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Een echte middenschool streeft bewust naar een brede heterogene leerlingenpopulatie omdat men er
van uitgaat dat de krachtigste leeromgeving gevormd wordt door een leerlingengroep waarvoor
verscheidenheid als norm geldt. De verscheidenheid binnen de leeromgeving zal idealiter gelijk zijn
aan de verscheidenheid in de omringende samenleving. Dat is de krachtigste voorwaarde om
jongeren die basisvorming bij te brengen die ze nodig hebben om als volwaardige persoon actief te
participeren aan de uitbouw van onze samenleving en kritisch-constructief deel te nemen aan ons
gezamenlijk overleg.
Dat betekent dat een middenschool probeert om alle leerlingen, die de basisschool verlaten, op te
vangen en zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces. De breedte van het begrip ‘alle’ wordt
eigenlijk bepaald door de omvang van de vaardigheden die de middenschool in huis heeft om een zo
breed mogelijke heterogene leerlingengroep op te vangen en te begeleiden. En het houdt een
engagement in van de teamleden van de middenschool om die vaardigheden voortdurend uit te
breiden.
Leerlingenbegeleiding is zowat het paradepaardje van middenscholen uit de St.A.M.-familie. Daar is
binnen de vereniging St.A.M. en in vele aangesloten scholen gedurende de voorbije decennia heel
veel energie in gestoken. Verscheidene vergaderingen, mini-congressen en congressen zijn daar aan
gewijd. En veel St.A.M.-scholen hebben op gebied van leerlingenbegeleiding een hele weg afgelegd,
veel knowhow en vaardigheden verworven en fijnmazige begeleidingsnetten uitgebouwd. Heel wat
teamleden uit middenscholen die in een cel leerlingenbegeleiding werken, hebben terzake expertise
verworven die ze via osmose delen met andere leraren en opvoeders uit de school.
Toch blijft ‘alle’ leerlingen echt opvangen en goed begeleiden een streefdoel. Hoezeer
verscheidenheid ook als norm wordt geproclameerd, toch wordt in de praktijk nog voortdurend een
impliciete norm gehanteerd die men als ideale leerling opvoert. Een leerling met dyslexie wordt niet
als een ‘ideale leerling’ beschouwd. Voor dergelijke leerling worden in het beste geval speciale
initiatieven genomen die men voor de ‘normale’ leerling niet neemt. ‘Compenserende’ en
‘dispenserende’ maatregelen worden ze genoemd en dat zegt genoeg.
De ideale leerling is die leerling die er goed uitziet, niet te groot of te klein, niet te dik of te dun, met
een goede gezondheid, fit en monter, creatief en ondernemend. De ideale leerling komt uit een hecht
gezin met vader, moeder, een paar kinderen en als het effe kan ook een hond. Het gezin gaat op
vakantie in de schoolvakantie en is erg begaan met de schoolse prestaties van hun kinderen. De
ideale leerling voert zonder dralen alle taken uit die worden opgedragen en doet dat daarenboven met
fris enthousiasme. De ideale leerling begrijpt onmiddellijk alles wat de leraar uitlegt en maakt haast
perfecte proeven met hier en daar een fout, zodat de leraar toch van nut blijft. Perfectie is immers niet
voor de leerling bedoeld. Tien op tien is voor God, negen op tien voor de leraar en acht op tien voor
de beste leerling.
Dit ideale beeld van een leerling leeft nog sterk in de hoofden van veel leraren en in het brein van de
school. Wie van dat beeld afwijkt moet trachten dat beeld zo kort mogelijk benaderen. En als de
afwijking te groot is, dan moet er dringend geremedieerd worden of moeten er allerhande maatregelen
genomen worden, in overleg met allerhande deskundigen.
Er voltrekt zich echter langzamerhand een merkwaardige evolutie. Bij nader inzien vormt die ideale
leerling de grote uitzondering. Als leerlingenbegeleiding echt werkt, als de school echt naar de echte
individuele leerling kijkt en niet naar een fictief engelenbeeld, dan ontdekt men dat heel veel leerlingen
wel wat afwijken van die ideale externe norm en uiteindelijk wordt die norm verlaten als ideale norm.
Het klassieke gezin werd tot voor kort als ideale norm gesteld, maar de realiteit leert ons dat heel wat
andere gezinsvormen in de praktijk voorkomen. En het heeft echt geen zin om deze nieuwe

gezinsvormen te willen remediëren, te willen herleiden tot het ideaal van het klassieke gezin. De enige
valabele mogelijkheid is deze gezinsvormen te aanvaarden en er rekening mee te houden.
Het heeft evenmin zin om een leerling met dyslexie te willen remediëren. Het enige zinvolle is om
deze leerling onderwijs op maat aan te bieden, onderwijs dat rekening houdt met de specifieke
eigenschappen en mogelijkheden van deze leerling. Dat is geen onderwijs dat gekenmerkt wordt door
‘onderwijs voor de gemiddelde leerling’ met weinig variatie, met hetzelfde voor iedereen op hetzelfde
moment op dezelfde manier.
Het heeft geen zin om een leerling die niet stil kan zitten te verplichten om stil te zitten. Waarom
trouwens zou een leerling altijd stil moeten zitten? Omdat stil zitten en luisteren een voorwaarde is om
een les waarin de leraar doceert te laten slagen. Relatine rukt met grote hoeveelheden de school
binnen. Leerlingen die oorspronkelijk niet stil kunnen zitten, worden met medicamenten stil gemaakt:
ze worden geremedieerd.
Maar het is al minder makkelijk om de leerling met zogezegde dyscalculie te remediëren, en wat met
de leerling met dysorthografie of dysfasie enz…
Het wordt hopeloos om al deze leerlingen te willen remediëren tot een extern als ideaal gestelde
norm. De enige mogelijkheid om hiermee om te gaan is te aanvaarden dat leerlingen verschillen en
tenminste met deze verschillen rekening te houden en als het even kan deze verschillen precies
gebruiken als een kracht in het leerproces van de betrokken leerlingengroep.
Dat betekent dat we er uitdrukkelijk van uitgaan dat leerlingen verschillen en dat we ons
onderwijsproces willen enten op deze verschillen. Dat betekent dat we een of andere vorm van
binnenklasdifferentiatie willen hanteren. Dat betekent dat we daarvoor andere werkvormen zullen
gebruiken die sterk interactief zijn zodat leerlingen met verschillende leerstijlen echt aan bod komen.
Dat betekent dat we materiaal zullen ontwerpen om verschillen in tempo, in aanleg, in interesse op te
vangen. Dat is, vertrekkende vanuit het huidige bestel, een gigantische opdracht omdat er tot op
heden weinig ondersteuning geboden wordt door instanties aan de rand van het primair proces zoals
leerboekmakers, pedagogische begeleiding, nascholers.
Het is echter het enige middel om actief om te gaan met de verscheidenheid tussen leerlingen. Door
deze verscheidenheid te aanvaarden wordt de facto de te hanteren norm verbreed. Remediërende
maatregelen zullen wel nodig blijven maar naarmate de normbreedte vergroot worden ze minder
noodzakelijk. M.a.w. naarmate de preventie vergroot wordt de nood aan curatie kleiner.
De uitbouw van een gedegen leerlingenbegeleiding met veel aandacht voor remediërende activiteiten
was en is nog steeds de weg die moet bewandeld worden om op school om te gaan met allerhande
gedrag van leerlingen, zowel op vlak van leren als op vlak van leven. Maar het is slechts de basis, het
fundament voor een vele bredere benadering, voor een veel omvattender weg: de weg van de
aanvaarding van de verschillen tussen leerlingen zonder de noodzaak om die verschillen zo klein
mogelijk te maken, zonder de noodzaak om steevast te remediëren tot een vooropgestelde norm.
Het is opmerkelijk dat heel wat St.A.M.-scholen deze weg opgaan. Dat is duidelijk te merken aan het
toenemend aantal scholen dat leerlingen groepeert in echt heterogene klassen en vormen van
binnenklasdifferentiatie toepast, waarin de individuele leerling binnen de groepscontext beter aan zijn
trekken komt. Het spreekt vanzelf dat er op dit terrein nog heel wat expertise dient opgedaan en dat
steun en begeleiding van daartoe voorziene instanties welkom zijn.
Maar de meerwaarde van St.A.M. is hier zonder meer duidelijk. De kracht van een gezamenlijk
pedagogisch project, niet op papier maar in de werkelijkheid van elke dag, is een sociaal kapitaal van
enorm belang.

