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Overzicht van gebruikte termen en afkortingen:
ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

BSO

Beroepssecundair Onderwijs

TSO

Technisch Secundair Onderwijs

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

GOK

Gelijke Onderwijskansen

LOP

Lokaal Overlegplatform

PG

Pedagogisch gevolmachtigde in de vestigingsplaats

RSP

Rudolf Steinerpedagogie

SO

Secundair Onderwijs

Overzicht van de klasbenamingen:
Klas 7: Eerste leerjaar van de eerste graad
Klas 8: Tweede leerjaar van de eerste graad en Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)
Klas 9: Eerste leerjaar van de tweede graad
Klas 10: Tweede leerjaar van de tweede graad
Klas 11: Eerste leerjaar van de derde graad
Klas 12: Tweede leerjaar van de derde graad
Klas 13: Derde leerjaar van de derde graad (uitsluitend in BSO)

Middenbouw omvat de klassen 7 en 8, bovenbouw zijn de klassen 9 tot 12 (13).
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PEDAGOGISCH PROJECT

1.1 Onze doelstelling
De steinerpedagogie heeft als doel jonge mensen te helpen in hun ontwikkeling tot
ondernemende individuen die zelfstandig denken, oordelen en handelen.
1.2 Het algemeen concept van het pedagogisch project
1.2.1 Eigen kenmerken
1.2.1.1

Eerbied voor de individuele ontwikkeling

Ons onderwijs is geïnspireerd door de manier waarop men in de antroposofie naar de
mens en zijn ontwikkeling kijkt. In deze visie is een mens deel van twee werelden: een
geestelijke en een materiële. Vanuit de geestelijke wereld komt de mens als kind op
aarde met een unieke levensvraag. Het is het doel van onze opvoeding de jonge mens
zijn eigen weg te helpen ontdekken en de competenties te helpen verwerven om die te
realiseren. Daarom hebben we een grote eerbied voor de eigen ontwikkeling van elke
leerling.
1.2.1.2

Leeftijdsgericht

Doorheen opeenvolgende leeftijdsfasen ontwikkelt het kind achtereenvolgens de basis
voor een eigen wilsleven, een persoonlijk gevoelsleven, en een eigen oordeelsvermogen
en moraliteit. Elk van deze fasen biedt unieke, soms eenmalige kansen, en stelt eigen
opgaven. Daarom wil de steinerpedagogie vooral een leeftijdsgerichte pedagogie zijn.
1.2.1.3

Van vaste klasleraar tot enkel vakleraren

Net zoals de jongere in de loop van het leerproces verandert, verandert ook de rol van de
leraar. Jongere leerlingen hebben behoefte aan leiding. Ze verwachten een autoriteit die
zich met de klasgroep verbindt en voor een vast referentiekader zorgt. Daarom geven de
klasleraren in de eerste graad van het secundair onderwijs bij voorkeur veel vakken zelf.
Vanaf de tweede graad komt het zelfstandige denken meer op de voorgrond en gaat de
autoriteit eerder uit van het vak en de kennis van de leraar. Op deze leeftijd verzorgt een
groep leraren de begeleiding. De taak van de titularis richt zich van dan af meer op de
organisatorische en coördinerende aspecten in de klas.
1.2.1.4

De plaats van het spirituele

Het spirituele is een inspiratiebron voor de werking van de school op elk niveau. We
streven ernaar het religieuze element te integreren in de gehele pedagogie. We doen dit
binnen een christelijke traditie, maar zijn niet verbonden aan een erkende eredienst.
Vooral door de ontwikkeling van morele gevoelens als dankbaarheid, liefde en eerbied
willen we de basis leggen voor een gezond religieus en spiritueel leven. Dit nemen we
ruim op, zodat in een steinerschool leerlingen van elke levensbeschouwing welkom zijn.
1.2.1.5

De sociale impuls van de steinerschool

Leerlingen, ouders, leraren en andere participanten zijn gelijkwaardig. Elke groep heeft
een eigen opgave en inbreng in de schoolgemeenschap. De sociale impuls vertrekt
daarbij vanuit ieders individuele medeverantwoordelijkheid voor het geheel van de
school, met respect voor de gekozen bestuurlijke organisatie. De school hanteert daarbij
een
model
van
bestuur
en
leiderschap
gebaseerd
op
samenwerking,
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verantwoordelijkheid, transparantie en verantwoording afleggen.
1.2.1.6

Het collegiaal pedagogisch zelfbeheer

Als lerarencollege nemen de leraren gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor de
opvoedkundige doelstellingen van de school. Ze bewaken de samenhang en de uitvoering
van het pedagogische project en de realisering van de eigen eindtermen van de Federatie
van Vlaamse Steinerscholen, zoals erkend door de overheid.
1.2.2 Ontstaan
De steinerpedagogie ontstond uit de ‘Sociale Driegeleding’, een beweging voor sociale en
culturele vernieuwing1 en gaat terug op het gedachtegoed en de ervaringen van Rudolf
Steiner, fenomenoloog, opvoeder, filosoof en grondlegger van de antroposofie. Zijn
medepioniers in de eerste school te Stuttgart in 1919, werkten dit mee uit. Het eerste
initiatief was op vraag van de directeur en de werknemers van de Waldorf-fabriek. In
vele landen is deze pedagogie onder de naam Waldorfpedagogie gekend, in Nederland als
Vrije Scholen en in Vlaanderen als de steinerscholen.
1.3 Leeftijdsgerichte ontwikkeling
1.3.1 De middenbouw SO
In de eerste graad gaan de leerlingen de prepuberteit in. Een ‘meegroeiende’ leerkracht,
die bij voorkeur zoveel mogelijk vakken zelf geeft, begeleidt de klasgroep. De
leerkrachten spreken daarbij het beeldend denken en het inlevingsvermogen van de
leerlingen aan. Vanuit pedagogisch standpunt sluiten de leerlingen een beschouwelijke
periode af en bereiden ze een onderzoekende fase voor. Vanaf nu staat de wereld die we
via onze zintuigen ervaren centraal. De leerlingen worden ‘aarderijp’. Dat merk je in de
strekking van hun gestalte, de geslachtsrijpheid en in de geboorte van een eigen, steeds
diepergaand gevoelsleven. Dit alles kan bij de leerlingen van deze leeftijd tot grote
verwarring leiden.
Bij de 12-jarige merken we een grotere scheiding tussen de eigen persoonlijkheid en de
omgeving. Het al dan niet leggen van een verbinding met de ons omringende wereld leidt
tot hevige gevoelens van sympathie en antipathie. Jongeren van deze leeftijd willen een
grotere greep krijgen op de materie, op de buitenwereld. Ze willen grenzen verleggen.
Tegen het einde van de eerste graad benaderen de jongeren de buitenwereld harder,
kritischer. De leerinhouden en activiteiten spelen hierop thematisch in: in het eerste jaar
- de 7de klas - komen vooral ‘ontdekkingen’ aan bod, bijvoorbeeld in aardrijkskunde en
geschiedenis. In het tweede jaar - de 8ste klas - vooral omwentelingen en ‘revoluties’. Het
causale denken gaat overheersen. De leerkracht spreekt dit aan via de grammatica, de
mechanica, de studie van het skelet, het zwart-wit tekenen.
Zowel de A-stroom als de B-stroom passen deze algemene pedagogische principes toe.
Dit is een vanzelfsprekende consequentie van het principe van de leeftijdsgebonden
ontwikkeling.
1.3.2 De bovenbouw SO
Vanaf de tweede graad zet de puberteit door. Hier dringt een andere opvoedkundige

1

R. Steiner zocht een oplossing voor de sociale chaos in een moderne visie op 'vrijheid, gelijkheid en

broederlijkheid' namelijk gelijkheid in het rechtsleven (rechten en plichten afgesproken als gelijken),
broederlijkheid in het economische leven (afhankelijkheid en verbondenheid), en vrijheid in het geestesleven
(zelfbestuur in cultuur en onderwijs)
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aanpak zich op. Hierbij spreken we het abstractievermogen, de oordeelsvorming en de
groeiende zelfstandigheid ten volle aan. De leerlingen ontwikkelen de voorwaarden om
tot een gezond oordeelsvermogen te komen: een zorgvuldige waarneming, een innerlijk
beeldend vermogen, een helder denken. De leerling legt een hele weg af om in het
zintuiglijke het geestelijke terug te vinden.
In de 9de klas beleven de leerlingen zowel fysisch als psychisch de ‘zwaarte’. Ze uiten dit
bijvoorbeeld door ironie en sarcasme. Ondertussen zoeken ze wel naar een nieuwe
verbinding met de wereld. Ze worden het sterkst aangesproken door het materiële en het
zintuiglijke: dat wat zich buiten hen afspeelt. Ze zijn geboeid door het denken vanuit de
feiten. Ze leren waarnemen, zich herinneren, structureren en praktisch oordelen.
De leerlingen van de 10de klas zijn vatbaarder voor het sociale en het beeldende denken.
De ontmoeting en dat wat zich afspeelt bij en rond waarnemingen wint aan belang.
Lyriek, poëzie, atmosfeer, omhulling, omgeving worden boeiende instappen. Dit vindt
zowel mentaal plaats, bijvoorbeeld bij poëzie in het vak Nederlands, als fysisch in het vak
aardrijkskunde: klimatologie, biosfeer. In aangepaste vorm komen deze inhouden ook
aan bod in de beroepsbovenbouw.
De 11de klas is de fase van individuele verstilling, van innerlijk zoeken en van luisteren.
De leerlingen werken aan een nieuwe verbinding tussen het innerlijke en het uiterlijke.
De levensloop van de mens is een proces van vallen en opstaan. Het psychologische
krijgt aandacht. Onder meer door middel van het Parcivalverhaal verwerken de leerlingen
al deze levensaspecten. Ze streven naar een beweeglijk en levendig denken over de
eigen plaats in wereld en kosmos. Dit gebeurt onder meer door het erkennen van de
waarde van gesprekken, het verruimen van begrippen, het ontwikkelen van de interesse
voor het muzikale en het religieuze. In vakken als biologie en chemie belicht de leraar
vooral de ‘innerlijke kant’. Voorbeelden hiervan voor het algemeen secundair onderwijs
zijn celleer, genetica, en atoommodellen. In de beroepsbovenbouw gaat men vanaf deze
klas volop in de richting van beroepscompetenties. Ook de hierboven vermelde
levensaspecten komen aan bod, bijvoorbeeld de begrippen duurzaamheid, ecologie ...
In de 12de klas staat het afsluiten, het afronden centraal. Het ontdekken van gehelen en
het denken in grote samenhangen en overzichten bevordert het globale denken. Vragen
rond goed en kwaad, het interpreteren van optische ervaringen, het zelfstandig kiezen,
het afronden en presenteren van een eigen eindwerkstuk, het samen opzetten van een
eindreis en een eindtoneel, zijn stappen die leiden tot de ontplooiing van een individueel
oordeelsvermogen en het openbreken van grenzen. De overstap naar de
volwassenenwereld en het voorbereiden van levenskeuzen vanuit een eigen ideaal zijn
aan de orde. Voor de beroepsbovenbouw betekent het bovendien dat de leerling zich
voorbereidt op een instap in het arbeidsleven, al dan niet met een vervolgopleiding in
een zevende jaar.
In de 13de klas, het specialisatiejaar bio-ecologische bouwafwerking BSO, gaan leerlingen
zich nog meer verdiepen. Ze kiezen immers om een jaar langer naar school te komen om
het diploma secundair onderwijs te behalen. De algemene vorming, die in onze BSOrichting sowieso in de hele opleiding een belangrijke rol speelt, krijgt hier nog extra
aandacht. Dit vraagt een bewuste, wel overdachte en persoonlijke keuze en engagement.
Dit wordt echter gekoppeld aan de voorbereiding om zich als zelfstandige te vestigen via
het getuigschrift bedrijfsbeheer en om zich verder te vervolmaken in een specialisatie
van de bio-ecologische bouwafwerking onder andere via uitgebreide stages. Op die
manier worden ze zich nog dieper bewust van het bio-ecologische gedachtengoed in het
algemeen en in de werking van de bouwsector in het bijzonder.
1.4 Pedagogisch-didactische principes
1.4.1 Ritmische werkvormen
We bereiken dit door:
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-

een ritmische afwisseling van cognitieve, kunstzinnige en praktische lesinhouden;
de jaarfeesten, verbonden met de seizoenen en christelijk geïnspireerd;
de bundeling van sommige algemene vakken in ‘periodes’ van enkele schoolweken.
Tijdens dit periode-onderricht werken de leerlingen elke ochtend twee lesuren aan
éénzelfde vak. Ook kunstzinnige en praktische vakken organiseren we vaak in een
perioderooster.

1.4.2 De kunstzinnige benadering van de leerstof en de leerprocessen
In de middelbare steinerschool benaderen we alle vakken op een kunstzinnige wijze
zodat de leerlingen zich sterk met de leerprocessen kunnen verbinden. Hierdoor spreken
we bij de leerling het denken, het voelen en het willen aan als evenwaardige vermogens.
De leerkracht benadert het onderricht als een kunstzinnig proces: vrijheid en eigen
beleving zijn daarbij essentieel.
1.4.3 Zelfwerkzaamheid
De leerlingen verwerken in vele vakken op persoonlijke manier de leerstof in
periodeschriften. Het zijn werkstukken waarin de leerlingen samenvattingen, illustraties
en een eigen vormgeving uitwerken. Vanaf de tweede graad verwachten we dat de
leerlingen zelfstandig notities nemen.
Een bijkomende aanzet tot zelfstandig leren en werken zijn – vanaf de eerste graad - de
jaarwerken en portfolio’s. De afronding van het jaarwerk en vaak ook van de portfolio’s
bestaat uit een presentatie, meestal voor de klas en de eigen leraren. In het laatste jaar
stellen de leerlingen hun ‘eindwerk’ (ASO) of ‘geïntegreerde proef’ (BSO) voor aan een
publiek van leraren, ouders en geïnteresseerden.
In de tweede en derde graad ASO zijn de ervaringsgerichte werkweken of practica een
uitstekend middel om de horizon van de leerlingen te verruimen. Deze werkweken vinden
plaats in de landbouw, de sociale sector alsook in de industrie.
In de richting Duurzaam Wonen zijn deze weken uiteraard op het vakgebied gericht en
kunnen zij variëren van weken praktijk, ook binnen het kader van het werkplekleren,
rond leembepleistering, houtskeletbouw, groendaken, isolatie, decoratie etc. In de derde
graad zullen leerlingen BSO naast werkweken ook stages doen van verschillende weken
na elkaar in de sector.
1.4.4 Vakoverschrijdend werken
In gezamenlijk overleg streven de leraren in hun vakken de decretale vakoverschrijdende
eindtermen na. Alleen op het vlak van ICT leggen de steinerscholen eigen accenten, die
door de overheid erkend werden.
Daarnaast bieden de ervaringsgerichte werkweken en practica, ook binnen ASO, en de
kunstzinnige projecten zoals toneel- en muziekprojecten veel kansen om de verschillende
leerprocessen te integreren. Leerlingen oefenen zowel praktische als sociale aspecten: ze
moeten zich inleven, zich organiseren. Ze spelen verschillende rollen, plegen overleg,
zoeken een esthetische benadering. In de beroepsgerichte stroom biedt het Project
Algemene Vakken heel wat mogelijkheden. Maar ook in de beroepsgerichte vakken
streven we er naar een verregaande integratie van praktische, theoretische en
kunstzinnige vorming.
1.4.5 Beoordelingen, rapporteringen en feedbackmomenten
De leerlingen verwerven doorheen de jaren basiskennis en –vaardigheden. De leerlingen
moeten de leerstof dus leren en kennen. Voor een aantal vakken kunnen we dit nagaan
in toetsen, huistaken, verhandelingen, boekbesprekingen en persoonlijke presentaties.
Naast een beschrijvende beoordeling kunnen we ook met cijfers quoteren.
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We beschouwen extra activiteiten, zoals de praktische vorming, de ervaringsgerichte
projectweken, de individuele jaarwerken, het persoonlijk eindwerk, euritmie, toneel en
schoolfeesten, even wezenlijk voor ons pedagogisch project als de algemene vakken. Ze
zijn voor alle leerlingen verplicht. We evalueren ze als evenwaardige vakken.
De tijdige afwerking en inlevering van werken, schriften en praktische werkstukken zijn
een maatstaf voor zelfstandig werk. Ook dat vermogen is een belangrijk element voor
evaluatie.
De evaluatie kan tussentijds plaatsvinden of bij de afsluiting van een leerstofgeheel,
bijvoorbeeld bij een periodetoets. Toetsen over grotere delen van de leerstof gaan na of
leerlingen grotere hoeveelheden leerstof kunnen verwerken.
De inzet van een leerling, zijn verbondenheid met de leerstof en de persoonlijke
verwerking ervan tonen of de wils- en gevoelsontwikkeling die ons onderwijs nastreeft bij
die leerling plaatsvindt. Bij een globale evaluatie zijn de beleving, de inzet en het
dagelijks werk even belangrijk als het verwerven van kennis.
Enkele malen per jaar krijgen de leerlingen een beoordeling in het getuigschrift. Deze is
vooral beschrijvend. Daarbij hoort een terugblik op de evolutie van de leerling zowel als
persoon als wat betreft zijn vakresultaten. Dit is vooral bedoeld als instrument tot
bijsturing.
Bij dit alles zijn de leerlingbesprekingen tijdens de lerarenvergaderingen een hulp om een
totaalbeeld van de besproken jongeren te vormen. Hierin horen biografische elementen
thuis. We zoeken naar doelgerichte en ondersteunende maatregelen met het mensbeeld
als belangrijke leidraad.
De titularissen en vakleerkrachten geven aan de ouders en de leerlingen graag feedback
zo nodig via de agenda, maar ook op oudercontacten, of op de geregeld georganiseerde
klasavonden.
1.4.6 Belang van de klas als groep en principieel geen zittenblijven.
Het leerplan is afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin leerlingen van een bepaalde
leeftijd zich bevinden. Daarom streeft de school ernaar de klasgroep zoveel mogelijk
samen te houden maar soms dringen andere keuzes zich op in het belang van de jongere
zoals een jaartje overdoen of een andere richting kiezen.
1.5 Het studieaanbod
1.5.1 Eigen eindtermen, leerplannen en lessentabellen
De steinerpedagogie beoogt “onderwijzend opvoeden”. In de ontwikkeling van de gehele
persoonlijkheid streven we naar een evenwicht tussen een theoretische, een
kunstzinnige, een algemeen praktische en een technische vorming. Om dit te
verwezenlijken en om onze onderwijsvrijheid te vrijwaren ontwikkelde de Federatie van
Steinerscholen Vlaanderen voor het ASO eigen, weliswaar gelijkwaardige eindtermen,
doelstellingen en inhouden die in eigen leerplannen en eigen lessentabellen
geconcretiseerd worden. Voor TSO is dit proces intern binnen de scholengemeenschap
opgestart.
De Middelbare Steinerschool Vlaanderen biedt de studierichtingen ASO, TSO en BSO aan
en heeft een goedkeuring om OKAN aan te bieden. De verschillende vestigingen hanteren
een gemeenschappelijke minimumtabel. Daarnaast legt elke vestiging inhoudelijk eigen
accenten, onder meer door een uitbreiding van het aanbod.
Ook voor ons beroepsonderwijs Duurzaam Wonen schreven we eigen leerplannen die
rekening houden met de basisprincipes van de pedagogie en die goedgekeurd werden
door de overheid als geheel of als voorlopig raamleerplan. Voor de TSO-richting Bouwen houtkunde is dit proces in volle ontwikkeling.

8

De B-stroom, de BSO-richting én de TSO-richting hanteren afzonderlijke lessentabellen.
Alle lessentabellen zijn opgenomen in het schoolreglement van de vestiging.
De steinerpedagogie is in essentie holistisch georiënteerd en biedt voor alle leerlingen
een gemeenschappelijke stam aan leerinhouden aan. Kunstvakken maken essentieel deel
uit van de stam, maar ook bepaalde algemeen vormende, praktische en technische
leerinhouden.
1.5.2 Levensbeschouwelijk onderricht
De school integreert morele en religieuze opvoeding in alle vakken. Daarnaast bieden we
deze waarden aan in een apart vak, namelijk ‘cultuurbeschouwing’.
1.6 Het aandeel van de ouders
De steinerschool wil de ouders volop betrekken bij de evolutie van hun kinderen. Het
overleg over de kinderen is de kern van de relatie ouders - school.
Het is belangrijk dat de ouders de pedagogische consequenties van het mensbeeld
waarvan we uitgaan, leren kennen. Daarbij is het enigszins wenselijk, dat de opvoeding
thuis en op school op mekaar aansluiten.
We vragen dat ouders de leraren individueel en als college voldoende ruimte laten om
naar eigen inzicht te werken aan en rond de mogelijkheden van elke jongere. Op die
manier kunnen de leerkrachten creatief omgaan met de groeikansen en
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.
Meerdere keren per jaar nodigt de klastitularis de ouders uit voor een klassikale
ouderavond. Hierop bespreekt de klastitularis, eventueel met de vakleraren, de
leerprocessen, de pedagogische achtergronden en de evolutie van de klasgroep.
Vanzelfsprekend is iedere leraar individueel aanspreekbaar over de vorderingen van elke
leerling.
Een steinerschool uitbouwen en besturen staat of valt met de gezamenlijke wil en inzet
van ouders en medewerkers. We verwachten daarbij niet van iedereen dezelfde
betrokkenheid. Er zijn echter vele manieren om de school als geheel te ondersteunen.
Wij zien de school als een sociale gemeenschap waarin ieder zijn steentje bijdraagt tot
het welslagen van dit gezamenlijk project. Bij het inschrijven van hun kind in de
steinerschool nemen ouders dan ook een persoonlijk engagement.
1.7 Eigen bestuursvormen
In de organisatie- en bestuursvormen van onze school streven we naar een zo groot
mogelijke creatieve vrijheid voor de leraren. Dit zowel in de klas als wanneer ze
samenwerken in een 'lerarencollege'. Daarom beperken we hiërarchische vormen tot een
minimum.
De Middelbare Steinerschool Vlaanderen, met zijn verschillende vestigingsplaatsen, geeft
zoveel mogelijk voorrang aan het niveau van de lokale gemeenschap van elke vestiging.
Dit betekent aan de direct betrokken leerlingen, ouders, leraren en medewerkers.
Steinerscholen ontstaan en groeien uit de samenwerking tussen ouders en pedagogisch
en administratief personeel. Door deze basisopvatting zijn onze besturen op
democratische wijze participatief samengesteld. Alle betrokken groepen van de
schoolgemeenschap zijn erin vertegenwoordigd. Een aparte participatieraad of schoolraad
is daarom niet verplicht.

9

