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1 Situering 

De Europese Commissie stimuleert al geruime tijd de samenwerking tussen lidstaten op het vlak 

van onderwijs en vorming. De aanleiding daartoe was de verklaring van Lissabon in 2000. Die 

intentieverklaring van de regeringsleiders leidde tot een brede waaier aan initiatieven in zowel 

het leerplichtonderwijs als in het levenslang en levensbreed leren. Onrechtstreeks beïnvloedde 

de verklaring ook het hoger onderwijs, hoewel het Bolognaproces hier meer impact had. 

De samenwerking tussen de lidstaten is niet gebaseerd op regelgeving (directieven), maar wel op 

vrijwillige samenwerking. Het gaat om een opencoördinatiemethode met doelstellingen, 

actieplannen en publieke evaluaties van de bereikte resultaten aan de hand van benchmarks en 

indicatoren. Lidstaten behouden de autonomie voor hun beleid en kunnen eigen beleidsaccenten 

en beleidsmethodes hanteren om de afgesproken engagementen vorm te geven. Op die manier 

kadert het onderwijsbeleid binnen de formele grenzen van het Verdrag van Maastricht en 

respecteert het de subsidiariteit tussen de EU en de lidstaten. Die vorm van samenwerking laat 

de lidstaten toe om eigen beleidskeuzes te maken en beleidsaccenten te leggen die 

tegemoetkomen aan problemen en vragen in het eigen onderwijssysteem.  

De Europese samenwerking kreeg vorm in meerdere tienjarenplannen onder de noemer van 

‘Education and Training 2010 en 2020’.  

2 Evaluatie van de samenwerking in het kader van het 
onderwijsprogramma 2020 

Sinds het Europese onderwijsbeleid een nieuw elan heeft gekregen in 2000 werkte de Europese 

Unie een omvattend geheel aan beleidsvoorstellen uit die het hele leerplichtonderwijs en het 

volwassenenonderwijs raken. Vaak hebben die een niveauoverstijgend karakter waardoor 

meerdere onderwijsniveaus worden meegenomen: de sleutelcompetenties voor levenslang en 

levensbreed leren (m.i.v. digitale geletterdheid, talenbeleid, burgerschap), het Europees 

kwalificatiekader, de normen voor deelname aan hoger onderwijs, het terugdringen van 

ongekwalificeerde uitstroom, Europass, de stimuli voor voorschoolse opvang en kleuteronderwijs. 

Multilaterale samenwerking tussen EU-landen binnen een gemeenschappelijk beleidskader biedt 

kans om ook inzake onderwijsbeleid van elkaar te leren en beleidsinitiatieven te laten sporen, 

bijvoorbeeld met het oog op mobiliteit.  

Al die thema’s zijn in een vroeg stadium opgepikt op de Vlaamse beleidsagenda voor onderwijs. 

Ze kregen verder vorm in eigen beleidslijnen en beleidsinitiatieven en kregen een vertaling die 

aansluit bij de eigen onderwijstraditie en onderwijscultuur.  

We verwijzen in dit verband naar het advies naar aanleiding van de evaluatie van Education and 

Training 2020.1 

 

1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020, 26 

april 2018.  

https://www.vlor.be/adviezen/advies-over-de-evaluatie-van-het-europese-onderwijsprogramma-2020
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3 Mogelijke aanvullingen of vernieuwingen van het 

onderwijsprogramma na 2020 

3.1 Een verhoging van de transparantie zowel binnen de 

onderwijsprioriteiten als tussen onderwijsdoelen en de andere 

beleidsprioriteiten van de EU 

3.1.1 Binnen de onderwijsdoelen 

De beleidskaders zijn gegroeid vanuit de beleidsrealiteit en de prioriteiten van meerdere 

decennia. Er zijn heel wat beleidslijnen uitgetekend en er worden zeer regelmatig nieuwe 

prioriteiten naar voren geschoven.  

Maar dit leidt ertoe dat de samenhang en de interne coherentie tussen beleidskaders vragen 

kunnen oproepen. De Vlor pleit voor een duidelijk afgebakend en helder samenwerkingskader 

dat inzet op de gezamenlijke prioriteiten binnen de Europese Unie.  

Dit betekent geenszins een pleidooi om de samenwerking op het vlak van onderwijs en vorming 

te beperken tot economische doelen. Integendeel, in een eerder advies heeft de Vlor al 

aangegeven te waarderen dat de exclusieve aandacht voor de concurrentiekracht van de 

economie uit de beginjaren is verbreed.2 Terecht zijn nieuwe klemtonen gelegd in de sfeer van 

burgerschap, inclusie, gelijkheid en non-discriminatie. Eveneens is de groeiende aandacht van 

Europa voor de rol van onderwijsgevenden en schoolleiders een belangrijk signaal.  

Er zijn ook beleidslijnen uitgezet door de regeringsleiders om te komen tot een Europese 

onderwijsruimte3. De Vlor vindt dat de coherentie tussen het post-2020-kader en de maatregelen 

in het kader van de Europese Onderwijsruimte moet verhogen.  

3.1.2 Binnen de diverse beleidsprioriteiten van de EU 

Education and Training is niet het enige programma dat werkt aan de innovatie van het 

onderwijsbeleid van de lidstaten.  

Sommige van de onderwijsdoelen zijn ook opgenomen in het bredere kader van Europe 2020, en 

dat brengt een andere governance met zich mee. 

We verwijzen naar de ongekwalificeerde uitstroom en de deelname aan hoger onderwijs.  

Daarnaast gebeurt nu ook een aansturing voor onderwijs vanuit het 

werkgelegenheidsprogramma en de actielijnen rond de skills agenda. Door de opsplitsing van 

onderwijsdoelen enerzijds en de vorming (in het kader van het werkgelegenheidsbeleid) 

anderzijds was er een verlies aan coherentie in de aansturing van het onderwijsbeleid. De Vlor 

vraagt om voor de onderwijsdoelen een maximale coherentie na te streven tussen de 

verschillende beleidsdomeinen. Een directoraat voor onderwijs is te verkiezen boven een 

aansturing vanuit verschillende directoraten.  

 

2 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020, 26 

april 2018. 
3 De Europese onderwijsruimte : https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en 

https://www.vlor.be/adviezen/advies-over-de-evaluatie-van-het-europese-onderwijsprogramma-2020
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Naast de beleidsimpulsen voor samenwerking binnen de EU geven ook andere supranationale 

instellingen kaders voor de innovatie van het onderwijsbeleid (SDG’s van de VN, OESO of de Raad 

van Europa). De Vlor vindt het belangrijk dat deze kaders zo coherent mogelijk worden uitgezet.  

3.2 De lerende centraler in de onderwijsdoelen 

De EU voert een top-downbeleid over (ten voordele van) lerenden (en hun ouders) zonder dat ze 

gezien worden als actieve actoren en zonder hun beleving van de lerende als een uitgangspunt te 

maken voor beleid. In de teksten van de Unie komen elementen als participatie, welbevinden en 

betrokkenheid, motivatie of studiebelasting te marginaal aan bod.  

De Vlor vindt het belangrijk dat het Europese onderwijsbeleid veel sterker mee onderbouwing 

geeft aan de beleidsmatige invulling van het recht op onderwijs zoals omschreven art. 28 en 

vooral 29 van het Kinderrechtenverdrag.4 Die benadering overstijgt een louter functionele of 

economische benadering van lerenden en geeft hen garanties op een optimale ontwikkeling. Het 

is een sterk en niet vrijblijvend pleidooi voor vormend onderwijs.  

3.3 Een sterkere oproep aan lidstaten om te investeren in onderwijs 

De Vlor apprecieert ook dat de Unie de financiering van onderwijsstelsels als een afzonderlijke 

doelstelling in de loop van de jaren is gaan benoemen. De Vlor pleit ervoor om dit beleid te 

versterken, onder meer door na te gaan of er een benchmark kan worden ontwikkeld voor de 

 

4 Artikel 28 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht geleidelijk en op basis 

van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe: a) primair onderwijs verplicht te stellen en 

voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; b) de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan 

te moedigen, met inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind beschikbaar te 

stellen en toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en het 

bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk; c) met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs 

toegankelijk te maken voor een ieder naar gelang zijn capaciteiten; d) informatie over en begeleiding bij onderwijs- en 

beroepskeuze voor alle kinderen beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken; e) maatregelen te nemen om 

regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen.  

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze van handhaving van de 

discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het kind en in overeenstemming is met dit 

Verdrag.  

3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in aangelegenheden die verband 

houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot de uitbanning van onwetendheid en analfabetisme in de 

gehele wereld, en de toegankelijkheid van wetenschappelijke en technische kennis en moderne onderwijsmethoden te 

vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met de behoeften van de ontwikkelingslanden.  

 

Artikel 29 

1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op: a) de zo volledig 

mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind; b) het 

bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en voor de in het Handvest van de 

Verenigde Naties vastgelegde beginselen; c) het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar 

eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het land waar 

het is geboren, en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare; d) de voorbereiding van het kind op een 

verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van 

geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot 

de oorspronkelijke bevolking; e) het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving.  

2. Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden uitgelegd dat het de vrijheid aantast van 

individuele personen en rechtspersonen om onderwijsinstellingen op te richten en daaraan leiding te geven, evenwel 

altijd met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die 

instellingen gegeven onderwijs voldoet aan de door de Staat vastgelegde minimumnormen.  

 

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederland

se_vertaling.pdf  

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf
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investeringen in het onderwijsstelsel. Die benchmark zal regeringen ertoe aanzetten om te blijven 

investeren in onderwijs en dit met publieke middelen. Een dergelijke benchmark kan ook in het 

kader van de oefening voor de convergentie van begrotingen in de EU (Europe 2020) de vraag 

naar investeringen in het onderwijs blijvend ondersteunen. Het vormt een correctie en een 

aanvulling op de budgettaire normen die de ruggengraat vormen van het Europees semester.  

3.4 Een nieuwe beleidslijn: de vernieuwing van de 

gebouweninfrastructuur voor onderwijs 

Heel wat schoolgebouwen in de Europese Unie werden gebouwd en uitgetekend in de tweede 

helft van de 20ste-eeuw, onder meer in het kader van de wederopbouw na de tweede 

wereldoorlog. Intussen zijn die gebouwen aan vernieuwing toe. Daarenboven zijn er heel wat 

nieuwe inzichten en methodieken die leren kunnen stimuleren en versterken (bijv. inzake ICT, 

werkplekleren, zorg en ondersteuning). Die nieuwe inzichten vragen ook een ander 

scholenconcept.  

De financiering van die vernieuwingsoperatie is voor lidstaten geen evidente operatie. Diverse 

landen zoeken naar verschillende strategieën om daaraan tegemoet te komen.  

De Vlor vraagt dat in het kader van de Europese samenwerking een beleidslijn wordt uitgezet die 

landen toelaat te leren van elkaar inzake de vernieuwing en modernisering van 

onderwijsinstellingen. Het is ook wenselijk om na te gaan in welke mate Europese middelen 

lidstaten kunnen ondersteunen in die beleidsopties en in welke mate investeringen voor 

schoolgebouwen op een gunstige manier kunnen worden meegenomen in de begrotingscontrole 

in het kader van het Europees semester.  

3.5 Aansturing vanuit Europa 

3.5.1 Nood aan democratisch overleg over de doelen 

Op Europees niveau is er behoefte aan nog meer structureel overleg met de stakeholders en het 

middenveld. De Vlor erkent dat er de laatste jaren is ingezet op een aantal publieke consultaties 

waarvan de resultaten beschikbaar zijn. Dat is zeker een stap in de goede richting, maar het 

volstaat niet.  

De Vlor vraagt dat de Europese Unie nog sterker inzet op een actievere betrokkenheid van 

stakeholders in de beleidsvoorbereiding en uitvoering op het Europese niveau. De consultatie 

mag zeker niet beperkt worden tot de sociale partners in het sociaal en economisch comité en de 

lidstaten. Ook de onderwijsgemeenschap zelf moet inspraak hebben in de beleidsprocessen. 

Naast Europese koepels van het onderwijsmiddenveld zou het Europese netwerk van 

onderwijsraden zeker een rol kunnen spelen als een kanaal om adviezen van onderwijsraden te 

vertalen bij de Europese beleidsmakers. Het blijft trouwens heel onduidelijk op grond van welke 

criteria koepelorganisaties van stakeholders geconsulteerd worden voor werkgroepen en 

wanneer ze om input worden gevraagd.  

De Vlor vindt het erg belangrijk dat de resultaten van het beleidsvoorbereidend overleg open 

worden gecommuniceerd aan alle belanghebbenden. In dat verband is het te betreuren dat de 

resultaten van de peer learning activiteiten niet langer publiek te consulteren zijn.  
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3.5.2 Bijsturing van rapporteringsoefeningen  

De Vlor stelt vast dat er een overlast is van rapporteringen voor internationale 

beleidsafstemming. Dat tast de kwaliteit van de rapportering aan. De rapporten van lidstaten 

blijven soms steken in beleidsvoornemens in plaats van resultaten. Ze volgen te snel opeen om 

reële beleidsimpact te kunnen rapporteren. Het verdient aanbeveling om na te gaan welke de 

relevante termijn is voor rapportering over de voortgang die lidstaten boeken in de uitrol van de 

benchmarks.  

4 Samenhang tussen Europees en Vlaams beleid: enkele 
bezorgdheden en aanbevelingen 

Het Europese onderwijsbeleid werkt agenderend maar vraagt om een integratie in Vlaamse 

beleidsvisies. De Vlor vindt het belangrijk dat Vlaanderen een proactieve houding aanneemt ten 

aanzien van het Europese beleid en dit actief mee opvolgt. Vlaanderen moet zich actiever 

opstellen om te wegen op de Europese prioriteiten op vlak van onderwijs en vorming’ (zoals het 

geval was voor schoolinfrastructuur). 

De Vlor stelt vast dat er gaande van het talenbeleid tot de sleutelcompetenties, de 

kwalificatiedossiers, de aandacht voor STEM en vele andere dossiers, een zeer duidelijke 

wisselwerking bestaat tussen het Vlaamse en het Europese onderwijsbeleid.5 6 

Maar Vlaanderen moet dit zeker ook koppelen aan assertiviteit en vertrouwen in de eigen 

onderwijstraditie om die verder te implementeren. Het Vlaams onderwijsbeleid kan en mag niet 

worden herleid of beperkt tot de doelen van de Europese Unie.7 Dat vanuit volgende 

overwegingen: de Europese kaders voor samenwerking en innovatie van onderwijssystemen zijn 

een inspiratiebron, soms een wakeupcall, maar vervangen geenszins de eigen beleidsaccenten.8 

Ze gaan echter uit van een impliciete en vrij instrumentele kijk op onderwijs.9 Die kijk wordt 

onvoldoende geëxpliciteerd en is onvoldoende het voorwerp van debat binnen de Unie en binnen 

de lidstaten.  

De Vlor vindt dat een breder maatschappelijk en ideologisch debat wenselijk is over een aantal 

van die uitgangspunten en wil alvast binnen de Vlaamse context een van de platformen zijn die 

dit mogelijk maken.  

De Europese kaders bevatten een visie op sturing en beleid maken binnen de EU maar ook in de 

lidstaten. Die sturing wordt gebouwd op informatie en objectiveerbare cijfers. Dit leidt tot nieuwe 

vormen van macht en van sturing. Ook daarover is een forum nodig om het (ideologische of 

principiële) debat te voeren. De interpretatie van cijfers is geen louter technocratische opgave, 

 

5 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering, 29 november 2018. 
6 Vlaamse Onderwijsraad, Studiedag Internationale beleidskaders voor onderwijs, 28 februari 2019.  
7 Vlaamse Onderwijsraad, Studiedag Internationale beleidskaders voor onderwijs, 28 februari 2019 en Vlaamse 

Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020, 26 april 2018. 
8 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020, 26 

april 2018. 
9 Vlaamse Onderwijsraad, Studiedag Internationale beleidskaders voor onderwijs, 28 februari 2019. Presentatie prof. M. 

Simons  

https://www.vlor.be/adviezen/memorandum-voor-de-nieuwe-vlaamse-regering
https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/studiedag-internationale-beleidskaders-voor-onderwijs
https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/studiedag-internationale-beleidskaders-voor-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/advies-over-de-evaluatie-van-het-europese-onderwijsprogramma-2020
https://www.vlor.be/adviezen/advies-over-de-evaluatie-van-het-europese-onderwijsprogramma-2020
https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/studiedag-internationale-beleidskaders-voor-onderwijs
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maar een vertrekpunt dat pijnpunten blootlegt en waarover vanuit meerdere maatschappelijke 

en ideologische kaders kan worden gereflecteerd. 
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