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Freinet in het secundair onderwijs 
 

Met het verhaal van Alice in Wonderland als metafoor gingen we op stap doorheen deze opleiding.   

Velen zeiden ons dat Freinet in het secundair onderwijs onmogelijk is.  De Gekke Hoedenmaker geeft 

hierop als antwoord: “ Alleen als je dat echt gelooft!” 

Het verhaal van Alice is een betoverende LES in OVERGAVE.  

Zij leert ons wat een WONDERLIJKE ERVARINGEN je kunt opdoen als je DURFT LOS te 

LATEN en te SPRINGEN! 
Wij denken nu zo ongeveer klaar te zijn om te springen.  Doorheen deze opleiding zijn we vele bruikbare, 

inspirerende dingen tegengekomen, die ons rijker hebben gemaakt.  

Inspiratie en ervaringen van anderen, waardoor wij de durf kregen om in eigen boezem, hart, klas en 

school te kijken.  Ideeen en tips, grondwaarden en invarianten, pedagogie en didactiek, die ook weliswaar 

met een open geest en wat aanpassingen in het secundair kunnen worden toegepast.  

De grootste uitdagingen in het secundair liggen volgens ons vooral in het DURVEN creatief omgaan 

met wettelijke regels en structuren.  

 

Het “eisen” dat teamleden openstaan.  Met “open” hart voor en in de klas staan om samen op weg te gaan.  

Momenteel komen we nog te vaak collega’s tegen die “onvoorbereid”, zonder inlevingsvermogen de jongeren 

aan hun lot overlaten in plaatst van hen te inspireren tot zelfstandige onderzoekers in hun vakgebied.   

We merken ook dat in het secundair heel vaak talenten van leerkrachten niet of onvoldoende benut worden.  

We zouden ook de durf moeten ontwikkelen om onze vastgeroeste collega’s te prikkelen en te motiveren 

naar het levenspad van het AVONTUUR. 

Net zoals bij Alice is de weg nu eenmaal belangrijker dan het resultaat (proces-product). De 

nieuwsgierigheid, het LEVENSRITME, de scheppende kracht, die in elk van ons aanwezig is en van 

ieder mens een uniek wezen maakt, moet de kans krijgen om in een VEILIGE omgeving te kunnen 

groeien.  Dat wil zeggen dat ons onderwijsaanbod afgestemd moet worden op wat leerlingen op dat moment 

nodige hebben.   



Dit geeft een zekere kwetsbaarheid die het secundair tot nog toe zelden heeft getoond.  Alles werd 

afgemeten, verdeeld in uren, vakken en individuen werden gereduceerd tot ingeblikte containers vol 

onbruikbare of minder nuttige informatie.  

Vele plannen werden al aangepast aan de noden van het nu en de toekomst.  De vaardigheden komen meer 

op de voorgrond, de plannen voor 2030 tonen ons een learning-park met experten in/uit de buurt.  

 

Er zijn echter nog heel wat “vakidioten”, die deze vernieuwde, (!Tiens, hoelang gelden heeft Freinet ons 

dit voor het eerst ingefluisterd?), methoden  niet kunnen of willen toepassen in hun klaspraktijk. Belangrijk 

voor ons zal (het) zijn om zonder verwachting aan het avontuur te beginnen, maar met een duidelijk doel 

voor ogen.  

In vrijheid en door te houden van wat we doen, een voorbeeld te zijn voor onze jongere medemens.  

Met vallen en opstaan zullen wij net zoals onze leerlingen.  Schepper worden van ons eigen leven en onze 

leerprocessen.  Zo worden wij de verandering die we willen zien in de wereld.  Vaak zullen we net als de 

Gekke Hoedenmaker denken dat wij de “Gekken zijn”, waarop Alice als antwoord heeft: “Ik ben 

bang van wel. Jullie zijn  werkelijk geschift, prettig gestoord, maar ik 

vertel jullie een geheimpje.  Alle beste mensen zijn zo!” 
Katrin 

 

“You know what the issue is with this world?  Everyone wants a magical solution to their problem and 

everyone refuses to BELIEVE in MAGIC.” 

 

 

“If I had a “world” of my own, everything would be nonsense.  NOthing would be what it is, because 

everything would be what it isn’t. And contrary wise, what is, is wouldn’t be; it would. You See?” 

 

A. in W.  

 

 

  


