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Advies over de prioriteiten voor het Belgisch voorzitterschap juni – 
december 2010 

1 Situering 

1.1 De adviesvraag 

De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering vraagt de strategische 
adviesraden om een advies over de mogelijke prioriteiten voor het Belgische voorzitterschap 
in 2010. Het advies wordt verwacht tegen het einde van het burgerlijk jaar.   

Dit advies werd goedgekeurd door de Algemene Raad op 18 december 2008 met 
eenparigheid van stemmen. 

1.2 De voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap 

De Vlor waardeert het feit dat de strategische adviesraden worden gevraagd mee na te 
denken over de invulling van het Belgische voorzitterschap van de EU. De Vlor hoopt dat de 
adviesraad ook bij de verdere uitwerking van prioriteiten en de invulling ervan een rol kan 
spelen. Een regelmatige terugkoppeling naar de strategische adviesraden is zeker 
noodzakelijk.   

In die context suggereert de Vlor om synergieën te realiseren met andere programma’s zoals 
de contactseminaries in het kader van Comenius, de studiebezoeken voor onderwijsexperts, 
e-twinning e.d..  

2 Mogelijke prioriteiten 

2.1 Algemene Europese beleidscontext  

De Vlor is van mening dat de toekomstige Europese samenwerking inzake onderwijs en 
vorming na 2010 een van de centrale axen wordt voor het Belgische voorzitterschap.   

- Sinds 2000 probeert de Europese Unie de samenwerking inzake onderwijs en 
vorming te intensifiëren door middel van de open coördinatiemethode (het 
gemeenschappelijk formuleren van doelstellingen onder de vorm van 
gemeenschappelijke onderwijsrichtpunten en raamwerken, uitwisseling van goede 
praktijken en studiebezoeken en monitoring en rapportage over de geboekte 
resultaten en gezamenlijke reflectie op deze resultaten. De samenwerking reikt tot 
het jaar 2010.   

- De Europese Unie plant een evaluatie en een nieuw samenwerkingskader voor na 
2010. In de loop van 2009 zal een debat worden gevoerd over de doelstellingen voor 
samenwerking na 2010 en over de modaliteiten en samenwerkingsmethodes. Het 
Belgisch voorzitterschap komt pas na deze inhoudelijke fase.   
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- Door de timing van het Belgische voorzitterschap zal het werk zich in 2010 vooral 
situeren op het vlak van de communicatie over en de implementatie van dat nieuwe 
kader. Het voorstel hieronder speelt in op deze beleidscontext.   

2.2 Een conferentie over de implementatie van onderwijsinnovatie en draagvlak 
creëren 

De Vlor is van mening dat lidstaten de vernieuwing van hun onderwijsbeleid, zoals de 
Europese Unie dat voorstaat, sterker moeten onderbouwen en een breder draagvlak geven. 
Te vaak gaan beleidsmakers - zowel Europese als nationale - ervan uit dat nieuwe 
beleidsplannen en richtlijnen vanzelfsprekend ook een innovatie op schoolniveau en in de 
onderwijspraktijk met zich meebrengen. Dit is een te eenvoudige voorstelling van zaken en 
houdt geen rekening met onderwijskundige inzichten over onderwijsinnovatie. Literatuur over 
onderwijsinnovatie leert dat beleidsmakers ruimte moeten laten voor de noodzakelijke 
professionele vertaling van innovatie in het handelen en in de professionele cultuur van 
onderwijsgevenden en de teams die het onderwijs geven. De Vlor pleit voor een conferentie 
met een sensibiliserend effect naar de basisvoorwaarden voor implementatie van 
onderwijsveranderingen. De conferentie kan dan worden gezien als een logische vertaling 
naar de onderwijspraktijk, na de lancering van het nieuwe kader voor samenwerking na 
2010.   

Deze conferentie richt zich dan ook op beleidsmakers en verantwoordelijken van het 
middenveld betrokken bij onderwijs en vorming.   

Volgende elementen zouden bij een conferentie ter sprake kunnen komen:  

- Beleidsmakers moeten beleid maken samen met verschillende onderwijspartners met 
hun eigen niveaus van verantwoordelijkheid voor onderwijsinnovatie 
(instellingsbesturen, beleidsvoerend vermogen van onderwijsinstellingen, 
leerkrachten/docenten, ouders, leerlingen/studenten …). De verandering moet 
draagvlak krijgen vanuit een adequate aftoetsing ervan bij de onderwijspartners en 
het middenveld.   

- Het zou ook bijzonder waardevol zijn om in dit perspectief na te denken over het 
professionaliseringsperspectief van leerkrachten die een veranderingsproces moeten 
uitwerken. Hoe kunnen leerkrachten mee dragers worden van een innovatieve 
praktijk? Hoe gaan ze om met nieuwe wetenschappelijke en onderwijskundige 
inzichten en integreren ze die in de onderwijspraktijk? Wat betekent dit voor opleiding 
en levenslang leren voor leraren? 

- Bij onderwijsinnovaties komt de belevingswereld van jongeren / lerenden maar 
marginaal ter sprake.   

- Een andere uitdaging is de onderbouwing van het nationale onderwijsbeleid door 
systematische beleidsevaluatie en de opvolging van indicatoren die de impact van 
onderwijsbeleid op een objectieve manier in beeld brengen.   

2.3 Integratie van kansengroepen in onderwijs en vorming / Gelijke 
onderwijskansen als onderdeel van de Europese samenwerking op het vlak van 
onderwijs en vorming  

We stellen vast dat gelijke onderwijskansen en dan meer specifiek de integratie van 
kansengroepen binnen het onderwijs impliciet aan de orde komen in Europese 
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onderwijsdossiers maar dat deze als dusdanig nog geen formeel punt van samenwerking zijn 
tussen de lidstaten. De centrale vraag is deze naar de opdrachten van onderwijs in het 
verstevigen van sociale cohesie (in relatie tot andere beleidsdomeinen). Er zijn verschillende 
aanzetten die echter meer systematiek zouden mogen krijgen en meer structureel moeten 
worden ingebed:  

- Momenteel loopt er een publieke consultatie over onderwijs en migratie. Deze 
consultatie zal hopelijk leiden tot een gemeenschappelijke strategie en 
aanbevelingen voor lidstaten op het vlak van de onderwijsrechten voor leerlingen met 
een sociaal-culturele achterstelling.   

- Kwetsbare groepen in het onderwijs bijv. door sociaal-economische achterstelling zijn 
momenteel niet het voorwerp van een expliciete Europese beleidslijn.   

- We denken ook aan kinderen en lerenden met leer- en ontwikkelingsproblemen en de 
settings waarin dit gebeurt. De plaats van lerenden met specifieke 
onderwijsbehoeften in de beleidslijnen voor levenslang leren, is onderbelicht.     

- De opvolgingsconferentie in het kader van Bologna brengt eveneens het sociale 
aspect van het student-zijn mee onder de aandacht.   

- Deelname van kansengroepen aan het programma voor levenslang leren zou sterker 
moeten worden gestimuleerd.   

De Vlor vraagt om na te gaan in welke mate er een initiatief kan worden genomen om de 
sociale aspecten van het leren en gelijke kansen mee te monitoren in het kader van het 
Lissabonproces of wat er daarna komt. In dit verband kan verwezen worden naar het 
lopende debat over de “social outcomes of learning”. De uitbouw van een Europees gelijke 
kansenbeleid in onderwijs is noodzakelijk vanuit sociale bekommernissen en sociale 
cohesie, vanuit een ethische dimensie én vanuit de behoeften van de kenniseconomie. 

3 Het  Belgisch voorzitterschap en de Europese dimensie in het Vlaamse 
onderwijs 

De Vlor vindt ten derde dat het Belgische voorzitterschap ook een prima aanleiding is om 
binnen het Vlaamse onderwijs meer openheid te creëren voor de Europese samenwerking 
inzake onderwijs en vorming. We stellen ook vast dat het Vlaamse onderwijs zich te weinig 
bewust is van de Europese onderwijslijnen, hun impact en hoe ermee om te gaan. Het zou 
wenselijk zijn om de Vlaamse stakeholders in onderwijs en vorming samen te brengen op 
een Vlaamse Europese conferentie waarop meer uitvoerig over dit beleid van gedachten kan 
worden gewisseld. De conferentie heeft vooral de bedoeling om sensibiliserend te werken 
naar de verschillende actoren in het Vlaamse onderwijsveld.   

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne       Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal      voorzitter 
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