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Fred Van Leeuwen:

“De kwaliteit van onderwijs
bepaalt de kwaliteit
van onze samenleving”

Education International is bij uitstek
een internationale organisatie. Hoe
past onderwijs voor jou in dat plaatje?
We moeten ons goed realiseren dat
vandaag de dag onderwijs niet een nationale kwestie is maar een internationale opdracht. Het onderwijsberoep
is ook een internationaal beroep. Met
Education International streven we
naar een professionele standaard die
overal gelijk is en die een garantie
biedt voor het kunnen voorzien in
kwaliteitsonderwijs. Dat is meer dan
de vakken die landen nodig hebben

om economisch vooruit te komen in
de internationale ratrace. Onderwijs
gaat niet alleen over het bevorderen
van onze economie, maar moet ook
gaan over welzijn en democratie.
Heb je het gevoel dat het in het huidige politieke klimaat moeilijker is om
die boodschap over te brengen?
Ja, eigenlijk wel. Alles is nu toegespitst op de economie en op economische groei, op het klaarmaken van
jonge mensen voor de arbeidsmarkt.
En dat terwijl het net zo belangrijk is
om jonge mensen voor te bereiden om

een actieve bijdrage te leveren aan
een democratische samenleving. In
1996 heeft de toenmalige voorzitter
van de Europese Commissie, Jacques
Delors, namens Unesco, een rapport
uitgebracht onder de titel “Learning:
the treasure within”. Dat rapport
schetst vier belangrijke universele
doelen van onderwijs, en is nog
steeds buitengewoon actueel. Die
doelstellingen zijn leren om te weten,
leren om te doen, leren om te zijn en
leren om samen te leven. In westerse
landen zoals België wordt aan die
eerste twee doelstellingen redelijk
goed voldaan. Maar aan de laatste
twee is er overal nog veel werk. Niet
toevallig wordt het internationale onderwijsbeleid vooral bepaald door instituties als de Wereldbank en de
OESO, wat in de eerste plaats financieel-economische instellingen zijn. Je
zou eigenlijk veel eerder verwachten
dat een organisatie als Unesco, die
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et is van onschatbare waarde als leraren wereldwijd met elkaar
communiceren over het vak. De leerkracht moet hier terug
controle over nemen”, zegt Fred Van Leeuwen, afscheidnemend
algemeen secretaris van Education International. Hij vertelt vol passie
over het onderwijslandschap, over professionaliteit, onderwijskwaliteit
en solidariteit, maar hij legt ook de vinger op de wonde.

Fred Van Leeuwen:
“Kwaliteitsonderwijs
kan een belangrijke
bijdrage leveren tot een
beter begrip en
bewustwording van wat
democratie is.”
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met dat doel is opgericht, de lakens
zou uitdelen. Dat is echter niet het geval, en dat merk je.
De OESO is vooral bekend door de organisatie van de PISA-testen. Die
krijgen heel veel aandacht, maar belichten slechts een deel van onderwijs. Hierdoor komt de focus nog
meer op (testbare) kennis te liggen.
Education International heeft, voor alle duidelijkheid, niets tegen PISA op
zich. Sterker nog, we zitten zelfs in de
groep van organisaties die de OESO
op dit punt adviseren. Waar we ons
wel ernstige zorgen over maken is het
stijgende belang van gestandaardiseerde testen. Er zijn steeds meer onderwijswerkgevers die vinden dat we
voortdurend moeten checken of onze
leerlingen en onze scholen wel voldoen aan bepaalde maatstaven. En
dat is buitengewoon schadelijk. In
België valt het wel nog mee, maar in
bijvoorbeeld de Verenigde Staten is
het zo dat veel leraren het gevoel hebben dat hun werk meer gericht is op
het klaarstomen voor die testen dan
op onderwijzen. Dit tast op termijn de
kwaliteit van het onderwijs aan.
Testen zouden een instrument moeten
zijn voor leraren om een diagnose te
kunnen stellen over een leerling.
Gestandaardiseerde testen daarentegen worden te vaak gebruikt als politiek instrument.
Er zit ook een hele grote commerciële organisatie achter die testen.
Houdt dat geen gevaren in voor het
openbaar onderwijs?
De testindustrie is een bedrijfstak die
zich de afgelopen jaren sterk heeft uitgebreid. Daar gaan letterlijk miljarden
in om. Die bedrijven, zoals Pearsons,

grijpen alles aan om testen te verkopen. In Canada hebben ze ontdekt dat
ze niet alleen testen aanboden en verkochten, maar ook data verzamelden,
zonder toestemming. Dan zijn we natuurlijk op een verkeerd spoor. Dit is
iets dat nog door onvoldoende collega’s wordt erkend als probleem.
Marktgerichte bedrijven zijn maar in
één ding geïnteresseerd, met name
winst. Dat zou niet het oogmerk van
onderwijs mogen zijn. In het Zuiden
zijn er steeds meer ondernemingen
die proberen om daar voet aan de
grond te krijgen en onderwijs te verkopen. Dat wordt “low fee for profit
schooling” genoemd. Education
International probeer dit uit alle macht
tegen te gaan. Door onderzoek dragen
we argumenten aan om regeringen op
de perfide effecten van winstgericht
onderwijs te wijzen, en het belang van
professionele leraren te benadrukken.
We boeken hier ook resultaten. In
Oeganda, Liberia en Kenia is er een
bedrijf, Bridge International
Academies, dat daar lager en voortgezet onderwijs aanbiedt. Zij werken
echter met ongekwalificeerde leraren,
die gebruik maken van scripts, simpele instructies, die ze naar de letter
moeten opvolgen. Een leraar wordt
een instructeur, en dat mag je heel
letterlijk nemen. In zo’n script staat
“schrijf de opdracht op het bord. Draai
je om en loop de klas in. Stel twee
leerlingen de volgende vraag.” Omdat
de leraren geen opleiding gekregen
hebben, weten ze niet beter. Dat is de
dood van het beroep van onderwijzer.
Daaruit blijkt duidelijk het belang
van professionalisering.
Inderdaad. Het probleem is dat in die
landen de regering niet altijd in staat

is om voor elk kind kwaliteitsonderwijs aan te bieden. Die ondernemingen spelen daar natuurlijk op in. Ze
presenteren zich als een bedrijf dat
aan “goede werken” doet, terwijl ze
eigenlijk gewoon winst willen maken
met zo min mogelijk externe controle.
Wij gaan daar tegen in en wijzen erop
dat onderwijs de taak en verantwoordelijkheid van de overheid is. Dankzij
ons onderzoek is de vergunning van
Bridge International Academies in
Oeganda ingetrokken, en we verwachten hetzelfde voor Kenia. We
boeken dus wel degelijk resultaten.
Er zitten ook grote investeerders achter, zoals Facebook (Zuckerberg
Foundation), die vooral geïnteresseerd zijn in de “future consumer”.
Onderwijs wordt hier verengd tot het
voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Met zo’n aanpak worden van de vier
doelen uit het Unesco-rapport alleen
naar de eerste twee gekeken, en de
laatste twee worden genegeerd.
Zaken zoals actief, democratisch burgerschap passen daar niet in. Een
aantal organisaties, zoals de OESO,
zijn de laatste jaren meer onze richting opgeschoven, maar er is nog veel
werk. De Wereldbank bijvoorbeeld financiert wel gestandaardiseerde testen voor kleuters in zuidelijk Afrika,
maar heeft geen geld veil voor het opzetten van een kwalitatieve lerarenopleiding. Daarom pleiten wij ook
heel sterk voor een internationale
professionele standaard voor leerkrachten. We moeten komen tot een
internationale richtlijn voor het vaststellen van die standaarden. Die worden natuurlijk geïmplementeerd op
nationaal vlak, maar dat zou in een
internationaal raamwerk moeten gebeuren. Education International is
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Fred Van Leeuwen: “In Oeganda, Liberia en Kenia biedt het bedrijf Bridge
International Academies lager en voortgezet onderwijs aan. Zij werken echter met
ongekwalificeerde leraren, die gebruik maken van scripts. De onderwijzer als instructeur die een script van simpele instructies volgt, dat is de dood van het beroep.”

daar momenteel mee bezig. We hopen op ons Wereldcongres in 2019
met een eerste voorstel te komen.

n

Het COV pleit er ook voor om die professionaliteit terug bij de leraar zelf
te leggen, in plaats van die van bovenhand op te leggen.
Ik heb op ons congres in Rotterdam
(2017) gezegd dat we ons te veel gedragen als soldaten die wachten op
het volgende bevel. We moeten het
heft in eigen handen nemen. Dat is
cruciaal. En met wij bedoel ik leerkrachtenorganisaties. Als facebookgroepje of als twittergemeenschap
gaat het niet lukken. Lerarenvak
bonden moeten dus de ruimte scheppen om binnen de organisatie die professionele eisen te benoemen, en proberen het beleid daar op af te stemmen. Leerkrachten krijgen nu onvoldoende professionele ruimte. Die is
de laatste 25 jaar steeds beperkter
geworden, mede door de administratieve last en de gevolgen van gestandaardiseerde testen. De autonomie en
de professionele ruimte van leerkrachten moet vergroot worden om
kwaliteitsonderwijs te kunnen aanbieden. Vrije beroepen stellen hun eigen
standaarden vast, leraren niet.
Nochtans is ons openbaar onderwijs
één van onze belangrijkste en meest
succesvolle realisaties, en een voorwaarde voor een werkzame democratie. De Amerikaanse president
Roosevelt wees er al op dat onderwijs
de waarborg vormt voor democratie.
Wanneer we vergeten dat onderwijs
ook bestaat uit leren mens te worden
en samen te leven, dan komen we er
als maatschappij niet.

Education International (EI) is de internationale vakorganisatie voor
leraren en bestaat uit meer dan 400 vakbonden uit 171 landen.
EI vertegenwoordigt ongeveer 32 miljoen leden.
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Moeten we hier niet oppassen voor
de tendens om maatschappelijke
problemen af te wentelen op het onderwijs?
Je moet inderdaad uitkijken dat je het
onderwijs ook niet overschat. Het is
niet zo dat er met goed onderwijs
geen populisme of zo meer zal zijn. Er
is ook simpelweg onvoldoende budget
om aan al die opgeklopte verwachtingen te voldoen. Nationale vakorganisaties moeten daarom ook zelf werken aan nascholing en bijscholing. We
mogen niet uit het oog verliezen dat
onderwijs meer is dan kennisoverdracht of competenties bijbrengen.
Toen ik een paar jaar geleden op
schoolbezoek was in een Berlijnse
school die veel vluchtelingen opving,
vroeg ik de directrice hoeveel er waren. Ze reageerde verontwaardigd en
zei “we tellen hen niet”. Dat geeft de
ziel van het leraarsvak weer. Je telt je
leerlingen niet, je maakt geen onderscheid. Onderwijs is niet iets dat eenvoudig kan gekwantificeerd worden.
Je wil elk kind in je klas kansen geven. Leerkrachten zijn uit zichzelf al
gericht op die vier onderwijsdoelen.
Ze weten dat onderwijs meer is dan
kennis en competenties.
Kan je een voorbeeld geven van het
pure vakbondswerk van Education
International?
Wij hameren overal op vakbondsrechten en mensenrechten. In veel landen
hebben leerkrachten geen recht van
organisatie en kunnen ze in de gevangenis belanden omdat ze voor hun
rechten opkomen. Education
International mobiliseert dan zijn leden om druk uit te oefenen op hun regering, zodat die op hun beurt druk
kunnen zetten op de regering van het
land in kwestie. Wij hebben daar een
speciale eenheid voor. We ondersteunen ook onderwijsorganisaties in ontwikkelingslanden, zodat die hun wer-

king en het plaatselijk onderwijs kunnen versterken. Die internationale solidariteit vinden we heel belangrijk.
Maar ook dichter bij huis zijn er problemen. In Turkije heeft de regering
tienduizenden leerkrachten de laan
uitgestuurd. In Hongarije mag er
slechts één geschiedenismethode
meer gebruikt worden in het voortgezet onderwijs. Daar zie je nog maar
eens dat we onze democratie niet als
een natuurlijk iets mogen zien, maar
waakzaam moeten blijven. Nogmaals,
kwaliteitsonderwijs gebracht door
een onafhankelijke beroepsgroep, kan
een belangrijke bijdrage leveren tot
een beter begrip en bewustwording
van wat democratie is.
Hoe kan de leraar daar een rol in
spelen?
Het is van groot belang dat de individuele leerkracht, hier in België of
waar dan ook, zich realiseert dat zijn
beroep onderwerp is van een verhit
debat in de internationale gemeenschap. En dat het essentieel is om aan
het debat deel te nemen. Niet alleen
via de organisatie, maar ook rechtstreeks. Het is van onschatbare waarde als leraren wereldwijd met elkaar
communiceren over het vak. De leerkracht moet hier terug controle over
nemen. Dat wil niet zeggen dat we
verder iedereen buitensluiten. De gemeenschap heeft mee zeggenschap
over onderwijs. We moeten buiten onze eigen bubbel durven kijken, maar
wij zijn wel zelf de experts. Fernando
Reimers (Harvard) schreef: “Whatever
happens in the world will depend on
what teachers do or not do”. Ik denk
dat hij gelijk heeft: het hangt af van de
kwaliteit van leerkrachten, de kwaliteit van hun lesgeven, op basis van
hun hoge professionele standaard.
Dat is bepalend voor de kwaliteit van
onze samenleving en voor oorlog en
vrede. n

