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Mijn dochter van 12 gaat in september naar de middelbare school. Tijd dus om samen een 

school te zoeken? Not. Dat doet ze zelf wel. Tijd om een richting te kiezen misschien? Not. 

Dat doet ze zelf wel.  

Na de opendeurdag kwam ze zelfverzekerd thuis: ‘Ik ga de richting Techniek volgen.’ Ze was 

gecharmeerd door de proefjes, elektrische schakelingen en computers waar ze mee had 

mogen experimenteren. Toen ik hoorde dat ze aan de leraar Techniek had verklaard: ‘Ik word 

ingenieur, net als mijn papa’, kon mijn dag niet meer stuk. De afdeling Techniek had haar pr 

goed verzorgd. 

De ontgoocheling volgde toen wij de uitverkoren school bezochten en er een ontnuchterend 

gesprek hadden met de directrice: ‘De afdeling Techniek raden wij absoluut áf voor uw 

dochter.’ Ah ja? ‘Jazeker, de resultaten van uw dochter zijn te goed en daarom raden wij de 

Latijnse aan, want de afdeling Techniek is een voorbereiding op het Technisch Secundair.’ 

Het is onbegrijpelijk dat we in ons onderwijs anno 2011 nog steeds een dode taal gebruiken 

als scherprechter voor talent. Het is godgeklaagd dat, in dit digitale tijdperk, een 

gemotiveerde studente wordt ontraden technologie te studeren omdat dat ‘leidt naar 

Technisch Secundair Onderwijs’. Als ware het een ziekte. 

Het Belgische onderwijssysteem is blijven steken in achterhaalde concepten, waar gemikt 

wordt op gemiddelden, en niet op differentiatie. Ik heb mijn middelbaar onderwijs deels in de 

VS beleefd en daar kon je perfect differentiëren. Twee jaar voorsprong nemen in wiskunde, 

maar in een lagere groep zitten voor Engels. Als student kon je er toen al zelf bepalen welke 

interesses je wilde uitdiepen, en welke onderwerpen je wilde combineren. 

Ons schoolsysteem levert vakjeskinderen af. Latijnse. Technisch. Economie. 

Menswetenschappen. Terwijl de maatschappij vandaag geen vakjesmensen nodig heeft. We 

hebben hybride profielen nodig, mensen die lateraal kunnen denken en verschillende 

disciplines kunnen combineren. 
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Onze wereld is echt een dorp geworden en in de evolutie naar een diensteneconomie zal de 

concurrentie volop mondiaal worden. We hebben dus jongeren nodig die zich thuisvoelen in 

de globale, digitale, genetwerkte samenleving. 

Ons onderwijs is nog volop gericht op het industriële tijdperk: de citatentaal van Bart De 

Wever is voor leerlingen van twaalf jaar nog steeds de toetssteen, terwijl de opleidingen ICT 

totaal achterhaald zijn en de kinderen dingen leren op school die ze thuis al beter beheersen. 

De nieuwe generaties studenten hebben geen baat meer bij dingen ‘van buiten leren’, maar 

vertrouwen op Wikipedia en Google. Die jongeren nog op de traditionele manier onderwijzen 

betekent ze teruggooien in de tijd. 

Neem het boeiende vak geschiedenis. De middelbare school mikt op het ‘repliceren’ van data 

en feiten over oorlogen en koningshuizen, terwijl pas in het hoger onderwijs wordt stilgestaan 

bij ‘kritisch bronnenonderzoek’. Anno 2011 moet een gezonde kritische houding al in het 

middelbaar, wellicht op de lagere school worden gedoceerd. 

Als wij een generatie Vlamingen willen klaarstomen voor een kennis- en 

netwerkmaatschappij, moeten wij het onderwijs grondig hervormen. Liefst nog deze eeuw. 

Tegen alle inertie in. 

En het kan nog extremer: onze zoon van zeven komt in de lagere school terecht in een 

‘busoorlog’. Elk onderwijsnet stuurt een halfvolle bus op pad door de Vlaamse Ardennen. 

Bussen delen kan niet, want ‘leerlingen zouden kunnen overlopen naar het andere net’. 

Arm Vlaanderen. 

We moeten snel ingrijpen. We moeten de onderwijsfilosofie drastisch hervormen. Het gaat al 

lang niet meer om wiskunde of Latijn. Het gaat om onze capaciteit om een nieuwe generatie 

klaar te stomen voor de mondiale, digitale toekomst. 

Als dat geen nobel doel is. 
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