
 

 

 

 

 

Vlaamse Onderwijsraad 

Koning Albert II-laan 37 

BE-1030 Brussel 

T +32 2 219 42 99 

 

www.vlor.be 

info@vlor.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag erkenning 

structuuronderdeel 

Freinetpedagogie 
Advies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw 

structuuronderdeel freinetpedagogie voor de eerste 

graad A-stroom en de tweede graad aso 

  

Raad Secundair Onderwijs  

21 maart 2019 

RSO-RSO-ADV-1819-005 



Vlaamse Onderwijsraad – Koning Albert II-laan 37 – BE-1030 Brussel – info@vlor.be – www.vlor.be 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies op vraag van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse 

Regering, Vlaams minister van Onderwijs op 26 februari 2019 

Uitgebracht door de Raad Secundair Onderwijs op 21 maart 2019 met 

eenparigheid van stemmen  

Voorbereiding: werkgroep Erkenning Structuuronderdelen SO op 12 maart 

2019 onder voorzitterschap van Saskia Lieveyns 

Dossierbeheerder: Marleen Colpin  

 

 



  

1 

1 Situering 

De Vlor geeft advies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel 

freinetpedagogie. Dat advies is voorzien in de regelgeving.1 De raad baseert zich voor zijn advies 

op de aanvraag van een schoolbestuur en de conclusies van de commissie2 die het voorstel 

beoordeeld heeft.  

Het gaat om een aanvraag voor een basisoptie in het tweede leerjaar A en een studierichting in 

de tweede graad aso. Het nieuwe structuuronderdeel zou, in geval van erkenning, worden 

opgenomen in de matrix SO. De indiener heeft de intentie het te programmeren vanaf 1 

september 2020 in een nieuw op te richten school. Ook enkele andere scholen steunen de 

aanvraag en geven aan het nieuwe structuuronderdeel te willen programmeren. 

De Vlor stelt vast dat deze aanvraag op een bijzonder moment komt: de uitrol van de 

modernisering van het secundair onderwijs moet immers nog starten. Niet alle kaders zijn al 

duidelijk of naar regelgeving vertaald. Denk aan de curriculumdossiers waarvan de inhoud nog 

niet vastligt voor de basisopties en die nog niet goedgekeurd zijn voor de tweede graad. Dat 

ontbrekende referentiepunt heeft de indieners van de aanvraag duidelijk parten gespeeld voor 

de precisering van de invulling van het structuuronderdeel in de tweede graad. De commissie die 

de aanvraag beoordeeld heeft, adviseert dat luik dan ook negatief, omdat zij onvoldoende zicht 

heeft gekregen op hoe de finaliteit doorstroom/aso daar kan waargemaakt worden. De aanvraag 

voor de basisoptie adviseert de commissie wel positief. 

Anderzijds toont het voorstel aan dat scholen zoeken naar een manier om een oorspronkelijke 

doelstelling van de modernisering, nl. de verbreding van de eerste graad, ten volle waar te 

maken, in dit geval door een generieke basisoptie te creëren die niet gebonden is aan specifieke 

leerinhouden. De Vlor was altijd al voorstander van voldoende brede basisopties in de eerste 

graad.3  

2 Toetsingscriteria 

Voor de beoordeling van de aanvraag baseert de Vlor zich op twee sets criteria. 

De eerste set zijn de criteria die de Vlor volgens het BVR dat van toepassing is gezamenlijk moet 

toepassen: 

1 de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;  

2 de invulling: de invulling van het structuuronderdeel wordt bepaald vanuit een of meer 

actuele referentiekaders, waaronder studieprofielen en federale of Vlaamse regelgeving;  

                                                                                                                                                                     

1 Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 20107 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor 

voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, wat de eerste graad en de tweede graad 

van het algemeen, het technisch en het kunstsecundair onderwijs betreft. 
2 De commissie bestond uit vertegenwoordigers van AHOVOKS, AgODi, Onderwijsinspectie en Departement Onderwijs en 

Vorming. 
3 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Secundair Onderwijs. De modernisering van de structuur en de organisatie van het 

secundair onderwijs, 3 oktober 2017, p. 6. 
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3 de onderwijskundige en opvoedkundige context: de aansluiting bij de doelgroep, het 

bieden van een duidelijke finaliteit, namelijk de arbeidsmarktgerichtheid en/of de 

doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt;  

4 een inschatting van de instroom;  

5 een inschatting van de uitstroom;  

6 de noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise;  

7 de noodzakelijke samenwerking, als die vereist is;  

8 de beschrijving van de plaats in de opleidingenstructuur en in voorkomend geval de 

vereiste voorkennis;  

9 de beschrijving van het onderscheidend karakter ten opzichte van al bestaande 

structuuronderdelen;  

10 het structuuronderdeel of de structuuronderdelen die in voorkomend geval vervangen 

worden. 

 

De tweede set criteria zijn de doelstellingen en principes die de overheid zelf vooropstelde voor 

de modernisering van het studieaanbod en die de Vlor ook toepaste in zijn advies over de 

matrix:4 

¬ “Het studieaanbod is transparant: domeinen en finaliteiten vormen het ordeningskader. 

Alle studiedomeinen komen evenwaardig aan bod, met het hele spectrum aan 

studierichtingen en finaliteiten in elk domein. De ordening van het studieaanbod biedt een 

beter zicht op de plaats van een studierichting, ook in functie van de schoolkeuze.  

¬ Het studieaanbod is rationeel: waar nodig ontstaan nieuwe studierichtingen, verdwijnen 

studierichtingen en worden studierichtingen samengevoegd. Studierichtingen zijn breed 

programmeerbaar en er blijft plaats voor nichestudierichtingen. 

¬ De modernisering van het studieaanbod en de nieuwe ordening ervan zorgen voor de 

herwaardering van het technisch georiënteerd onderwijs.  

¬ Het studieaanbod zorgt voor een getrapte studiekeuze. 

¬ Het studieaanbod is een instrument tegen de waterval.  

¬ Het studieaanbod biedt ruimte voor scholen.” 

De Vlor past de criteria gezamenlijk toe en gaat in het vervolg van het advies niet systematisch op 

elk criterium in. Voor de criteria uit de regelgeving heeft ook de commissie systematisch de toets 

gedaan. Voor criteria 4, 5, 6, 7, 8 en 10 volgt de Vlor de inschatting van de commissie. De raad 

hanteert dus als voornaamste criteria 1, 2, 3 en 9, gekoppeld aan de doelstellingen en principes 

hierboven. 

 

 

Marleen Colpin                       Saskia Lieveyns 

secretaris Raad Secundair Onderwijs            voorzitter Raad Secundair Onderwijs 

 

                                                                                                                                                                     

4 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Secundair Onderwijs. Advies over de modernisering van het studieaanbod in het 

secundair onderwijs, 21 februari 2017. 
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