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Peiling WO valt tegen 
Op naar een actiever en realistischer WO-onderwijs! 

Koen Van Gorp, CTO-medewerker 

De resultaten van het peilingsonderzoek naar het leergebied wereldoriëntatie (domeinen tijd, 
ruimte, maatschappij en brongebruik) aan het einde van het basisonderwijs haalden in april de 
pers. Koen Van Gorp, coördinator voorschools, basisonderwijs en secundair onderwijs op het 
Centrum voor Taal en Onderwijs reageert op de tegenvallende resultaten. Koen Van Gorp 
promoveerde in april 2010 op een proefschrift naar kennisconstructie en 
tweedetaalverwerving1. 
 
Resultaten peiling wereldoriëntatie niet goed aan het einde van de basisschool 

Vlaamse basisschoolleerlingen zijn niet goed in Wereldoriëntatie. De krantenkoppen naar 
aanleiding van de peiling wereldoriëntatie spreken boekdelen: 'Twaalfjarigen zijn niet wereldwijs', 
'Helft leerlingen kan geen kaart lezen'. Voor de eindtermen persoonlijke tijd, oriëntatie- en 
kaartvaardigheid en ruimtegebruik, verkeer en mobiliteit halen ongeveer 75 procent van de 
leerlingen de eindtermen. Dit kunnen we beschouwen als een absoluut minimum. Slechts 69 
procent van de leerlingen haalt de eindtermen historische tijd, en slechts 53 procent de 
eindtermen maatschappij. Dit zijn geen goede resultaten. Aan de motivatie van de leerlingen 
hoeft het niet per se te liggen. 78 procent van de leerlingen doet graag WO. Aan de motivatie van 
de leerkrachten kan het misschien liggen. Groot nieuws was dat voor geen enkele leerkracht 
wereldoriëntatie zijn favoriete vak is. Of die gebrekkige motivatie een invloed heeft op de kwaliteit 
van de lessen? Daar doet de peiling geen uitspraak over. Uit het verslag van de Vlaamse 
onderwijsinspectie blijkt wel dat er voor het leergebied wereldoriëntatie in heel wat basisscholen 
wat schort aan de leerplanrealisatie. Een deel van de doorgelichte scholen past de visie, de 
uitgangspunten en de doelen van het leerplan onvoldoende toe (Onderwijsspiegel 2012: 94). 

Brusselse scholen achterop 

Opmerkelijk is dat Brusselse scholen op de peiling WO duidelijk zwakker scoren dan Vlaamse 
scholen. Dat ligt volgens het peilingonderzoek echter niet aan een verschil in kwaliteit of 
doelmatigheid tussen het onderwijs in Brussel en het onderwijs in Vlaanderen. Het verschil is 
voornamelijk te wijten aan een verschil in leerlingenpubliek. De zwakkere socio-economische 
achtergrond van de leerlingen en het feit dat de meeste kinderen een andere thuistaal dan het 
Nederlands spreken zijn grotendeels verantwoordelijk voor de gemiddeld lagere prestaties van de 
Brusselse leerlingen. Als in de statistische analyses met deze achtergrondkenmerken rekening 
gehouden wordt, dan zien we dat de Brusselse scholen niet echt minder effectief zijn dan Vlaamse 
scholen. Net zoals in Vlaanderen blijken er dan in Brussel scholen te zijn die het beter of minder 
goed doen dan gemiddeld. Waarom de ene school, zowel in Vlaanderen als in Brussel, beter scoort 
dan de andere kan het peilingsonderzoek niet blootleggen. Geen van de bevraagde 
leerkrachtkenmerken vertoont een duidelijke samenhang met prestatieverschillen tussen 
leerlingen.  

  

                                                            
1  Van Gorp, K. 'Meester, wat is genen?'  De effectiviteit van kennisconstructie en schooltaalverwerving bij NT2-
leerlingen aan het einde van het basisonderwijs.  Leuven: KU Leuven 

 
© Centrum voor Taal en Onderwijs 



nieuwsbrief   TAAL & ONDERWIJS juni 2012 
 

Taal is cruciaal 

Deze cijfers drukken het onderwijs opnieuw met de neus op de feiten. Zowel in Vlaanderen als in 
Brussel is voldoende taalvaardig zijn cruciaal om ook in andere vakken dan taalvakken tot leren te 
komen. Kennisconstructie of het opbouwen van inzicht in WO gebeurt in en door taal. In de 
eindtermen blijken behoorlijk wat abstracte begrippen, bijvoorbeeld “democratie”, aan bod te 
komen die ook voor heel wat Nederlandstalige leerlingen problemen opleveren. De betrokkenen 
bij de peiling komen tot het volgende besluit: "Veel leerlingen hebben vooral moeite met een 
aantal begrippen over ruimere maatschappelijke verschijnselen en mechanismen waar ze zelf niet 
actief bij betrokken zijn" (AKOV, 2011: 48). Dit is een pleidooi voor actief wereldoriëntatie-
onderwijs dat bovendien inzet op complexere vaardigheden: informatie uit meerdere bronnen 
combineren, afleiden, vergelijken, interpreteren en niet alleen maar selecteren. Want precies met 
die complexere vaardigheden blijken Vlaamse leerlingen het erg moeilijk te hebben. Dat blijkt een 
constante in dit peilingsonderzoek. De realiteit blijkt alsnog te complex te zijn voor de Vlaamse 
leerlingen. Bij opdrachten waarbij meer rekenwerk komt kijken, waarbij meerdere 
(tussen)stappen dienen te worden gezet, die mentale operaties op een hoger niveau vereisen, 
haken de leerlingen sneller af. Het realistisch (dus complex) plannen van een route met het 
openbaar vervoer is te lastig. Met een sterk vereenvoudigd plan kunnen de leerlingen wel aan de 
slag, maar niet met een authentiek plan. Dit betekent dat die realiteit, die complexere 
handelingen dringend een steviger aandeel van de lessen WO moeten uitmaken, dat de leerlingen 
actief met de realiteit aan de slag moeten, en dat ze daarbij al hun taalvaardigheden dienen in te 
zetten. En hier lijkt alvast nog werk aan de winkel te zijn.  

Gezocht: een actieve en realistische WO-didactiek 

Afgaande op de leerlingenpercepties zoals bevraagd in het peilingsonderzoek zijn de gehanteerde 
didactische werkvormen in de les WO meestal niet actief. Vaak vullen leerlingen  woorden in op 
een werkblad, maar ze zullen niet snel iets voor de klas presenteren. Het huiswerk daagt hen niet 
uit om actief documentatie te zoeken, (kinder)kranten te lezen of deskundigen te raadplegen. Er 
wordt bovendien zelden voor een langere periode rond een thema of een project gewerkt. Dit 
lijken toch vreemde vaststellingen. Weten we dan niet al lang dat dit soort activiteiten tot beter 
leren leiden? Blijkbaar niet.  

Opvallend is dat het peilingsonderzoek een duidelijk verschil in didactische aanpak tussen 
Vlaanderen en Brussel blootlegt. In Brussel lijken leerkrachten krachtigere (talige) methodieken 
te gebruiken dan de leerkrachten in Vlaanderen. Zo gebruiken Brusselse leerkrachten wel vaker 
(informatieve) boeken, verhalen, (kinder)kranten en beelden uit het (kinder)journaal tijdens de 
lessen WO. In Brussel werken leerkrachten ook meer met langere thema's en projecten, bezoeken 
ze vaker een tentoonstelling of museum en worden kinderen meer aangemoedigd om iets te 
presenteren voor de klas of om documentatie op te zoeken. In het Brusselse WO-onderwijs 
worden de verschillende domeinen van wereldoriëntatie sterker geïntegreerd. Er worden dus 
minder aparte lessen voor tijd, ruimte of maatschappij gegeven. Bovendien wordt WO sterker 
geïntegreerd in de andere leergebieden, bijvoorbeeld in Nederlands.  

Harde uitspraken over de effectiviteit van deze actievere en realistischere WO-aanpak kunnen we 
op basis van het peilingsonderzoek niet doen. Immers, dit onderzoek stelt geen echte verschillen 
in effectiviteit tussen Vlaanderen en Brussel vast. Als we echter zien dat er in Brussel minder 
lestijden worden besteed aan WO dan in Vlaanderen, dan blijkt de Brusselse WO-aanpak toch een 
goede keuze te zijn. Deze keuze werd bevestigd tijdens het kwaliteitsdebat volgend op het 
peilingsonderzoek dat gehouden werd op 23 mei. Op deze dag stelden heel wat scholen hun 
krachtige WO-aanpak voor. De rode draad doorheen al deze verhalen was een sterke 
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projectmatige aanpak van het vak WO. Deze scholen streven naar een grote betrokkenheid op en 
actief handelen van leerlingen met realistische WO-inhouden. 

Kortom... 

Enkel door een duidelijke keuze te maken voor een actief en realistisch WO-onderwijs waarin 
complexe (taal)vaardigheden een centrale plaats krijgen, zal het onderwijs erin slagen om bij zo 
goed als alle kinderen de eindtermen bij te brengen. Hier moet het basisonderwijs naar streven. 
Geen enkel kind mag uit de boot vallen. In de WO-lessen moet elk kind uitgedaagd worden om 
voortdurend een beroep te doen op al zijn (taal)vaardigheden en zo voldoende WO-wijs en -
vaardig te worden voor onze steeds complexere samenleving.  

Meer weten? 

Voor wie meer wil lezen, verwijs ik graag naar de bijdrage 'Naar een krachtig, taalrijk 
wereldoriëntatie-onderwijs' alsook naar alle andere bijdragen in de conferentiebundel 
'Wereldoriëntatie op de kaart gezet' die samengesteld werd voor het kwaliteitsdebat na de peiling 
wereldoriëntatie in de basisschool. Te raadplegen op 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/conferenties/files/conferentiebundel-18-
5.pdf 
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