleidingen		
‐	Beleidsevaluatie	lerarenopleiding	2013	
	
Wetenschappelijke	publicaties	
(zie	referentielijst)	

	
1996	
1998	
	
1998	
	
1998	
	
	
2007	
2007	
	
2007	
	
2007	
	
	

2008	
	
	
	
2001	
	
2011	
2012	
2013	

Gesprekken	met	sleutelinformanten	 Datum	

‐	Roger	Standaert	(o.a.	DVO,	UGent)		
‐	Frans	Daems	(o.a.	CULOV)	
‐	Antonia	Aelterman	(o.a.	UGent,	VLIR)	
‐	Kristien	Arnouts	(als	voorzitter	visitatiecommissie	SLO)	
‐	Jo	van	den	Hauwe	en	Boris	Mets	(ELAnt)	
	
‐	Gert	Biesta	(als	voorzitter	commissie	beleidsevaluatie	2013)	

11	maart	2013	
11	maart	2013	
14	maart	2013	
4	juli	2014	
7	juli	2014	
17	september	2014	
27	september	2014	
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Doorheen	de	verschillende	fasen	van	het	onderzoek	was	er	verder	
herhaaldelijk	overleg	met:		
‐	Elke	Struyf	(verbonden	aan	de	SLO	UA)	
‐	Maarten	Simons	(verbonden	aan	de	SLO	KUL)	
‐	Katrien	Struyven	(verbonden	aan	de	SLO	VUB)	

Observaties	 Datum	

‐	Bezoek	visitatiecommissie	(deelcommissie	1)	SLO	X	
‐	Studiedag	‘Spots	op	de	lerarenopleiding’,		
			Vlaams	Ministerie	van	Onderwijs	en	Vorming	
‐	Voorstelling	resultaten	beleidsgroepen	lerarenopleiding,	
			Vlaams	Ministerie	van	Onderwijs	en	Vorming	

26‐28	april	2011	
5	oktober	2013	
	
5	juni	2014	
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Bron: Vlaamse	Universiteiten	en	Hogescholen	Raad	(2012).	De	onderwijsvisitatie	specifieke	
lerarenopleiding,	p.	26‐37.	Brussel:	VLUHR.	
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Extended summary 

The teacher’s profile as black box: an analysis on the workings of educational standards 

 

Introduction 

Teacher  standards  such  as  professional  profiles  and  competency  lists,  have  become  an 

ubiquitous matter  in  (teacher) education  in many countries nowadays – ubiquitous  in  that 

sense  that  their  appearance  has  become  so  familiar  and  self‐evident  that  it  seems  to  be 

indisputable. What these standards are for, seems equally familiar: they aim to assure and 

improve  educational  quality  (e.g.  OESO,  2005).  Not  only  national  and  international 

governments are concerned with the development of standards  for teaching staff, though. 

Professional groups of  teachers and  teacher educators also  take  the  initiative  to articulate 

professional standards and competence profiles for themselves.  

These developments do not  imply that there would be no discussion on these procedures, 

the  evaluation  and  the  function  of  professional  standards  for  teaching  staff,  or  on  how 

competences are to be recognised and measured. What these developments and discussions 

show,  then,  is  that  thinking about, being  concerned with, working on  (core) competences 

and  (professional)  profiles  is  of  importance  today.  Competency  profiles  and  professional 

standards  are  a  reality  –  a  reality  in  that  sense  that  they  have  become  so  factual  that 

questioning  them  seems  irrelevant or  irrational.  In our  research, we  look  for an approach 

that challenges this routinized way of addressing this ubiquity. Therefore, we do not look for 

what these profiles are (the content) or why they are there (the goal). Instead, we focus on 

how they come to work and by means of which mechanisms they appear as a factual matter. 

For that reason, we adopt a fully localized – that is: a fully materialized – approach, following 

what happens when a particular standard –  in casu: the Flemish teacher’s profile and core 

competences  for  the  teacher –  comes  to work  in particular  settings. What we  look  for,  is 

where and how, in these particular settings, reference is being made to the teacher’s profile 

and the core competences, and how, they become to be meaningful and of importance. 

The  Flemish  teacher’s  profile  consists  of  ten  competences  defining what  an  experienced 

teacher  should  know  and  be  able  to  do.  For  the  novice  teacher,  these  competences  are 

translated  into three different though similar  lists: one for the nursery teacher, one for the 

teacher  in  primary  education  and  one  for  the  teacher  in  secondary  education.  Both  the 

teacher’s profile as the core competences are determined by Decree (Ministry of the Flemish 

Community, 2006). The statement ‘the profile  is there anyway’ nicely captures the point of 

departure of  this study. What  is  fascinating about  this statement,  is  that  it expresses how 

something that is made by humans – which implies that it is artificial and constructed – has 

become so self‐evident that it is going to belong to the natural order of things. And what is 

self‐evident is difficult to discuss or to be debated. That way, what it does and what it makes 
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us  do  disappears  from  sight.  This  point  of  departure  is  closely  related  to  Latour’s  (1987) 

observations on  the  two different  faces of  science.  The  first  – what  Latour designates  as 

ready made or all made  science –  is  the outlook of  science  from  the outside, where  facts 

have  the  character of  “certain,  cold, unproblematic black boxes”  (Latour, 1987, p. 4)  that 

speak for themselves. The second – which he defines as science in the making or science in 

action  –  offers  a  total  different  view  of  scientists  at work, where  uncertainty,  decisions, 

competition, and controversy make the day. That way, not only what scientists do comes in 

sight, but also  the enormous and  risky work  that  is necessary  for  facts  to emerge and  to 

hold. Based on  this bifurcation, our approach  to  study  the  teacher’s profile  is  that of  the 

teacher’s profile ‘in the making’.  

By focusing on the question ‘how does the teacher’s profile work?’, then, our aim is to bring 

to  the  foreground  what  the  profile  does.  In  so  doing,  what  we  mean  to  bring  into  a 

discussion,  is  the way  in which  the  teacher’s profile and core  competences gain authority 

and become indisputable in such a way that they can control the behavior of others. These 

operations  occur  when  others  are  being  mobilized  to  do  something  in  terms  of  the 

competency  lists,  like  a  teacher  training  institution  having  to  articulate  her  identity  by 

relating herself to the core competences of the teacher, or an inspection commission having 

to  evaluate  the  quality  of  the  teacher’s  program  by  that  same  list  of  competences.  By 

mapping how the teacher’s profile works and by tracing the mechanisms that let it appear as 

an  indisputable  fact – what,  in  line with  Latour, we will  call  reopening  the black box –  it 

becomes  possible  to  see what  it  does  and  to  discuss what we  see. What  is  at  stake, we 

argue,  is that,  in this way, also questions on what good education  is about or on what the 

good teacher is, can (again) be brought to the fore. 

 

Chapter 1: The teacher’s profile in action 

In  the  first  chapter we  further  develop  this  approach  on  the  teacher’s  profile  in  action, 

starting with an  internet search to see where, at this moment, reference  is being made to 

the  teacher’s  profile  and  the  core  competences.  The  search  results  lead  to  a  variety  of 

websites,  linked  to  the Flemish Ministry of Education,  to  teacher  training  institutes,  to  the 

Belgian Official Gazette, to a number of boards and committees, to the Competent‐databank 

(a competency management system for the Flemish  job market), to other competency  lists 

and  profiles,  etc.  Subsequently, we  situate  our  approach  in  the  literature  on  educational 

standards  and  standardizing  work,  before  coming  to  the  point  of  developing  the  key 

assumptions  of  an  actor‐network  approach.  By  adopting  this  approach,  we  express  two 

central assumptions. First:  if we aim  for the workings of the teacher’s profile and the core 

competences, we should not look at the lists themselves, neither at what people want them 

to do. Rather, the workings of the lists emerge from the interactions between the list and the 

people working with the lists. Second: if we aim to trace these interactions, we have to look 

for settings where people are busy working with the lists. In line with Schatzki (2002, p. xi), 
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we understand  a  setting  as  a  site‐context  ‘composed of  a mesh or orders  and practices’. 

Where  ‘orders’  refer  to  arrangements  of  entities  such  as  people,  artefacts  and  things, 

‘practices’ refer to organized activities. By focusing on practices, then, we mean to say that 

we do not  look  for an explanation  for whatever occurs  in a setting outside of that setting, 

but within the ways of doing and the ways of speaking that occur in that setting, in a certain 

time, at a  certain place. To  refine our  research  focus, we  introduce actor‐network  theory 

(ANT) and the ethnographical analysis of Bruno Latour. What we want to do in this research 

is,  in short, to study what the teacher’s profile does by tracing the network  it activates. By 

network, we mean  the  collection of  interacting people  (policy makers,  teacher educators, 

researchers,  experts,  student‐teachers,  unions,  …)  and  things  (reports,  decrees,  teacher 

training programs, publications, …) that enables the teacher’s profile and core competences 

to do what they do. Opening, or rather, reopening the black box, means starting from a well‐

defined and clear‐cut matter and breaking it apart by reallocating its components elsewhere 

(Latour, 1987, p. 29). 

Buying a machine without question or believing a fact without question has the 
same consequence: it strengthens the case of whatever is bought or believed, it 
makes it more of a black box. To disbelieve or, so to speak, ‘dis-buy’ either a 
machine or a fact is to weaken its case, interrupt its spread, transform it into a 
dead end, reopen the black box, break it apart and reallocate its components 
elsewhere (Latour, 1987, p. 29).  

Where we usually ‘buy’ or accept teacher standards by knowing their input – a list consisting 

of  certain  competences  –  and  their  output  –  competent  and  effective  teacher  that  can 

guarantee educational quality, what we do  in  this  research  is questioning how  these  lists 

work  in order  to  find  an  explanation  for how  they managed  to become black‐boxed  into 

factual  and  unproblematic  ‘objects’. Where we  use  techniques  to  refer  to  collections  of 

similar  interactions we trace  in practices where the teacher’s profile and core competence 

can  be  found  at work; we  understand mechanisms  to  refer  to  the ways  in which  these 

workings  become  automatized  and  disappear  from  sight. Mechanisms,  therefore,  always 

imply some kind of blackboxing. Finally, the data we collected to unfold the network of the 

teacher’s profile are material traces, that is: traces everyone can see in texts, on websites, in 

figures and tables, in forms – what Latour (1987) refers to as inscriptions. Next to gathering 

inscriptions,  we  made  observations  and  spoke  to  key  informants  that  could  point  to 

inaccuracies  and  complete  ‘blind  spots’  in  the  data  collection. Based  on  this method, we 

conducted field work in three different settings: that of the coming into being of the Flemish 

teacher’s profile and the core competences, that of a teacher training institute performing a 

self‐evaluation, and that of the external inspection of all specific teacher training programs. 
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Chapter 2: Aelterman’s key 

In the second chapter, we started from the teacher’s profile as it currently circulates (on the 

internet  for  example)  and made  a  flashback  to  the  time when  the profile was  subject  to 

discussion and its form and articulation were still to be clarified. That way, we could map the 

various transformations the list successively underwent. Likewise, we could trace each of the 

elements  and  stakeholders  that  got  involved  in  the  (net)working  along  the  way.  By 

assembling these interactions in groups of similar elements, we identified the techniques of 

referring,  politicizing,  formalizing,  operationalize  and  taking  responsibility.  Each  of  these 

techniques  add  new  elements  into  the  network:  referring  brings  in  scientific  elements, 

politicizing strengthens the case of the teacher’s profile by associating it to policy interests, 

formalizing connects the lists with a legal system of laws and decrees, operationalizing brings 

in  procedures  and  instruments,  and  taking  responsibility  refers  to  the  way  the  lists  are 

surrounded  by  moral  and  pedagogical  engagements.  Taken  together,  these  techniques 

activate  the mechanisms of  circulation and objectification,  that  is:  the more  the  teacher’s 

profile and  the core competences circulate,  the more people and  things get  involved  (and 

vice versa); and the more the lists circulate, the more stable or factual the lists appear.  

 

Chapter 3: The core competences as binding point of reference 

In  the  third  chapter, we  follow  a  teacher  training  institute working  on  a  self‐evaluation 

report  to  prepare  for  the  upcoming  inspection.  The  core  competences make  part  of  the 

evaluation  criteria  used  to  define  the  quality  of  the  teacher’s  program.  By  means  of 

techniques of  coordinating,  reporting, profiling, programming and mobilizing, we  see how 

the  teacher  training  program  realizes  numerous  connections  with  the  lists.  Presenting 

oneself as a ‘good’ teacher training, then, implies to create and redefine oneself in terms of 

the competences on the list. The stabilizing mechanisms we could observe in this practice of 

self‐evaluation, do not consist in everyone doing the same thing Rather, the list of the core 

competences  gains  authority  because  each  teacher  training  institute  –  and  within  each 

institute:  each  course,  each  lecturer,  each  student,  each  form,  each website, …  –  has  to 

make an own  interpretation of  the  list by  connecting  it  to his or her  specific  context. We 

describe  these  type  of  movements  through  the  mechanisms  of  personalization  and 

institutionalization, that is: the more the lists become contextualized by making them into a 

personal thing, the more they become an obligatory passage point in the setting of teacher 

education, and the more  impact they have on those  involved. That way, teacher education 

and  the  core  competences  not  only  become  closely  related,  it  also  becomes  possible  to 

address teacher training  institutes on their responsibility to make all students familiar with 

the list and to make sure that each student can attain each of the competences by the time 

he or she graduates.   
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Chapter 4: The emergence of a comparative perspective 

In  the  fourth  chapter we  start  from  the  final  report published by  the  external  inspection 

commission  to  trace  how  the  core  competences  and  the  teacher’s  profile  appear  in  this 

setting. Here, we see how the practice of  inspection enacts and reconfirms the position of 

the core competences as an obligatory passage point through which all the teacher training 

institutes  have  to  pass.  Through  the  techniques  of  representation,  screening,  comparison 

and feedback, the inspection report manages to create such a concentration of information 

on the Flemish specific teacher trainings institutes, and their teacher training programs, that 

it becomes a center  in the network. Within  this center, a specific  ‘space of equivalence’  is 

enacted, where what teacher training  institutes do and want  is related to what the experts 

in  the  commission want,  to what  the educational government wants and  to what  schools 

and  training  centers  (should)  want.  In  that  way,  the  mechanisms  of  centralizing  and 

monitoring make sure that the lists of core competences and the teacher’s profile continue 

to circulate: by creating a centre where all the actors need to pass (e.g. the mechanism of 

centralizing) on the one hand, and by creating feedback the actors can apply to gain insight 

in their position – that is, who they are in relation to others – and to know what they can do 

to  improve  that position  (e.g.  the mechanism of monitoring). By means of  the  inspection 

report,  the  ‘image’  of  what  a  good  teacher  training  is,  framed  within  the  terms  and 

conditions  of  the  core  competences  and  the  teacher’s  profile,  is  strengthened  with 

comparative scores, recommendations, and examples of good practices. The  lists, then, do 

not  only  appear  as  the  only  official  mouthpiece  that  can  bring  together  the  different 

interests of all the different stakeholders; they also become the only way for teacher training 

institutes to see who they are and to know what to do 

 

Chapter 5: The good teacher 

In the fifth and final chapter, we bring together the mechanisms we described in the course 

of our analysis. That way,  it becomes visible how they assume and reconfirm one another, 

thereby  rendering  the  network  of  teacher’s  profile  and  the  core  competences  its  self‐

efficiency. This, we argue, does not only offer an explanation for the naturalness with which 

(speaking about and being concerned with) the good teacher, good education and the good 

teacher training,  is being associated today with (speaking about and being concerned with) 

the  teacher’s profile and  the  core  competences. By means of  the  interacting mechanisms 

that render and keep the network stable, the  lists additionally gain the authority to control 

others  and  to  guide  their  behavior.  Working  with  the  teacher’s  profile  and  the  core 

competences,  then, becomes  some  sort of automaton:  it  is  something  that  seems  so  self‐

evident  that  one  does  not  notice  their  presence  anymore,  or  discovers  that  its  presence 

cannot be undone. By resuming Latour’s notion of the black box, we indicate that, once the 

stabilizing mechanisms are working and the lists assert their authority, it becomes very hard 

to say something else that can resist the persuasiveness of the lists.  
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Subsequently,  we  address  the  difficulty  of  identifying  destabilizing  mechanisms  when 

starting  from a network perspective and  focusing on  the workings of  the  teacher’s profile 

and  the way  it  is granted authority. By  this, we mean  to  imply ways of doing and ways of 

speaking in which the teacher’s profile and the core competences are not the starting point, 

and that,  in so doing, create a distance between the  lists and what  is enclosed  in the  lists. 

Although our  focus was directed on the workings of the teacher’s profile and the way  it  is 

granted authority, this does not mean that there would not be other things making people 

do things. Although our analysis assumes that these things will have  little  impact once the 

lists  assert  their  authority,  it  may  well  be  so  that  the  teacher’s  profile  and  the  core 

competences also bring about other movements than those we have mapped in the course 

of our research. In the final chapter, therefore, we report on fieldwork we did in the setting 

of policy evaluation and policy preparation, but we proceed in a different way than we did in 

the former chapters. Next to various traces pointing to stabilizing tendencies, we also found 

traces – though small and marginal – of tendencies with a different orientation  in the data 

material. By  focusing  on  these  rather  destabilizing  tendencies, we  stress  the  fragility  and 

changeability of the network. To conclude, we connect this shift of focus – from stabilizing to 

destabilizing mechanisms ‐ with the way Latour (2005b) distinguishes ‘matters of fact’ from 

‘matters  of  concern’.  That way, we  present  our  research  as  an  invitation  not  to  reduce 

education and teaching to a factual matter that can be known and managed by profiles and 

competency lists, but to see it as something that is always un‐ and underdetermined.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   



 
 

 


