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Het schooljaar is voorbij, de examens zijn afgelegd. Voor duizenden kin-
deren is de vakantie aangebroken. Een gepast moment, vonden we, om 
de eindtermen in het onderwijs eens nader te bekijken. We wilden zo te 
weten komen of de jongeren op school in contact komen met begrip-
pen als Holocaust, nazisme en “judeocide”. Ontegensprekelijk de meest 
tragische gebeurtenis uit onze geschiedenis, en dat uit een niet zo ver 
verleden. 

Aanleiding waren de veelvuldige contacten tussen Vlaamse scholieren 
en de redacteurs van Joods Actueel, vrijwel vanaf de eerste publicatie 
van ons maandblad. 

Omdat we het enige medium in zijn soort in Vlaanderen zijn ontvangen 
we bijna wekelijks vragen van jongeren over de Joodse gemeenschap. Ze 
moeten voor een schooltaak of verhandeling iets schrijven over religie 
en/of het Jodendom. Het is ons tijdens deze gesprekken opgevallen hoe 
bedroevend het gesteld is met de kennis over de Holocaust bij onze stu-
denten. Onbegrijpelijk indien je weet dat ook in ons land een deel van de 
bevolking verplicht werd een gele ster te dragen en dat meer dan 25.000 
onschuldige burgers het land werden uitgezet. Bestemming: uitroeiings-
kamp. Dit dossier omvat ondermeer een onderzoek waarbij de leerplan-
nen van de verschillende schoolnetten onder de loep worden genomen. 
(Savasorda, de groep vrijwilligers van Joods Actueel die zich voordien bezig-
hield met ‘mediawatching’ neemt vanaf nu ook maatschappelijk relevante 
topics onder de loep.)

Ook bekeken we de verschillende projecten rond herinneringseducatie 
en spraken we met experts terzake. In de komende maanden zullen we 
dierper ingaan op een aantal van deze projecten. Om af te ronden voer-
den we een gesprek met minister van onderwijs Frank Vandenbroucke. 
Tijdens dit onderhoud verwezen we naar de resultaten van ons onder-
zoek. De minister begreep de problematiek en engageerde zich om ‘her-
inneringseducatie’ op te nemen in de eindtermen. Een stap vooruit en de 
eerste keer dat dit gebeurt!
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belgië is lid van de OVSE, de organisatie voor veiligheid en samenwer-
king in Europa. Binnen deze internationale organisatie zijn respect 
voor de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de democratie 

en de rechtstaat de belangrijkste waarden. 
Om er voor te waken dat deze mooie intenties ook in de praktijk worden 
gebracht werd het OVSE – bureau voor democratische instellingen en men-
senrechten (ODIHR) opgericht. Om een antwoord te bieden aan het slui-
merende antisemitisme, moedigt de OVSE de lidstaten aan om tolerantie, 
non-discriminatie en de strijd tegen het antisemitisme te bevorderen en om 
het onderwijs over de Holocaust te versterken. Het zijn heel mooie bedoe-
lingen, maar wat komt er in de praktijk van terecht hier bij ons?
 

Niet alle Vlaamse scholieren  
krijgen onderricht over de Shoah
Het geschiedenisonderwijs in het secundair onderwijs behoort tot de ba-
sisvorming: alle leerlingen van het ASO (= algemeen secundair onderwijs) 
hebben binnen het curriculum twee uur geschiedenis per week, in het TSO 
(= technisch secundair onderwijs) en het KSO (= kunst secundair onderwijs) 
is dat één uur per week. 

Binnen dit onderricht moeten de leerlingen aan de bepalingen van de 
“eindtermen geschiedenis” voldoen. Deze eindtermen werden per decreet 
vastgelegd door de Vlaamse overheid. Centraal binnen de leerlijn die loopt 
over de zes jaar staat de opbouw van een “historisch referentiekader”, dat 
als een ordeningsinstrument bedoeld is. Daarnaast wordt in elke graad (= 
twee leerjaren) een historische periode grondig bestudeerd. De samenle-
vingen in de 19de en 20ste eeuw moeten in de derde graad bestudeerd 
worden. 

De verschillende netten hebben de pedagogische vrijheid om die algeme-
ne richtlijnen concreet vorm te geven. Drie onderwijskoepels hebben een 
eigen (door de inspectie goedgekeurd) leerplan. Die leerplannen zijn een 

concrete uitwerking van de eindtermen. Er zijn drie onderwijsnetten met 
een eigen leerplan. 

Het leerplan van het gemeenschapsonderwijs legt aan de leerkracht op 
om een aantal thema’s en begrippen te onderwijzen. Onder meer fascisme, 
nazisme, WO2 en het begrip “judeocide” behoren tot de verplichte leerstof. 
Ook binnen het leerplan van het stedelijk onderwijs worden de studie 
van een aantal begrippen opgelegd, zoals fascisme, Hitler – Duitsland en 
de Tweede Wereldoorlog. In de pedagogische wenken verwijst het leerplan 
naar nazisme, rassentheorie en antisemitisme, maar de leerkrachten zijn 
niet verplicht de wenken te volgen. 
 

Tenslotte komen we bij het vrij (katholiek) onderwijs. In hun leerplan wor-
den geen concrete onderwerpen verplicht gesteld. In principe is het mo-
gelijk dat de leerlingen hier noch het fascisme / nazisme, noch WO2 en de 
Holocaust bestuderen en dat toch voldaan wordt aan de eisen van het leer-
plan. Belangrijk om weten is dat dit het grootste onderwijsnet is, het ver-
strekt onderwijs aan ongeveer drie vierde van de Vlaamse schoolbevolking. 
Conclusie: de door de overheid aangegane internationale engagementen 
dringen bijgevolg niet altijd door tot in de klassenpraktijk.

Kennis over de Holocaust 
bij de jongere is ontzettend zwak
Dit blijkt uit onderzoek. De Holocaust komt tijdens de geschiedenisles vaak 
helemaal niet aan bod of wordt soms alleen maar terloops vermeld. De leer-
kracht moet tijdens zijn lessen het leerplan afwerken. Die leerplannen zijn 
allemaal heel veeleisend. Soms vallen dan nog door allerlei omstandighe-
den wat lesmomenten weg. Er is dan ook geen tijd om wat ‘niet verplicht’ is 
te onderwijzen, hoe interessant dit ook is en zo wordt de Holocaust uit het 
oog verloren. 
De leerkrachten behoren grotendeels tot de generatie die nog geconfron-
teerd werd met de ‘levende getuigen’. Omdat er ook heel wat aandacht voor 
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de Holocaust is (film, tV, boeken,…) veronderstellen ze ten onrechte dat de 
jongeren op de hoogte zijn van de betekenis van de Holocaust.

Zoals iedereen worden de jongeren overstelpt met een overvloed aan in-
formatie, via de ‘klassieke’ massamedia en via het internet. Daarbij stelt zich 
een selectieprobleem: hoe bereiken we kennis, welke kennis is de ‘juiste’? 
Hoe scheppen we op een verantwoorde manier ordening in de chaos? De 
leerlingen weten en beseffen dat de schoolse kennis aan de strenge eisen 
van de wetenschap beantwoordt. Als de Shoah niet in de klas besproken 
werd, dan kan dat bij sommigen misschien de mogelijkheid van de twijfel 
openlaten. 

De studie van WO2 
en de Holocaust verplicht maken?
In sommige klassengroepen (met veel allochtone leerlingen) ligt het voor 
de leerkracht soms moeilijk om die thema’s aan te snijden, omdat er een 
“weerstand” van de leerlingen moet overwonnen worden. 

Het is dan ook verleidelijk voor een leerkracht om hieraan toe te geven. 
Wanneer de overheid het onderricht niet van de vrije keuze van de leer-
kracht laat afhangen, maar die leerkracht de pedagogische ondersteuning 
biedt om het onderwerp op een eigentijdse en toegankelijke manier aan de 
leerlingen aan te bieden dan is men al een hele stap verder. Dat is heel zeker 
een belangrijke motiverende factor. 
 

De Shoah is een van de belangrijkste historische feiten uit de 20ste eeuw. 
Het leert ons hoe een maatschappij ontspoort wanneer een haatdragende 
totalitaire partij het in een staat voor het zeggen krijgt en daardoor, dankzij 
het staatsapparaat, zijn ideeën ook kan uitvoeren. 
Historisch onderzoek heeft het mechanisme van onverdraagzaamheid en 
uitsluiting tot massavernietiging en genocide, haarfijn uit de doeken ge-
daan. Dit moet iedere burger in een democratie weten. In vergelijkbare om-

standigheden zijn gelijkaardige scenario’s mogelijk, denk maar aan Rwanda. 
Geschiedenis is het geheugen van de mensheid, zo zegt men. Geen inzicht 
hebben in de Holocaust is dan een gevaarlijke vorm van amnesie. 

In Nederland gooit men het sinds kort over een andere boeg. Men heeft er 
een canon vastgelegd van 50 feiten en gebeurtenissen die aan elke jongere 
moeten onderwezen worden. Anne Frank is één van die verplichte onder-
werpen.

Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van Joods 
Actueel die de media, en vanaf nu ook maatschappelijk relvante topics,  
onder de loep nemen. Savasorda (“Hoofd van de wacht”) was een Joods-Spaan-
se geleerde, leefde in Barcelona en was DE persoon die voor het eerst de volle-
dige oplossingen van de tweedemachtsvergelijkingen naar Europa bracht. n
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