
 

www.velov.eu          info@velov.eu                VELOV vzw, Drielindenstraat 15, 3110 Rotselaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

Memorandum Project Algemene Vakken 

voor Boeiend Secundair Onderwijs (bso) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elke jongere heeft het recht om 

successen te ervaren in het onderwijs. 

Het is onze verantwoordelijkheid om elke 

leerling uit te dagen, te coachen, 

vertrekkende vanuit zijn talenten en 

noden om verdere stappen in zijn 

ontwikkeling te laten zetten. De wil 

hiertoe is een eerste stap; het concept 

van PAV is hierbij veel belovend; een 

ondersteunend beleid een cruciale 

succesfactor.  



 

Samenvatting 

De quote op de vorige pagina vormt voor ons het uitgangspunt van dit memorandum, waarmee we 

een aantal fundamentele items over Project Algemene Vakken aan de oppervlakte willen brengen.  

In een complexe maatschappij waarin van jonge mensen inspanningen verwacht worden zich 

weerbaar op te stellen en actief te participeren als burger is er nood aan een algemeen vormend vak 

met een sterke visie. 

PAV richt zich op jongeren in het beroepssecundair onderwijs (bso). Zij vormen vanwege een specifieke 

socio-economische status en gezinsachtergrond een doelgroep waarvoor een positieve gerichtheid op 

de toekomst essentieel is. 

Onderwijs aanbieden aan deze jongeren vereist leraren als professionals die met de juiste 

ingesteldheid en visie de uitdaging aangaan. 

Lerarenopleiders PAV werken reeds langer samen in een leergemeenschap van VELOV om samen 

kritisch en constructief te bouwen aan goed onderwijs. Daarbij stellen we enkele belangrijke lacunes 

vast. Deze omschrijven we in drie kernpunten: 

1. Het vak PAV heeft een specifieke visie die jongeren wil begeleiden in hun 

persoonlijkheidsontwikkeling. Deze visie willen we verder consolideren. 

 

2. Vele jongeren in het bso komen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Deze jongeren zijn 

als groep in het nadeel voor een aantal achtergrondkenmerken die gekend zijn als sterke 

voorspellers van leerprestaties: thuistaal, cultureel kapitaal, leermoeilijkheden en voorbije 

schoolloopbaan. Deze achtergrondkenmerken hebben directe en indirecte invloeden op de 

schoolse prestaties en motivatie van leerlingen. De noden van deze jongeren herkennen en 

erop positief op inspelen is essentieel. 

 

3. Het open leerplan van PAV geeft leraars ruime mogelijkheden om krachtige 

leeromgevingen vorm te geven, die tegemoet komen aan de noden van leerlingen. Dit 

vereist echter telkens een verdieping in de basiscompetenties van de leraar, dit  zowel als 

opvoeder, als begeleider van leerprocessen, als onderzoeker, als lid van een schoolteam, 

als partner van externen. Hiertoe professionaliseert de leerkracht zich. Deze leraar 

verdient meer erkenning dan in de huidige situatie.  Een  waardering van deze job dringt 

zich op, met de daarbij horende bekwaamheidsbewijzen en professionaliseringskansen. 

Deze kernpunten zijn belangrijke bedenkingen en bekommernissen waarvan we menen dat ze zeker 

aan bod moeten komen in de onderwijsagenda en het bijbehorende maatschappelijke debat. Alle 

aspecten zijn het resultaat van overleg binnen de PAV-leergemeenschap van VELOV, de Vereniging 

voor Lerarenopleiders in Vlaanderen.  We hopen met dit memorandum de aandacht te vestigen op 

algemene vakken in het bso, zodat het vak de maatschappelijke erkenning verkrijgt die het verdient. 

  



 

1 Project Algemene Vakken: het vak met visie! 

Begin jaren tachtig was het nieuwe vak PAV ongetwijfeld zijn tijd ver vooruit. Een aantal 

maatschappelijke tendensen (o.a. de leerplicht tot achttien jaar) werd door de onderwijskundige 

overheidsdiensten snel opgepikt en geconcretiseerd in enkele eindtermen en leerplannen. Er werd 

gestreefd naar een optimale integratie van verschillende algemene vakken of disciplines en naar 

thematische gehelen. Door de geïntegreerde aanpak en de spontane interesse bij de leerlingen voor 

maatschappelijk relevante leerstof kregen belangrijke aspecten van de algemene vorming nieuwe 

aandacht. 

Door de integratie zou men komen tot een onderwijsvak waarbij de leerkracht optimaal kan inspelen 

op een specifieke doelgroep van leerlingen.  Jongeren in het bso hebben nood aan een vak waarin ze 

leren opgroeien tot weerbare en kritische burgers. In de  leerplannen lezen we de noodzaak  om deze 

jongeren te begeleiden in hun persoonlijkheidsontwikkeling en in hun sociale vorming. Ze leren zowel 

in de context van hun persoonlijk leven als in hun functioneren in de maatschappij adequaat en 

zelfstandig handelen met voldoende kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen. Jongeren leren op 

een weerbare en verantwoorde manier functioneren in de maatschappij. 

“Project Algemene Vakken” kwam in het curriculum, maar er werd minder stilgestaan bij de 

implementatie van PAV op zo’n manier dat het vak het verschil kan maken in de kwaliteit van leren en 

kan bijdragen aan het openbloeien van de heterogene groepen leerlingen. 

 

  



 

2 De leerling en zijn noden 

Het belang van een goed en degelijk kwaliteitsvol bso is onbetwistbaar. De toekomstige sterkte van de 

economie en de kwaliteit van het sociale leven worden meebepaald door de beroepskennis van de 

jongeren die zich op de arbeidsmarkt aanbieden. We leven in een permanent snel evoluerende 

hoogtechnologische kennismaatschappij: commercialisering, mediatisering en scherpe concurrentie 

vragen om een aangepast opleidingsniveau van de werknemers. Op dit leven moeten jongeren van 

vandaag voorbereid worden. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen tot burgers met voldoende 

zelfvertrouwen, kritische zin en aanpassingsvermogen. Het onderwijs heeft als opdracht hen daarvoor 

te ontwikkelen  en hen te begeleiden tot zelfredzaamheid en weerbaarheid. Een enorme uitdaging, in 

het bijzonder voor het huidige beroepsonderwijs. 

Het bso kent een zeer heterogene leerlingenpopulatie.  Leerlingen komen samen vanuit verschillende 

achtergronden, motivaties, ervaringen en invloeden. Het PISA-onderzoek (2013) toont aan dat in 

België 70 % van de variantie in prestaties kan verklaard worden door de socio-economische 

achtergrond (SES). Daarenboven zitten maatschappelijk kwetsbare jongeren veelal in het beroeps 

secundair onderwijs.  

Leerlingen uit de B-stroom en het bso hebben enkele specifieke kenmerken. De uitdaging ligt erin hun 

individuele eigenheid en persoonlijkheid te stimuleren, hen te motiveren voor fundamentele 

maatschappelijke issues, hen te ondersteunen  in hun vorming en hun talenten en capaciteiten te 

ontdekken en verder te ontwikkelen. 

Beroepsleerlingen zijn veelal gericht op het leren in concrete situaties en krijgen het liefst les over 

onmiddellijk bruikbare zaken, die bij voorkeur praktisch georiënteerd zijn. Ze willen uitgedaagd 

worden, al doende leren, strategieën kiezen, oplossingen zoeken en zelfstandig werken. 

Daarnaast zijn ze eerder spontaan en impulsief, een eigenschap die het lesgeven in bso juist zo boeiend 

maakt. De taakspanning van deze leerlingen is eerder klein en verbaal zijn ze minder sterk. Door hun 

moeilijke schoolverleden vergen leerlingen in het bso een specifieke motiverende aanpak.  

PISA definieert gelijke onderwijskansen als volgt: “alle leerlingen ongeacht gezinsachtergrond of socio-

economische status successen laten ervaren via het onderwijs”. (OECD,2013) Scholen die erin slagen 

om een hoog percentage van leerlingen met een lage SES-achtergrond te combineren met hoge 

leerprestaties bieden leerlinggerichte leeromgevingen, met een uitdagend curriculum met 

levensechte leertaken. In deze leeromgevingen worden hoge verwachtingen gesteld die aansluiten bij 

de maatschappelijke noden. Samenwerkend en zelfgestuurd leren wordt aangemoedigd en 

tegelijkertijd wordt ingespeeld op individuele verschillen met aandacht voor systematische en 

specifieke individuele feedback (Centre for Applied Educational Research, 2002; Kannapel & Clements, 

2005; Smyth & Fasoli, 2007). Het vak PAV is bij uitstek geschikt om een leeromgeving te creëren die 

aan die kenmerken voldoet. Projectmatig werken binnen PAV biedt kansen om zo’n krachtige 

leeromgeving te realiseren. De uitdaging ligt er nu in om de kenmerken in de praktijk te brengen op 

zo’n manier dat de leeromgeving meer bijdraagt tot een succesvolle schoolloopbaan van elke leerling; 

successen die ook zichtbaar worden in leerprestaties. 

  



 

3 De leraar als expert, begeleider en onderzoeker en partner  

Leraren PAV zijn creatieve ontwerpers van krachtige leeromgevingen. Binnen die leeromgevingen 

staan ze voor de uitdaging om een systematische opbouw van competenties te garanderen en hierbij 

ruime aandacht te besteden aan het bieden van zorg op maat. De leerling staat hierbij centraal. 

(Placklé, Libotton, Engels & Hotton, 2011). Dit legt de lat hoog voor (aspirant-)leraren en 

lerarenopleiders om hiervoor de nodige competenties te ontwikkelen.  Deze hoge verwachtingen ten 

aanzien van de leraar PAV,  staan in schril contrast met het huidige Vlaamse beleid ten aanzien van wie 

PAV mag geven: in principe elke leraar. Het vak mag namelijk (wettelijk) gegeven worden door leraren 

met een voldoende geacht diploma. In essentie komt het erop neer dat iedereen met een bachelor- of 

masterdiploma in onderwijs dit vak mag geven. Bij aanvang waren er immers geen gediplomeerde 

leraren en de meeste lerarenopleidingen zijn pas later met PAV als onderwijsvak gestart.  

We gaan nu dieper in op de hoge verwachtingen ten aanzien van de leraar PAV. 

Om les te geven in het bso zijn een brede vorming en een grondige specifieke vakkennis primordiale 

vereisten. De kunst van het onderwijzen, van het overbrengen van kennis en vaardigheden vergt een 

geïntegreerde aanpak. Basisvorming en vakvorming staan met elkaar in verbinding. Het vertalen van 

klassieke leerinhouden naar de cultuur van de leerlingen, en daarenboven deze cultuur vanuit een 

emancipatorisch karakter verruimen,  is een aparte vaardigheid. Leraren aantrekken die hiervoor 

gevormd zijn, is voor de kwaliteit van het bso van levensbelang. Om krachtige leeromgevingen te 

ontwerpen is de voeling met en inzichten in de doelgroep onontbeerlijk. 

Een PAV-leraar maakt zijn leerlingen wegwijs in de samenleving 

De grote uitdaging voor een PAV-leraar bestaat eruit om een voldoende brede maatschappelijke en 

persoonlijke vorming aan te bieden die tegelijk inspeelt op de eigenheid van leerlingen die een 

bepaalde studierichting volgen. Sociaal en maatschappelijk weerbaar worden, over voldoende 

functionele kennis en vaardigheden beschikken en voorbereid worden op levenslang leren (Cnudde, 

Pensaert & Wouters, 2013) 

PAV moet hier bijdragen tot een verruiming van hun leefwereld, openheid voor nieuwe ervaringen 

aanmoedigen en de geletterdheid in verschillende domeinen versterken. Een goede PAV-leraar moet 

de kunst verstaan om leerlingen wegwijs te maken in onze samenleving om mee de samenleving te 

maken. Leerlingen worden in PAV voorbereid op het zelfstandig leven in de complexe maatschappij, 

de arbeidswereld en het levenslang leren. 

Levensecht leren is een centraal kenmerk van de aanpak in PAV. Om hun interesse voor menselijke en 

maatschappelijke vraagstellingen te wekken en hen te motiveren, is het voor deze leerlingen belangrijk 

dat het leerstofaanbod gesitueerd is in levensechte contexten. PAV moet hier bijdragen tot een 

verruiming van hun leefwereld, openheid voor nieuwe ervaringen aanmoedigen en de geletterdheid 

in verschillende domeinen versterken. Een projectmatige, geïntegreerde manier van werken biedt de 

mogelijkheid om levensecht te leren en laat leerlingen linken leggen tussen wat geleerd is en 

toepassingen ervan. Doordat ze bovendien in een heterogene groep aan het werk zijn, bevordert ook 

dit het vormen van een (h)echte leergemeenschap, waar ieder vanuit zijn talenten en mogelijkheden 

een bijdrage toelevert. Deze leergemeenschappen zorgen er onder meer voor dat leerlingen veel 

langer bepaalde inhouden blijven onthouden en dat hun studieresultaten verbeteren (Froyd & Ohland, 



 

2005). Het projectmatig werken verschilt in die mate van aparte disciplines dat het de leerlingen 

mogelijk maakt verbindingen te leggen tussen de verschillende vakinhouden en ideeën. (Curtis, 2002) 

Net deze integratie realiseren is een complexe taak van een leraar PAV. 

De geïntegreerde visie op het vak vond recent een vertaalslag in de integratie van Moderne Vreemde 

Talen (MVT). De filosofie voor MVT binnen het Europees Referentiekader (ERK) volgt eigenlijk dezelfde 

filosofie van PAV. En ook bij de integratie van MVT binnen PAV dient dit heel bewust en functioneel 

aangepakt te worden. 

Van de Laarschot, M. & Heusdens, W., (2012) geven aan dat men in Nederland aan de hand van vijf 

vignetten een beeld poogt te vormen van wat het vakmanschap van een vmbo-docent is. Pedagogisch 

aansluiten, didactisch aansluiten, beroepsgericht werken, contextgericht werken, aandacht voor 

doorlopende leerlijnen en toekomstperspectief zijn daarin belangrijk. Dit zijn elementen die in veel 

Vlaamse lerarenopleidingen PAV reeds sterk aanwezig zijn, maar de sterkte die deze pas afgestudeerde 

leraren bezitten, moet verder geconsolideerd worden en blijven groeien vanuit verdere ervaringen en 

kansen in het werkveld. 

Om doorgaande leerlijnen te kunnen vormgeven en projecten op te zetten vanuit betekenisvolle 

contexten, is ook een sterk collaboratief team leerkrachten PAV noodzakelijk. Idealiter, gebeurt het 

opzetten van dergelijke projecten, waar relevant ook in samenwerking met de beroepspraktijk en 

maatschappelijke settings.  

Uit bovenstaande betoog is duidelijk dat de leraar in het bso een sterke begeleider van leerprocessen 

en tevens een teamspeler moet zijn. Daarenboven is de leraar in het bso een opvoeder, uiteraard een 

belangrijke verantwoordelijkheid voor elke leraar, maar het omgaan met maatschappelijke 

kwetsbaarheid van deze jongeren vergt opnieuw een verdieping van deze rol.  

De leraar PAV en lerarenopleider PAV als professional 

Uit het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VN, 1989) kan afgeleid worden dat 

onderwijs een fundamenteel recht is. Hierbij wordt genuanceerd dat kwaliteitsvol onderwijs een 

fundamenteel recht is van elk kind. Hierbij stellen wij dat kwaliteitsvol onderwijs start bij goed 

opgeleide leerkrachten PAV. Deze worden gevormd door goed opgeleide lerarenopleiders.  

De beleidsnota van minister van Onderwijs en Vorming Pascal Smet (Smet, 2009 pag. 32) stelt dat 

“kwaliteitsvol onderwijs staat of valt met goede leerkrachten. Zij vormen de spil van het leerproces”. 

Dit beamen we en daarenboven beklemtonen wij dat goede leraren, goed opgeleide vakleerkrachten 

impliceert.  

Daartegenover formuleerde Smet onder het operationeel doel 5.2 ‘hoger gekwalificeerden inzetten’, 

dat op alle niveaus van het onderwijs hoger gekwalificeerden ingezet kunnen worden. Naast de 

invulling in het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, zijn wij ook vragende partij voor 

een discussie over de inzetbaarheid en de bekwaamheidsbewijzen betreffende gekwalificeerde 

leerkrachten. Meer concreet willen wij hierbij de aandacht vestigen omtrent inzetbaarheid en 

bekwaamheidsbewijzen van PAV-leerkrachten in het secundair onderwijs. 

In contrast met de hoge verwachtingen ten aanzien van de leraar PAV als professional, gebeurt het in 

de praktijk dat een leraar die geen vorming kreeg voor PAV dit vak geeft. Dit brengt enkele gevolgen 

met zich mee: 



 

‐  Sommige leraren missen het om hun eigen vak te geven. Niet alleen omdat dat hun 

studiekeuze was, maar ook omdat ze daarin didactische en vakinhoudelijke expertise en 

ervaring hebben opgebouwd. 

‐  Expertise voor PAV laat zich niet zo gemakkelijk eigen maken. De periode dat de leerkracht 

zonder PAV-opleiding zich moet inwerken om de verschillende domeinen van het vak te 

beheersen en erin slaagt deze te transfereren naar jongeren kan vrij lang duren en minder 

doelgericht of effectief zijn. Niet alleen de inhoudelijke, maar ook de relationele benadering 

van BSO-jongeren vergt een andere benadering. Deze lange periode krijgen leerlingen niet 

altijd het meest optimale PAV-onderwijs. 

‐  De doelgroep van maatschappelijk kwetsbare jongeren lijkt moeilijker te motiveren indien de 

leraar daartoe niet de competenties kreeg aangereikt in zijn opleiding. De meeste leraren 

worden immers opgeleid voor alle onderwijsvormen, waardoor de specificiteit van het bso 

minder diepgaand aan bod komt. 

‐  Wanneer een leraar voelt dat het vak en soms ook de doelgroep hem of haar niet helemaal 

ligt, kan dat ervoor zorgen dat er geen dialoog plaatsvindt. Net dat is belangrijk: de dialoog 

tussen de leraar en zijn leerlingen bestaat uit een elkaar wederzijds oproepen, aldus Gusdorf 

reeds in de jaren ‘60 (Pols, 2012). 

‐  Leraren geven aan dat ze het moeilijk hebben om krachtige leeromgevingen te implementeren 

‐  Soms leidt dit bij de leerkracht in kwestie tot een verlaagd zelfvertrouwen of minder motivatie, 

waardoor een oorspronkelijk heel gemotiveerde leraar op korte tijd kan besluiten ander werk 

te kiezen of het onderwijs volledig achter zich te laten. 

Uit onderzoek blijkt dat teveel leerkrachten na een korte periode het lerarenberoep verlaten. 

Daarnaast kiest ook een groot deel net afgestudeerde leraren niet voor het lerarenberoep 

(OECD, 2005).                                                                                                                                         

Rot, Aelterman, et al. (2007) toonden hierbij aan dat er een sterke correlatie bestaat tussen de 

voorbereiding die leraren in opleiding krijgen en het al dan niet aangaan van een carrière als 

leerkracht. Een mogelijke verklaring hierbij is dat beginnende leerkrachten die zich goed 

voorbereid achten, meer waarschijnlijk het beroep als leerkracht aangaan. Brouwers & 

Korthaegen (2005) voegen daar aan toe dat door ‘de praktijkshock’, de kennismaking met de 

complexiteit van het lesgeven, vele leerkrachten hun aanvankelijke motivatie verliezen voor 

het lerarenberoep. Goed voorbereide leraren, specifiek voor het vakgebied PAV en met een 

aangepaste didactiek voor bso-leerlingen, zullen meer waarschijnlijk het lerarenberoep 

aangaan. Een goede voorbereiding voor het vak biedt houvast en steun waardoor de 

praktijkshock - in tegenstelling tot leerkrachten met een voldoende geacht diploma - 

gereduceerd wordt. 

Bovenstaand betoog geeft aan dat een specifieke vorming voor PAV meer dan wenselijk is. Voor 

leerkrachten die reeds PAV geven, maar nog geen diploma PAV hebben, en voor lerarenopleiders PAV 

zijn tijd en ruimte om te besteden aan professionalisering essentieel. 

 

De lerarenopleidingen spelen erop in 

Doorheen de jaren hebben lerarenopleidingen ingespeeld op de introductie van PAV. Op verschillende 

hogescholen kunnen studenten een bewuste keuze maken voor dit vak. We merken dat veel 



 

kandidaat-studenten  het vak en het bso weinig of niet kennen. Studenten kiezen het vak PAV vaak uit 

idealisme: ze zijn absoluut gedreven om op een goede manier boeiend secundair onderwijs aan te 

bieden aan beroepsleerlingen. Helaas worden veel studenten tijdens de opleiding geconfronteerd met 

hun verkeerde beeldvorming vooraf. 

De docenten PAV van een aantal lerarenopleidingen hebben de voorbije jaren expertise opgebouwd 

binnen hun vak.  Het opbouwen van die expertise duurde enige tijd, want deze mensen zijn pioniers in 

hun vak en werden daarvoor niet specifiek opgeleid. Vaak hebben zij met veel vallen en opstaan het 

curriculum PAV leren vorm geven en met de specifieke doelgroep leren omgaan. 

De lerarenopleiders PAV willen vermijden dat toekomstige leerkrachten, voor een klas met uitdagende 

maar boeiende jongeren komen te staan, zonder enige professionalisering. De vakcompetenties die 

geformuleerd werden in de diverse curricula op de verschillende lerarenopleidingen bereiden 

toekomstige leraren daarop voor. 

Professionele bachelors in onderwijs, met PAV als onderwijsvak hebben een ruime bagage aan 

specifieke PAV-inhouden en –didactiek meegekregen in hun vooropleiding. Echter een kleine 

minderheid van de huidige leerkrachten PAV heeft dit diploma in de praktijk. Daarnaast heeft een hele 

waaier van bachelors en masters een ‘voldoende bevoegdheid’ om PAV te geven. Sommige van deze 

bachelors en masters volgden in hun (geïntegreerde of specifieke) lerarenopleiding een 

opleidingsonderdeel waarin ze kennismaakten met PAV en/of met de B-stroom en het bso. Andere 

PAV-leraren beginnen aan PAV zonder enige voorkennis (Cnudde, Pensaert & Wouters, 2013). 

Bij de opleiding wordt ruime aandacht gegeven aan de inhoudelijke benadering van het vak.  De 

eindtermen en diverse leerplannen van het vak omvatten veel aspecten, die op een optimaal 

geïntegreerde manier uitgewerkt, de filosofie van het vak concretiseren. Dit is een proces dat verder 

reikt dan oppervlakkige aandacht voor enkele individuele vakonderdelen, die dan op een geïsoleerde 

manier worden aangebracht. Het samenbrengen van diverse onderdelen binnen het kader van een 

volledig curriculum biedt net die inhoudelijke surplus waarin een PAV-leerkracht zich onderscheidt ten 

opzichte van een leerkracht die twee vakken leerde en zichzelf de rest eigen maakt. 

Deze unieke integratie van vakinhouden is voor een PAV-leraar vanzelfsprekend, waardoor de man of 

vrouw voor de klas een vereenzelviging is van de geïntegreerde doelstellingen van het vak. De leraar 

komt tegemoet aan de principes waarvoor het vak werd opgericht. Dit wordt dan ook zo uitgestraald 

op de bso-leerlingen die op die manier veel gemotiveerder aan de slag gaan. 

In de diverse leerplannen PAV wordt verwezen naar een aantal specifieke leerlingenkenmerken, de 

pedagogisch begeleiders houden bij de leerkrachten de vinger aan de pols om de integratie te 

realiseren, de diverse werkbundels van de uitgeverijen (zoals Boemerang, PAV-Atelier, Mix …) streven 

een integratie na. De realisatie daarvan en het waarmaken van de concrete modellen en voorbeelden 

is echter niet zo eenvoudig en wordt het beste uitgevoerd door een persoon die ook opgeleid is als 

leraar PAV.  

De sterke heterogeniteit van leerlingen in het bso en de hoge graad aan maatschappelijk kwetsbare 

jongeren, maakt nog meer dan in andere onderwijsvormen het noodzakelijk dat de leeromgeving 

afgestemd wordt op de talenten en noden van leerlingen. Omgaan met deze verschillen op zo’n manier 

dat het leren van elke leerling geoptimaliseerd wordt, is de uitdaging. Binnen de lerarenopleiding PAV 



 

wordt er ruime tijd voorzien om daarop te focussen, waardoor de studenten PAV zich de 

gedifferentieerde aanpak veel beter eigen kunnen maken. Het wordt als het ware een deel van hun 

persoonlijkheid. 

Daarnaast kan een bachelor secundair onderwijs ook in de derde graad en het derde jaar van de derde 

graad les geven. Een PAV-leraar wordt ook op die taak voorbereid, wat in de opleiding tot andere 

vakken niet gebeurt. Deze hogere jaren omvatten nog meer heterogene klassen, waarbij  het 

watervaleffect zorgt voor een nog grotere verscheidenheid aan leerlingen.  

De startcompetenties van een PAV-leraar zijn ook meer afgestemd op deze doelgroep.  

Deze uitdieping van bepaalde startcompetenties en het surplus dat geboden wordt aan een 

projectmatige en geïntegreerde aanpak, gericht op een specifieke doelgroep, zorgt voor een 

meerwaarde van een leraar PAV in het onderwijslandschap van vandaag en morgen. 

Dit zorgt ervoor dat niet alle goede leraars ook goede PAV-leraars zijn. Het is wel zo dat een goede 

PAV-leraar door de veelheid aan aspecten binnen zijn vak ook kan doorgroeien tot een goede 

leerkracht in een ander vak, een leerkracht PAV zou dan ook een goede leerkracht fysica kunnen 

worden, zonder daarvoor een opleiding gevolgd te hebben. Indien deze laatste stelling 

tegengesproken kan worden, dan kan ook tegengesproken worden dat bijvoorbeeld een leraar fysica 

een goede PAV-leraar kan zijn. Of een leerkracht Nederlands kan voortaan lichamelijke opvoeding 

geven, en omgekeerd. Leerkrachten LO en Nederlands zouden terecht steigeren. Voor PAV, met vele 

taalzwakke leerlingen, waar inzicht in talige leerprocessen essentieel is, kan dit wel, en gebeurt dit 

vaak. Uurroosters worden aangevuld met PAV, omdat het praktisch goed uitkomt. Als die leerkrachten 

later kansen zien voor hun vak, verlaten ze PAV, waardoor ook de continuïteit in opdrachten in het 

gedrang komt. Leerkrachten met andere keuzevakken, die PAV blijven geven voelen zich het sterkst in 

hun eigen vakken, en gaan vaardigheden die daarmee gelinkt zijn, meer aandacht geven, waardoor ze 

andere vaardigheden kunnen onderbelichten. In dat kader is de verdeling van de vereiste of voldoende 

geachte diploma’s voor PAV op dit moment niet echt billijk te noemen. Hoe zou dit resulteren in de 

resultaten van de peilingen PAV? 

Nood aan verdere professionalisering 

Verschillende professionaliseringsinitiatieven leiden tot meer expertise en ervaring in de 

lerarenopleidingen PAV, waardoor docenten hun studenten steeds optimaler kunnen voorbereiden op 

hun specifieke rol als leraar PAV binnen het onderwijs. Toch is nog nood aan tijd en ruimte voor 

diepgaande professionalisering. Hiertoe wordt binnen de hogescholen en associaties steeds 

intensiever samengewerkt in professionele leergemeenschappen, bijvoorbeeld de leergemeenschap 

lerarenopleiders PAV opgericht vanuit VELOV. Hogescholen bieden daarnaast ook dienstverlening aan 

het secundair onderwijs en aan leerkrachten PAV. Op die manier kan in de toekomst ook verder 

ingespeeld worden op de hervorming van het secundair onderwijs en kan ervaring gedeeld worden die 

reeds werd opgedaan in het begeleiden van leerlingen uit de huidige bso-doelgroep. Ondanks de 

diverse hervormingen die op komst zijn, zullen er steeds jongeren zijn die dezelfde noden hebben. 

Daar is een mooie rol weggelegd voor de leraren die nu opgeleid worden tot PAV-leraar. Zo kunnen 

deze mensen het werkveld laten meegroeien en jongeren begeleiden in hun groei tot maatschappelijk 

weerbare en participerende burgers. 

Er werd nauwelijks onderzoek naar PAV gedaan. Verder wetenschappelijk en praktijkgericht 

onderzoek naar PAV dringt zich op. Onderzoekers, lerarenopleiders en leraren kunnen samen de 



 

brug slaan tussen wetenschap en praktijk door bijvoorbeeld designonderzoek op te zetten binnen 

professionele leergemeenschappen. We werken hier aan de rol van de leraar als onderzoeker en 

vernieuwer. Om die rol te kunnen opnemen, is een ondersteunend beleid, dat hier in de nodige 

middelen voorziet essentieel. 

Dé vraag tot erkenning… 

We sluiten af met een vraag tot erkenning voor het vak PAV.  Dit in de eerste plaats voor de jongeren 

die recht hebben op kwalitatief onderwijs dat aansluit bij hun noden. In de tweede plaats zeker voor 

de  PAV-leraar die jaren intensief bezig is met dit vak om zijn leerlingen elke les een stapje verder te 

brengen in hun ontwikkeling en in de derde plaats voor de nieuw afgestudeerde leraar mét een PAV-

opleiding die erkenning krijgt voor zijn professionaliteit. Een  erkenning die zij en hun duizenden 

leerlingen verdienen. De erkenning die zij op dit moment nog niet hebben, omdat zij hun vacante 

plaatsen in het werkveld zien ingenomen worden door leraren van andere vakken. Hierdoor verliest 

het onderwijs, en vooral de leerlingen die hen nodig hebben, deze geëngageerde mensen die bewust 

kozen voor de boeiende uitdaging die PAV hen biedt. Wij geloven dat een verandering in het VE of 

VO-diploma voor leraren binnen het vak PAV daartoe mogelijkheden biedt. 

Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid tot waardering van PAV, zowel vanuit de 

maatschappij, vanuit het beleid, vanuit leerkrachten, leerlingen en lerarenopleiders. Onze 

verantwoordelijkheid blijven we opnemen. 
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“Het tij had duizenden zeesterren op het 

strand achtergelaten. Ze zouden 

onherroepelijk omkomen voor de vloed 

hen weer bereikte. Een jongen pikte 

zeesterren op en gooide ze terug in het 

water. “Waarom doe je dat?” vroeg een 

oude man, “het strand is kilometers lang, 

de meesten komen toch om. Wat voor 

verschil maakt het er een paar te 

redden?” 

De jongen keek naar de spartelende 

zeester in zijn handen en zei: “Neen, voor 

de meesten maakt het niets uit, maar 

voor deze ster wel degelijk”, en hij gooide 

hem terug in de zee.”  

(Een verhaal uit Taiwan) 
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