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Inleiding

De leerling meer centraal plaatsen in het onderwijs staat hoog op 
de agenda van het onderwijsbeleid in Vlaanderen en Nederland. De 
Lage Landen staan daar niet alleen in, ook in vele andere landen is er 
bijzondere aandacht voor de plaats van de leerling in het onderwijs. 
Dat varieert van de vrijheid van de leerling in het onderwijsbestel, 
zijn1 rol in de school tot en met zijn plaats in het pedagogisch-didac-
tische gebeuren. Verschillende termen en omschrijvingen circuleren 
in deze context. Denk bijvoorbeeld aan differentiatie in didactische 
aanpak, onderwijs op maat, maatwerk, passend onderwijs, geperso-
naliseerd onderwijs, gepersonaliseerd leren, de geïndividualiseerde 
aanpak, gepersonaliseerd toetsen, gepersonaliseerde leerpaden. Hoe 
verschillend deze termen ook zijn qua betekenis, toch drukken ze 
allemaal eenzelfde beweging uit richting leerling en suggereren ze 
dat de leerling niet of nog onvoldoende centraal staat in het huidige 
onderwijs.

Deze beweging naar het meer centraal plaatsen van de leerling is 
niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de reformpedagogiek aan het 
einde van negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Onder 
het adagium ‘vom Kinde aus’ stelde deze hervormingsbeweging het 
toen heersende onderwijssysteem ter discussie en was er een plei-
dooi voor nieuwe onderwijsmethoden en nieuwe scholen. Wat deze 
reformpedagogen – zoals Parkhurst (Dalton), Petersen (Jena-plan), 
Freinet, Montessori en Decroly – deelden, is de gedachte dat de 
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‘oude school’ onvoldoende recht doet aan het kind, diens ervarin-
gen, leefwereld en mogelijkheden. Niet de instelling, het curriculum 
of de leerkracht moet het vertrekpunt zijn, maar de leerling. Ook 
in de periode na de Tweede Wereldoorlog zien we soortgelijke be-
wegingen opduiken. Onder invloed van nieuwe leertheorieën is er, 
bijvoorbeeld, de ontwikkeling van de geprogrammeerde instructie, 
waarvoor Skinner (1953) vanuit zijn behavioristische theorie de basis 
heeft gelegd. Deze vorm van instructie – en de bekende of beruchte 
leermachines – beoogt enerzijds de automatisering van een deel van 
het onderwijsgebeuren, maar anderzijds ook de individualisering van 
het instructieproces. In deze context duikt de term ‘personalisering’ 
op, zoals in het Personalised system of instruction van Keller (1968). 
In de jaren zestig van de twintigste eeuw is er ook de antiautoritaire 
pedagogiek. Deze beweging grijpt terug naar, onder andere, de Sum-
merhill School van Alexander Neill van het begin van de twintigste 
eeuw en stelt zich in de lijn van de bredere maatschappelijke en intel-
lectuele bewegingen van die tijd vragen bij de macht van en autoriteit 
binnen instituties. Ook het pleidooi van Ivan Illich (1970) voor het 
‘ontscholen van de maatschappij’ en het opnieuw centraal plaatsen 
van het kind in plaats van de ‘institutionele logica’ van de school is 
een bekend voorbeeld. En in het begin van de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw werd de term ‘gepersonaliseerd onderwijs’ geïntro-
duceerd door Victor Garcia Hoz, de Spaanse katholieke pedagoog en 
Opus Dei-aanhanger (Roith, 2015, p. 177).

Deze historische terugblik zou ons onmiddellijk kunnen doen beslui-
ten dat er vandaag niets nieuws onder de zon is. Meer nog, volgens 
sommigen gaat het gewoon om een slingerbeweging die kenmerkend 
is voor de ‘schoolse grammatica’: meer aandacht voor de leerling en 
dan weer voor de leerkracht, meer aandacht voor concrete ervarin-
gen en dan terug de nadruk op het curriculum, meer vrijheid dan 
wel terug autoriteit (Tyack & Tobin, 1994). Die grammatica, zo stelt 
men, kreeg vanaf het midden van de achttiende eeuw vorm en is tot 
op vandaag het fundament waarop het hele onderwijs is gebouwd 
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(Depaepe, 1999). De voorbije eeuwen werd de schoolse grammatica 
– waaronder de heilige drievuldigheid leerling-leerkracht-curriculum 
– zelf nooit in vraag gesteld, zo merkt men dan op. Het ging en-
kel om een verschuiving in zwaartepunt omdat een van de hoeken 
van de driehoek (leerling, leerkracht, curriculum) om hernieuwde 
aandacht vraagt. De boodschap is duidelijk: fundamenteel verandert 
er niets, alles blijft bij het oude. Vanuit deze insteek zijn twee con-
clusies mogelijk. Ofwel de haast cynische conclusie dat het huidige 
pleidooi voor ‘de leerling meer centraal’ slechts lege retoriek is en 
even snel weer kan verdwijnen als dat het verschenen is. Ofwel het 
radicale standpunt dat de tijd eindelijk gekomen is om de zogenaam-
de schoolse grammatica fundamenteel ter discussie te stellen. Voor 
ons zijn beide conclusies voorbarig. Zodra dergelijke standpunten 
zich lijken op te dringen, is volgens ons vooral bijkomende studie 
nodig en wel met de volgende vragen als leidraad: wat staat vandaag 
precies op het spel in het centraal plaatsen van de leerling? Waarom 
roept men vandaag op om de leerling meer centraal te plaatsen? Wat 
zijn de gevolgen voor de school? Deze vragen verkennen we in dit 
boek.

Vooraleer dieper in te gaan op deze vragen, is het belangrijk even stil 
te staan bij een verschil dat onmiddellijk in het oog springt. Terwijl 
de reformpedagogiek een beweging van onderuit was (die weliswaar 
wilde wegen op het beleid), gaat het in de naoorlogse periode vooral 
om de vertaling van leer- en onderwijswetenschappelijke inzichten 
en is het ‘centraal plaatsen van de leerling’ vandaag toch vooral een 
agendapunt van beleidsmakers. De ambitie om de leerling meer cen-
traal te plaatsen, is vandaag dus in eerste instantie een richtsnoer 
voor door beleid aangestuurde hervormingen van het onderwijs. Die 
ambitie zien we trouwens niet enkel in het onderwijsbeleid. In ande-
re domeinen en sectoren zien we een analoge hervormingsbeweging: 
zorg op maat in de welzijnssector, aan de persoon aangepaste bege-
leiding voor werkzoekenden, op de persoon gerichte activering in ar-
moedebestrijding, enzovoort. We moeten dus kijken naar het actuele 
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beleidsdiscours om te weten waarom vandaag het centraal plaatsen 
van het individu – of liever, van de persoon – zo belangrijk is.

Natuurlijk zijn er ook concrete ontwikkelingen die onmiddellijk ra-
ken aan de inhoud van dit boek. Zowel Vlaanderen als Nederland 
kende de afgelopen jaren grondige onderwijshervormingen met de 
bedoeling het buitengewoon of speciaal onderwijs af te bouwen. 
Voor die hervormingen was het meer of terug centraal plaatsen van 
de leerling een belangrijk uitgangspunt. Zo heeft het M-decreet in 
Vlaanderen de bedoeling om leerlingen uit het buitengewoon on-
derwijs een plaats te geven in het regulier onderwijs. Een aange-
paste begeleiding en zorg in het regulier onderwijs zijn daarom nodig 
om tegemoet te komen aan hun specifieke noden. Dit is een stap 
in de richting van inclusief onderwijs. Ook Passend Onderwijs in 
Nederland wil elke leerling zoveel mogelijk een plaats geven in een 
reguliere school. Dat betekent dat de school een ‘zorgplicht’ heeft 
die tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van leerlingen. Deze 
hervormingen staan vaak symbool voor het meer centraal plaatsen 
van leerlingen.

De thematiek die we in dit boek behandelen, is echter veel breder 
dan deze initiatieven. We willen vooral duidelijk maken dat er van-
daag meer op het spel staat. Dat het centraal plaatsen van de leerling 
niet alleen door onderwijskundige motieven is ingegeven. Dat er indi-
caties zijn van een grondige transformatie van wat onderwijs is. Dat 
er vragen zijn over wat de betekenis van school en van schoolse vrij-
heid en gelijkheid vandaag is. Dit boek gaat dan ook niet rechtstreeks 
in op deze hervormingen in de richting van inclusief onderwijs. Maar 
we hopen wel dat het een aantal perspectieven en toetsstenen aan-
reikt om deze initiatieven op hun mogelijkheden en grenzen te be-
oordelen.

In het eerste hoofdstuk van dit boek gaan we in het beleidsdiscours 
op zoek naar de problemen waarvoor ‘het centraal plaatsen van de 
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leerling’ een oplossing zou moeten zijn. De vraag is: hoe en vanuit 
welk perspectief definieert men de problemen waarvoor ‘het centraal 
plaatsen van de leerling’ een oplossing moet bieden? Deze inventaris 
van perspectieven vormt het uitgangspunt om in het tweede hoofd-
stuk te verduidelijken dat er vandaag wel degelijk andere zaken op 
het spel staan dan honderd jaar geleden. In de klassieke onderwijs-
instelling gaat het om normalisering, terwijl de hedendaagse leerom-
geving in het teken staat van personalisering. Er is een verschuiving 
merkbaar van het individu-zijn naar het persoon-zijn, van discipline 
naar feedback. Onze ambitie is echter niet om het ene systeem tegen 
het andere af te zetten. We willen vooral duidelijk maken wat er van-

daag op het spel staat en de implicaties van personalisering kritisch 
onder de loep nemen. Daarom schuift de analyse in het derde hoofd-
stuk van dit boek allereerst onderwijspedagogische toetsstenen naar 
voren: wat maakt de school tot school, en wanneer komt de school 
onder druk te staan? Deze toetsstenen laten toe om vervolgens de 
mogelijkheden van het ‘centraal plaatsen van de leerling’ te beoor-
delen en stil te staan bij de grenzen van personalisering. De leerling 
meer centraal plaatsen lijkt vandaag een evidentie te zijn. Wie kan 
daar eigenlijk tegen zijn? In dit boek proberen we duidelijk te maken 
dat personalisering ook een keerzijde heeft: personalisering dreigt de 
school van binnenuit te ont-scholen. En dat betekent dat schoolse 
vormen van leren – leren dat in het teken staat van vrijheid, gelijk-
heid en vorming – ter discussie staan.

Dit boek is een bewerkte en uitgebreide versie van een dossier dat 
opgesteld werd in opdracht van de Nederlandse Onderwijsraad 
( februari, 2016). Het is dus mede dankzij hun ondersteuning dat deze 
publicatie mogelijk is. Bijzondere dank gaat ook uit naar Virginie 
März, Goele Cornelissen, Mathias Decuypere, Jan Elen en Gert Biesta 
voor hun kritische lezing van (delen uit) het oorspronkelijke dossier.



hoofdstuk 1

het actuele discours: 
waarom de leerling 
centraal plaatsen?

Een discours is veel meer dan een taal of woordenschat. Het is een 
manier van spreken, van benoemen, van argumenteren en redene-
ren, maar ook van kijken. Een discours bevat dus steeds een aan-
tal perspectieven om naar de onderwijswereld te kijken en erover 
te spreken. Zo kan er, bijvoorbeeld, sprake zijn van een markteco-
nomisch perspectief, maar ook van een onderwijs(kundig) perspec-
tief. Elk van die perspectieven definieert uitdagingen en problemen 
op haar eigen, specifieke manier. Via die probleemdefinitie worden 
vanuit elk van die perspectieven ook oplossingen voorgesteld. Dit 
eerste hoofdstuk is een inventarisatie van perspectieven met elk hun 
probleemdefinities, oplossingen en opvattingen over de leerling of 
lerende. Onze inventaris richt zich weliswaar op het domein van on-
derwijs en leren, maar gaat natuurlijk veel breder. We onderscheiden 
zeven probleemdefinities waarvoor men ‘het centraal stellen van de 
leerling of de lerende’ als oplossing naar voren schuift (zie tabel 1 
voor een samenvattend overzicht).
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De on(der)benutte talenten van leerlingen – een 
sociaaleconomisch perspectief

In tal van landen en regio’s zien we in het begin van de eenentwintig-
ste eeuw een groeiende bezorgdheid voor de kwaliteit van en gelijk-
heid in het onderwijs. Bekend is de No Child Left Behind Act (2001, 
NCLB), die vertrekt vanuit de stelling dat het niveau in Amerikaanse 
scholen te laag is en dat met name sociaal zwakkere leerlingen en 
minderheden uit de boot vallen. Tot de oplossingen behoren het in-
voeren van gestandaardiseerde testen, het implementeren van effec-
tieve onderwijsmethoden (gebaseerd op wetenschappelijke, vooral 
kwantitatieve evidentie), nieuwe vormen van (output-)accountabi-
lity en initiatieven gericht op specifieke doelgroepen. Deze wet is 
recent, onder Obama, vervangen door de Every Student Succeeds Act 
(2015). De basisprincipes van NCLB zijn weliswaar behouden, maar 
de staten en de scholen krijgen meer autonomie om verbeterinitia-
tieven te ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat het onderwijssysteem 
er onvoldoende in slaagt om alle leerlingen op een voldoende hoog 
niveau te krijgen. Zoals de titels van de wetten verduidelijken, moet 
het onderwijs zich meer ten dienste stellen van alle leerlingen en 
studenten. Hier stelt zich niet alleen een probleem rond sociale ge-
lijkheid. Er gaat vooral een dubbele economische bezorgdheid achter 
schuil. Aan de ene kant is er de bekommernis dat allerhande talenten 
niet omgezet worden in inzetbare competenties en dus economisch 
(voor de arbeidsmarkt) on(der)benut blijven. Aan de andere kant is 
er de uitdaging om het onderwijssysteem zelf op een effectieve en 
efficiënte manier te organiseren.

Een soortgelijke combinatie van een sociaal en economisch perspec-
tief zien we in Europa in het kader van de onderwijsprogramma’s 
(zoals Education and Training 2010 en 2020) binnen de Lissabon Stra-
tegie (2001). In deze programma’s worden de lidstaten opgeroepen 
om maximaal in te zetten op een competitief en performant onder-
wijssysteem. Het vertrekpunt is, naast sociale bewogenheid, de ont-
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wikkeling van een Europese kenniseconomie. In deze economie zijn 
kennis en competenties de basisgrondstoffen en krijgen onderwijs, 
opleiding en levenslang leren een onmiddellijke economische rele-
vantie. Opnieuw zien we de beweging richting leerling en student: 
onderwijsinstellingen moeten zich aanpassen aan de verschillen tus-
sen lerenden om zo de uitkomsten voor iedereen te vergroten. Onder 
andere flexibiliteit in leertrajecten, modernisering van instellingen en 
programma’s, en aangepaste systemen van assessment en kwalifica-
tie worden voorgeschreven als oplossing. Het uitgangspunt is dat de 
lerende (als vraagzijde) centraal staat en dat het onderwijsaanbod 
zich voldoende moet aanpassen aan de diverse behoeften van de 
vraagzijde. De implicaties van deze benadering komen uitdrukkelijk 
aan bod in de mededeling Een andere kijk op onderwijs: investeren in 

vaardigheden voor betere sociaal-economische resultaten (2012) van 
de Europese Commissie:

“In de hele EU hebben de hervormingen de leerplannen gestroom-
lijnd. De lidstaten hebben gestandaardiseerde examens op nationaal 
niveau ingevoerd; een infrastructuur met centra voor lezen, schrij-
ven, rekenen en natuurwetenschappen opgezet; netwerken en bij- en 
nascholing van leerkrachten ingevoerd en de activiteiten ter verbete-
ring van de digitale en mediavaardigheden versterkt. Niettemin blijft 
het niveau onvoldoende en zijn er dringend maatregelen nodig om 
de prestaties te verbeteren. Het aandeel van 15-jarigen die geen basis-
vaardigheden hebben verworven, bedraagt in Europa ongeveer 20%, 
terwijl in vijf landen meer dan 25% slechte leesprestaties heeft. De 
lidstaten moeten nieuwe systeemhervormingen invoeren om leerpro-
blemen vroegtijdig te onderkennen en de betrokken leerlingen meer 
te ondersteunen in plaats van ze te laten doubleren of ze in te delen 
naar prestatie.” (p. 5)

Dit citaat maakt duidelijk dat het onderwijs een essentiële component 
is in de uitbouw van een competitieve, Europese kenniseconomie. 
Maar, zo stelt men, er is een grote uitdaging, en dat is het gebrek aan 
efficiëntie en effectiviteit van onderwijsinstellingen. Europa proble-
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matiseert zittenblijven of vormen van streaming (vaste niveauklassen 
maken) en setting (differentiëren per vak) omdat ze onvoldoende 
het potentieel van jonge mensen tot ontwikkeling brengen. Talen-
ten, zo stelt men dan, blijven op die manier onbenut. Het gaat hier 
echter niet om een sociale problematisering van ‘verborgen talent’ 
(van Heek, 1968) zoals in de jaren zestig van de twintigste eeuw. De 
huidige talentenprojecten hebben duidelijk een economische finali-
teit. Onderwijsinstellingen moeten een maximale output realiseren 
voor de kenniseconomie, wat inhoudt dat ze zich – meer dan nu het 
geval is – moeten richten naar het potentieel van elke leerling. Dat 
potentieel is, zo luidt de redenering, de bron van menselijk kapitaal.

Al dan niet onder invloed van deze programma’s en projecten zien 
we in verschillende Europese lidstaten een soortgelijke sociaaleco-
nomische problematisering van het onderwijs opduiken. Tony Blair 
zette in 2001 de agenda met zijn uitspraak “Education, Education, 
Education”:

“Onze topprioriteit was, is en zal altijd onderwijs, onderwijs, onder-
wijs zijn. Om decennia van verwaarlozing te boven te komen en van 
Groot-Brittannië een lerende samenleving te maken, om talenten te 
ontwikkelen en om de ambitie van al onze jongeren te stimuleren.”2

In Vlaanderen gaat het onder minister Frank Vandenbroucke (2005-
2009), in navolging van de Europese programma’s, om een ‘compe-
tentieagenda’: alle beschikbare talenten optimaal mobiliseren, wat 
wil zeggen: alle talenten omzetten in competenties die inzetbaar zijn. 
In uitspraken zoals ‘ieder talent telt’ en ‘geen talent mag onbenut 
blijven’ is opnieuw de dubbele problematisering van het onderwijs 
zichtbaar: iedereen moet gelijke kansen krijgen om zijn talent of po-
tentieel te ontwikkelen, en in economisch opzicht is het ontoelaat-
baar dat we talenten niet omzetten in inzetbare competenties. Ook 
in Nederland is dat perspectief op onderwijs heel duidelijk aanwezig. 
De VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent (2010) 
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van de Nederlandse Vereniging voor Scholen in het Voortgezet On-
derwijs formuleert dit als volgt:

“We streven naar een betere benutting van de talenten van iedere 
leerling door meer maatwerk aan te bieden en vragen hiervoor ver-
ruiming van regelvrijheid voor scholen om flexibilisering in proces en 
organisatie aan te kunnen brengen.” (p. 8)

Het rapport Naar een lerende economie (2013) van de Wetenschap-
pelijke Raad voor Regeringsbeleid in Nederland stelt het volgende:

“De relatieve schaarste aan mensen en de daaruit voortvloeiende 
productiviteitsopgave betekenen dat met minder meer moet worden 
gedaan. Dat kan alleen als de mogelijkheden van alle mensen zo goed 
mogelijk benut worden.” (p. 257)

Men schuift onder andere ‘talentmanagement’ naar voren als stra-
tegie:

“Meer doen met minder mensen impliceert allereerst dat onderwijs 
voor alles een kwestie is van talentmanagement: zorgen dat de mo-
gelijkheden van mensen maximaal tot ontwikkeling kunnen komen.” 
(p. 264)

De ultieme doelstelling is dus een efficiënt onderwijssysteem waarin 
snel en goedkoop het beste uit alle leerlingen wordt gehaald. Maar 
ook een onderwijssysteem dat op zijn beurt relevante input levert 
voor de kenniseconomie. Wat die input betreft, is er dan ook bijzon-
dere aandacht voor een optimale oriëntatie van talent naar de STEM-
richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Samengevat, is het centraal plaatsen van de leerling vanuit dit sociaal-
economische perspectief allereerst het gevolg van een economische 
problematisering van het onderwijs in termen van het maximaliseren 
van de output voor de arbeidsmarkt en/of de ontwikkeling van de 
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kenniseconomie. Een sociale problematisering gaat hierin schuil voor 
zover die maximalisering impliceert dat elk talent en dus elke leerling 
van tel zijn. Elke leerling staat centraal omdat (en voor zover) die een 
economisch potentieel of grondstof vertegenwoordigt.

De noodzaak van open leertrajecten – een 
institutioneel perspectief

De sociaaleconomische benadering van onderwijs in termen van het 
mobiliseren van talenten en competenties is onlosmakelijk verbon-
den met een bezorgheid omtrent de effectieve en efficiënte organisa-
tie van het onderwijs of, liever, van het leren. Als we kijken naar de 
oplossingen die men op het Europese niveau voorstelt, zien we duide-
lijk een relatief nieuwe benadering van hoe ‘het leren’ te organiseren:

“Onderwijs en opleiding kunnen alleen bijdragen aan groei en werk-
gelegenheid indien het leren is gericht op de kennis, vaardigheden 
en competenties die studenten via het leerproces moeten verwerven 
(leerresultaten), en niet op het doorlopen van een specifieke fase of 
het doorbrengen van een bepaalde tijd op school.” (EC, 2012, p. 8)

In het pleidooi voor een leerresultatenbenadering stelt men de in-
stellingsgerichte visie op onderwijs ter discussie. Wat telt, zijn de 
leerresultaten en een adequaat evaluatie- en erkenningssysteem om 
die leerresultaten voor alle lerenden om te zetten in kwalificaties. 
Wat we zien in dit discours is een ontmanteling van klassieke on-
derwijsinstellingen die leren, doelgericht onderwijzen, evaluatie en 
kwalificatiebevoegdheid in tijd en ruimte bundelen of institutiona-
liseren. Die de-institutionalisering zien we allereerst in het gehan-
teerde vocabularium: het gaat om de lerende (niet de leerling of stu-
dent), om ondersteuningsinput (en niet de onderwijsorganisatie), om 
leerbegeleiding (en niet de leerkracht), om leertrajecten (en niet het 
curriculum) en om toetsing en assessment (en niet om examineren, 
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waarbij evaluatie en kwalificatie gebundeld zijn). De voorgestelde 
oplossingen geven duidelijk aan wat er hier op het spel staat.

De basisambitie is het efficiënt en effectief realiseren van leerresulta-
ten voor iedereen. Al de rest – dus de plaats en de tijd van het leren 
en de didactische omkadering – moet hierop afgestemd zijn. Deze 
leerresultaten zijn de grondstof voor de kenniseconomie, en daarom 
zijn er directe economische belangen in het spel wanneer de nadruk 
ligt op efficiënt en effectief onderwijs. Er is dus een ontkoppeling van 
enerzijds leerprocessen en -resultaten (het ‘proces’ en de ‘output’) en 
anderzijds onderwijsinstelling en ondersteuning (de ‘input’). Of an-
ders gezegd: centraal staat het leerproces van de individuele lerende 
en zijn resultaten, en niet langer de onderwijsinstelling. Van belang 
is wie er leert en wat iemand leert, en niet zozeer waar en wanneer 
dat gebeurt. De Europese Commissie is, wat dat betreft, duidelijk:

“Terwijl de leerresultatenaanpak reeds de grondslag van het Europees 
kwalificatiekader en de nationale kwalificatiekaders is, is deze funda-
mentele verschuiving nog niet volledig doorgedrongen tot onderwij-
zen en evaluatie. Instellingen op alle niveaus van onderwijs en op-
leiding moeten nog steeds worden aangepast om de relevantie en de 
kwaliteit van hun opleidingsinput voor studenten en de arbeidsmarkt 
te verhogen, om de toegang te vergroten en de overgang tussen de 
verschillende onderwijs- en opleidingstrajecten te vergemakkelijken.” 
(Europese Commissie, 2012, p. 8)

Het centraal plaatsen van de lerende en zijn leerresultaten betekent, 
met andere woorden, dat er zich een enorme uitdaging stelt naar 
adequate vormen van toetsing:

“Welke leerinhoud als waardevol wordt gezien en wordt onderwe-
zen, is vaak afhankelijk van hetgeen beoordeeld wordt. Veel lidstaten 
hebben hun leerplannen vernieuwd, maar de uitdaging blijft om de 
toetsing zodanig te moderniseren dat deze het leren ondersteunt.” 
(Europese Commissie, 2012, p. 8)


