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Everybody is a GENIUS.
But, if you judge a

FISH by its
ABILITY to

climb a TREE,
it will spend
its whole life
BELIEVING

that it is stupid!

 – Albert Einstein –
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Veerkracht in onderwijs is een boek waarvan we hopen dat we 
de spreekwoordelijke steentjes in de rivier kunnen helpen te ver-
leggen, om uiteindelijk te komen tot een andere stroming, staps-
gewijs, omdat het werkt. Omdat we geloven dat het mogelijk is. 
Omdat het, gezien de huidige tendens in onderwijs, wat betreft het 
welbevinden aan beide kanten van de lessenaar nodig is. Ons on-
derwijs is de afspiegeling van onze maatschappelijke realiteit. Onze 
schoolomgeving en leerlingenpopulatie zien er helemaal anders uit 
dan enkele decennia geleden. Diversiteit in de breedste zin van het 
woord kleurt nagenoeg elke schoolomgeving. De school is net als 
de buurt eromheen in vele gevallen een interculturele smeltkroes 
geworden, en dat is een logische evolutie wanneer we onze samen-
leving zelf bekijken. Superdiversiteit is geen exclusiviteit meer voor 
de grote steden van ons land. Nagenoeg elke gemeente heeft nieu-
we bewoners gekregen, die afkomstig zijn uit alle windstreken. De 
leerlingenpopulatie is bijgevolg steeds meer gekleurd en divers. Dat 
is een realiteit waarmee onze schoolteams moeten leren om te gaan, 
of ze dat nu willen of niet. 

Dit hoeft geen negatief verhaal te zijn, ook al lijkt het dat al te 
vaak wanneer we alle berichtgeving mogen geloven. We worden 
overspoeld met berichten over hoe het bergaf gaat met de kwaliteit 
van ons onderwijs. We horen niets anders dan dat de druk in het 
onderwijs steeds groter wordt, wat leidt tot een massale burn-out 
bij zowel leerkrachten als leerlingen. Leerkrachten gaan ten onder 
aan administratieve beslommeringen en planlast terwijl zij hebben 
gekozen voor een baan waarin kennisoverdracht de kerntaak is. 
Kennisoverdracht blijft uiteraard nog steeds erg belangrijk, maar 
door alles wat er extra bovenop komt, hebben ervaren leerkrachten 
steeds meer stress en vinden ze minder voldoening. Dit zorgt voor 
heel wat frustratie en negatieve stress op de werkvloer. Leerlingen 
hebben vaak een label dat om een individuele aanpak vraagt. Ook 
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de jongeren op school voelen heel wat prestatiedruk, waardoor ze 
afhaken wanneer de druk te groot wordt. De huidige, ongekwalifi-
ceerde uitstroom en het watervaleffect in het voortgezet onderwijs 
(Nederland) en het secundair onderwijs (Vlaanderen) stemmen tot 
nadenken. 

De superdiversiteit op de werkvloer zorgt zonder twijfel voor een 
grotere complexiteit. Dit kan echter worden benaderd als een meer-
waarde wanneer we dit onomkeerbare gegeven gaan omdenken en 
vanuit het gemeenschappelijke op zoek gaan naar verbinding. Dat 
is wat nu vaak ontbreekt, aan beide kanten van de lessenaar. De 
media en beeldvorming spelen hierin misschien wel een belangrijke 
rol maar het is niet de bedoeling van dit boek om culpabiliserend te 
zijn. We willen net af van de voortdurende polarisering en de heer-
sende negatieve tendens. We willen met dit boek vooral een posi-
tieve boodschap brengen, in het belang van alle betrokkenen: de 
jongeren, want zij zijn de toekomst van onze maatschappij, waarin 
er vandaag heel wat verkeerd loopt, op vele vlakken. Dit heeft zijn 
invloed op het algemeen welbevinden. Ook het onderwijs blijft 
daarvan niet gespaard, helaas.

We leven in een maatschappij waarin burn-out en masse de kop 
opsteekt. De meeste slachtoffers daarvan zitten vastgeroest in een 
keurslijf van verwachtingen van hun omgeving en het streven naar 
steeds betere prestaties. Alles moet altijd sneller, beter en meer. 
De voortdurende drang naar perfectionisme speelt hierin een ver-
woestende rol, ook in het onderwijs. We moeten altijd en overal 
bereikbaar zijn, de klok rond. Wie niet onmiddellijk reageert op 
een mailtje voldoet niet langer. In de greep van de digitalisering 
wordt mislukken niet getolereerd en keihard afgestraft. We blijven 
doorgaan, uit angst voor het onoverkomelijke. Falen wordt niet 
gezien als de leerkans die het kan zijn. Het is iets beschamends, 
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dat onvermijdelijk gepaard gaat met een gevoel van zwakte dat ons 
zelfvertrouwen in de diepte stort. En dat terwijl kwetsbaarheid ons 
net in onze kracht zet. Maar de moed ontbreekt ons al te vaak, uit 
angst voor de reacties van onze omgeving. Toch kunnen we met 
de juiste mindset groeien en evolueren, zoals we vanuit een focus 
op talenten welbevinden en motivatie kunnen stimuleren, zodat 
prestaties als vanzelf volgen. Leerkrachten hebben vanuit een zeker 
idealisme gekozen voor een baan in het onderwijs. Door de veran-
derende en bijkomende invulling van hun taken wordt het echter 
steeds moeilijker om op de werkvloer de voldoening te vinden die 
zo belangrijk is om het eigen welbevinden te voeden.

Er is veel frustratie op de werkvloer. En dat terwijl leerkrachten net 
een voorbeeldfunctie hebben en een rolmodel kunnen zijn voor de 
kinderen en jongeren in hun klas. Vanuit een oprechte verbinding 
kunnen jonge mensen door hun leerkracht op unieke wijze worden 
gemotiveerd om hun doel te bereiken. Zo wordt de huidige genera-
tie jongeren de allerbeste versie van zichzelf, authentiek en volledig 
in hun kracht, wat de maatschappij een veelbelovend toekomst-
beeld biedt. Dat dit niet evident is gezien de huidige complexiteit 
verdient de nodige aandacht. Leerkrachten moeten de kans krijgen 
om zich verder te professionaliseren, levenslang te leren en te evo-
lueren, voortdurend mee te bewegen op het ritme en de golven van 
de maatschappij. Wie stagneert, verliest zijn passie. Wie zijn passie 
verliest, verliest zichzelf en de voldoening in zijn baan. Terwijl net 
dat onontbeerlijk is om het eigen welbevinden op peil te houden en 
niet het zoveelste slachtoffer te worden van een burn-out.


