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Memorandum 2009-2014 

1 Opzet 

De Vlaamse Onderwijsraad formuleert in dit document een aantal verwachtingen voor het 
onderwijsbeleid van de komende regeerperiode 2009-2014. De raad doet dit in twee fases: 

1 In februari formuleert de raad een globaal kader met de beleidslijnen die alle partners 
van de Vlor wezenlijk vinden voor de beleidsagenda in de volgende jaren. 
 

2 In mei zal de raad sommige prioritaire beleidslijnen concreter en technischer invullen 
onder de vorm van technische fiches. Daarnaast werkt de Vlor de komende maanden 
ook aan een aantal adviezen die bepaalde lijnen uit dit memorandum verder 
uitdiepen. 

Onderstaand advies schetst het globale beleidskader waarop in een later stadium technische 
fiches zullen worden geënt. 

In dit advies schetst de raad een aantal maatschappelijke en onderwijskundige contexten die 
het denken over onderwijs en vorming zullen beïnvloeden (deel I). 

Vervolgens formuleert de raad strategische doelen om vanuit onderwijs en vorming een 
antwoord te geven op maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen (deel II). 

Ten derde formuleert de raad aanbevelingen voor de beleidssturing en beleidsinstrumenten 
die hiervoor aangewezen zijn (deel III). 

2 Goedkeuringsprocedure 

Onderstaand advies werd goedgekeurd op de Algemene Raad van 19 februari 2009 met 
eenparigheid van stemmen. Er waren 24 stemgerechtigde leden. 

Het werd voorbereid door alle commissies en raden van de Vlor. De eindredactie van de 
tekst gebeurde door een werkgroep onder het voorzitterschap van mevr. Mia Douterlungne. 
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3 Zorg én excellentie: uitdagingen voor toponderwijs in een topregio 

1 Onderwijs heeft in de eerste plaats een vormende opdracht. Onderwijs moet binnen 
de veelheid van maatschappelijke opdrachten zijn vormingsopdracht, met name het 
begeleiden van jongeren en volwassenen tot een kritisch-creatieve integratie in de 
samenleving, voorop kunnen stellen. Het is belangrijk dat de lerende met zijn eigen 
vragen en noden hierbij een uitgangspunt vormt. Een vormende opdracht opnemen 
kan niet zonder sterkere bruggen te slaan naar de leefwereld van jongeren en hun 
leerbehoeften. 
 

2 Onderwijs is een sleutelsector die een grote innovatieve kracht heeft: als een 
sociale hefboom voor maatschappelijke integratie en emancipatie, als bron van 
duurzame economische ontwikkeling, innovatie en tewerkstelling, als een sociale 
microkosmos.  
Dit wil zeggen dat onderwijs: 

a hoog op de beleidsagenda moet staan en dat de samenleving in onderwijs (en 
zijn diverse opdrachten) blijvend moet investeren; 

b moet blijven investeren in brede zorg, kwaliteit, in gelijke kansen; 
c een volwaardige partner moet zijn in het maatschappelijke debat over 

maatschappelijke veranderingen en evoluties. Onderwijs moet hierin niet 
alleen als probleemoplosser worden gezien, maar ook een maatschappelijke 
knipperlichtfunctie kunnen opnemen; 

d vertrouwen moet krijgen om vanuit zijn eigen professionaliteit vorm te geven 
aan zijn vormende en maatschappelijke opdracht. Dit veronderstelt een 
versterking van het beleidsvoerend vermogen van onderwijsinstellingen en 
een bescheiden overheidssturing die hiervoor voorwaarden creëert. 

3 De Vlor vraagt specifieke stimulansen voor het kleuteronderwijs. Het gaat daarbij 
om de instroom en om regelmatige aanwezigheid, maar ook om een kleuteronderwijs 
dat kleuters brede ontwikkelingskansen biedt. Alle internationale organisaties 
beklemtonen dat het kleuteronderwijs - het begin van een schoolloopbaan - sterk 
bepalend is voor een verder succesvol traject in het onderwijs. 
 

4 Onderwijsinstellingen (in het basis- en secundair onderwijs) moeten een sterker 
zorgbeleid kunnen uitbouwen om een antwoord te kunnen geven op de zorgvragen 
van leerlingen die het leren belemmeren. De partnerschappen rond de school om 
deze opdracht op te nemen (via CLB, ouders, sociale netwerken, partnerschappen 
met de arbeidswereld) moeten sterke stimulansen krijgen. 
 

5 Het secundair onderwijs moet meer mogelijkheden krijgen om een antwoord te geven 
op hardnekkige problemen en nieuwe uitdagingen. Secundaire scholen moeten de 
mogelijkheden krijgen om innovatieve antwoorden te bieden op de bestaande 
knelpunten, nieuwe uitdagingen en de leerbehoeften van leerlingen. Deze innovatie in 
secundair onderwijs is in de eerste plaats een kwestie van versterking van het 
beleidsvoerend vermogen van de scholen. Structurele belemmeringen voor innovatief 
handelen moeten in een volgende legislatuur eveneens aan de orde komen. Een 
sterker beleid voor leerlingenbegeleiding is eveneens zeker een kritische 
succesvoorwaarde. De Vlor vraagt daarom om een deblokkering van het dossier 



secundair onderwijs. 
 

6 De Vlor vraagt om het buitengewoon onderwijs blijvend te valoriseren als een 
essentiële schakel in het zorgcontinuüm. De sociale dimensies van het buitengewoon 
onderwijs moeten sterker worden uitgebouwd (leerlingenvervoer, diagnostiek). 
 

7 De Vlor vraagt nadrukkelijk om een globaal kwalificatiebeleid gebaseerd op een 
sterker kwalificatierecht voor jongeren en volwassenen. Een kwalificatiestructuur op 
zich is slechts een eerste aanzet voor een kwalificatiebeleid. 
 

8 De Vlor vraagt een levenslang en levensbreed leren te benaderen vanuit een 
globaal en samenhangend beleidskader en daarbij de betrokkenheid van alle 
doelgroepen te stimuleren. Dit veronderstelt onder meer specifieke aandacht voor 
kunst- en cultuureducatie en voor innovatie in het deeltijds kunstonderwijs. 
 

9 De Vlor vraagt om een zeer sterke stimulans om schoolgebouwen te vernieuwen 
en te herdenken vanuit nieuwe onderwijsnoden en -concepten (zowel didactische 
ontwikkelingen, sociale noden en het welbevinden van leerlingen). 
 

10 De Vlor vraagt om het hoger onderwijs de mogelijkheden te bieden om innovaties te 
verankeren en te verdiepen. Een diversiteitsbeleid is daar een van de cruciale 
onderdelen van. Academische vrijheid gekoppeld aan maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is een tweede. Excellentie van onderwijs en onderzoek is een 
centrale lijn voor vernieuwing en verandering in het hoger onderwijs. Dit veronderstelt 
gerichte investeringen in het hoger onderwijs. 
 

11 De Vlor vraagt om zorgvuldige onderwijsveranderingen gebaseerd op evaluatie, 
planning en een actieve betrokkenheid van de onderwijspartners bij 
beleidsontwikkeling. De Vlor verwijst in deze naar de voorwaarden voor 
gemeenschappelijke beleidsontwikkeling zoals omschreven door het Vast Bureau. 
 

12 De Vlor wil een coherent beleid voor levenslang leren voor onderwijspersoneel en 
voor professionaliserings- en loopbaanperspectieven. Dit heeft structurele, statutaire 
en financiële repercussies. 
 

13 De Vlor vindt dat de samenleving blijvend moet investeren in onderwijs en 
vorming. 
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Deel I. Onderwijskundige en maatschappelijke uitdagingen 

1 Onderwijs, een plaats waar mensen leren en nieuwe perspectieven ontdekken 

Onderwijsinstellingen zijn leercentra vanaf het kleuteronderwijs tot en met het levenslang- en 
levensbreed leren. Binnen deze omgevingsanalyse en vooraleer we het hebben over de 
belangrijke maatschappelijke rol van het onderwijs op het vlak van innovatie, economie en 
tewerkstelling, de sociale cohesie en de “sociale promotie” van mensen in de letterlijke 
betekenis van het woord, willen we eerst en vooral de vormende rol van het onderwijs in de 
verf zetten. Naast de maatschappelijke voordelen, biedt het onderwijs aan kinderen, 
jongeren en volwassenen de kans om te groeien naar volwassenheid, naar nieuwe 
levensperspectieven, om kritisch te leren nadenken over eigen ervaringen en over de 
samenleving, … Naast de zorgopdracht van de school, de voorbereiding op tewerkstelling is 
deze vormende functie in alle onderwijsniveaus en -sectoren van doorslaggevend belang 
en maakt het de kern uit van wat onderwijs wil en moet zijn. 

Vanuit het perspectief van het individu is ook de sociale betekenis van het onderwijs erg 
belangrijk: het is een plaats om leeftijdgenoten te ontmoeten, om mensen met gelijke 
interesses te leren kennen. Uit onderzoek naar het welbevinden van jongeren blijkt dat ze 
graag naar school gaan om er leeftijdgenoten te ontmoeten. Voor allochtone jongeren is dit 
nog een belangrijker motief dan voor autochtone jongeren. In die betekenis is het ook een 
sterke hefboom om het leren te stimuleren. Flexibele leertrajecten en maatwerk zijn 
belangrijk, maar mogen nooit afbreuk doen aan deze sociale dimensie van het leren. 

 

Voor het onderwijsbeleid betekent dit dat 

- de vormende waarde van onderwijs voorop moet staan.1 In het opnemen van 
maatschappelijke opdrachten moet deze vormende waarde en het leren van 
leerlingen centraal staan. De Vlor bedoelt met vormend onderwijs dat onderwijs 
kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunt om zich te ontwikkelen (optimale 
ontwikkeling van alle aspecten van de persoon) en op een kritisch-creatieve manier te 
integreren in een dynamische (ontwikkelende) samenleving; 

- kwaliteitsvol onderwijs niet enkel gedefinieerd moet worden in termen van 
maatschappelijke functies maar ook vanuit het vormende aspect van onderwijs; 

- het vormingsaspect van onderwijs in alle vormen van onderwijs in mindere of 
meerdere mate aan bod moet komen; 

- meer maatwerk en flexibel leren, biedt kansen voor verschillende onderwijssectoren 
maar de sociale dimensie van het leren, een belangrijke motivator, moet eveneens 
voldoende worden gewaardeerd. 

 

                                                 
1 Vlaamse Onderwijsraad & Wielemans, W. (1999), Visie op onderwijs, Brussel: Vlor 



2 Onderwijs is een maatschappelijke sleutelsector 

Onderwijs helpt en ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen in hun ontwikkeling, in 
het leren van nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden. Ze leren er kritisch reflecteren over 
zichzelf, maatschappelijke ontwikkelingen en er een betekenis aan te geven. Voor vele 
jongeren en volwassenen is de school- en opleidingstijd een betekenisvolle levensfase 
waarin heel wat nieuwe perspectieven worden geopend. 

Deze vormende kracht van onderwijs beperkt zich niet langer tot één levensfase. Door het 
feit dat mensen langer gezonder leven, meer breuklijnen en overgangen meemaken in hun 
leven is deze vormende betekenis van onderwijs een meerwaarde voor mensen in 
verschillende levensfases. 

Maar de samenleving verwacht ook veel van onderwijs. 

Onderwijs heeft een grote innovatieve kracht op het sociale terrein. Onderwijs kan 
verandering in de samenleving mee ondersteunen, bijdragen tot een kritische integratie van 
kinderen, jongeren en volwassenen en tot de sociale cohesie en de emancipatie van 
mensen in de samenleving. 

Onderwijs is een sector die economische ontwikkeling, innovatie en tewerkstelling mee 
ondersteunt. Het is erg belangrijk dat duurzame tewerkstelling, een leven lang, hiervoor een 
uitgangspunt vormt. Dit uit zich in het bijzonder in het hoger onderwijs waar er een nauwe 
band bestaat tussen onderzoek en onderwijs. De economische en maatschappelijke 
innovatie gaat zeker niet alleen uit van het hoger onderwijs. 

Onderwijs is ook een sociale microkosmos waar heel wat sociale en maatschappelijke 
vragen en problemen samenkomen en aan het licht komen. Onderwijs is in die betekenis 
een seismograaf die maatschappelijke problemen onmiddellijk ervaart: samenleven en 
diversiteit, sociale achterstand en achterstelling, (groeiende) zorgbehoeften, problemen van 
mensen om de snelle en zeer complexe maatschappelijke veranderingen te blijven opvolgen 
en voor zichzelf te beheersen, … Het is in elk geval een zeer duidelijke vaststelling dat de 
zorgvragen t.a.v. scholen de jongste jaren zeer sterk zijn toegenomen. 

 

Voor het onderwijsbeleid betekent dit dat 

- het maatschappelijk vertrouwen in de competentie en de mogelijkheden van het 
onderwijssysteem bijzonder hoog is. Dit betekent tegelijk dat onderwijs prominent op 
de beleidsagenda aanwezig moet blijven, zowel inhoudelijk als op het vlak van 
investeringen in onderwijs en vorming. De Vlor pleit voor een dynamisch en 
krachtig onderwijsbeleid dat een daadkrachtig antwoord biedt op de 
maatschappelijke verwachtingen, de nieuwe onderwijskundige inzichten en de noden 
van lerenden en ouders; 

- onderwijs moet blijven streven naar kwaliteit en excellentie. Kwaliteitsvol onderwijs 
dat onze sterke troeven verder versterkt en uitbouwt, biedt een uitstekende basis om 
diverse maatschappelijke uitdagingen een antwoord te geven; 

- het onderwijs en de onderwijspartners zijn daarbij belangrijke gesprekspartners en 
experten die mee deze uitdagingen moeten kunnen formuleren vanuit hun 
pedagogische, agogische en didactische expertise. 
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3 Onderwijs, een plaats voor sociale en maatschappelijke innovatie 

Vaak wordt gewezen op de bijdrage van onderwijs en vorming aan de economische 
innovatie. We behandelen dit in het punt hieronder. Het onderwijs is door zijn verschillende 
maatschappelijke functies echter ook een motor voor innovatie in andere maatschappelijke 
sectoren en voor innovatie op het vlak van het samenleven van mensen. 

Sociale netwerken, buurten en leefgemeenschappen worden diverser en soms anoniemer. 
De migratiestromen die de laatste decennia zeer intens geworden zijn, leiden vooral in de 
steden tot grote wijzigingen. Mensen leven geïsoleerder, er zijn verschillende “subculturen” 
binnen de stedelijke context, er is een probleem van kansarmoede en sociale uitsluiting. 
Tegelijk is er ook aandacht nodig voor meer rurale gebieden die ontvolken, die lijden onder 
gebrek aan dynamiek en verborgen kansarmoede.2 Maatschappelijke betrokkenheid en 
engagement hebben vandaag een ander karakter gekregen: het is meer gericht op 
onmiddellijke belangen en sterker afgebakend in de tijd. 

Steeds meer krijgt de school in deze omgeving de rol van sociaal ankerpunt waar mensen 
met diverse achtergronden elkaar ontmoeten én waar maatschappelijke problemen om een 
antwoord vragen. De school wordt ook mee uitgedaagd om mee te werken aan de opbouw 
van een gemeenschappelijk referentiekader binnen de samenleving. 

Onderwijs heeft een socialiserende functie en laat mensen reflecteren over de keuzes die 
ze maken. Via onderwijs verwerven mensen ook de competenties om deze keuzes vorm te 
geven. In die zin geeft het onderwijs mee vorm aan de samenleving van morgen. Het is 
belangrijk dat onderwijs zich van deze sociale functie bewust is en er gericht op inspeelt. Dit 
gebeurt onder meer doordat binnen onderwijs actief gewerkt wordt aan maatschappelijke 
educaties die vorm krijgen in vakoverschrijdende eindtermen en in de schoolcultuur. 

Deze functie gestalte geven, betekent dat het onderwijs en de school op een structurele 
manier zijn ingebed in het maatschappelijk weefsel van de buurt, de stad of de regio. 
Contacten met economische sectoren, met sociale diensten en lokale stakeholders zijn 
belangrijk om de samenleving mee in te bedden in de school. Het is belangrijk dat dit kan, 
binnen het beleidsvoerend vermogen van de school en op grond van een inschatting van de 
eigen draagkracht en prioriteiten. 

 

Voor het onderwijsbeleid betekent dit dat 

- meer mogelijkheden voor de school voor een lokale/regionale inbedding en 
netwerking. Dit moet wel kunnen gebeuren op grond van eigen prioriteiten en 
beleidsvoerend vermogen; 

- de samenwerking en de afstemming tussen onderwijs en de welzijns-, culturele en 
sociale sector versterken. Beide domeinen hebben een eigen benadering van de 
lerende of de cliënt die soms erg verschilt. Soms spreken beide sectoren een andere 
taal en hanteren ze eigen aanpakwijzen en strategieën. 

                                                 
2 Centre for Educational Research and Innovation (2008), Trends Shaping Education. Paris: OECD, p. 23 
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4 Onderwijs, een plaats voor economische innovatie en versterking van 
duurzame tewerkstelling 

Ook de komende vijf jaren valt te verwachten dat de evolutie naar een kennisintensieve 
samenleving en economie verder gaat. Het gaat hierbij niet zozeer om de kennis op zich, 
om de kennis als een product. Maatschappelijk belangrijk is de kennis als competentie om 
relevante kennis te detecteren, te absorberen, te combineren, te vertalen en te gebruiken in 
bestaande of nieuwe situaties.3  De Nederlandse Adviesraad voor Wetenschaps- en 
Technologiebeleid benoemt dit als “kennis als vermogen”. Men kan zich afvragen of deze 
benadering niet evenzeer een noodzaak is voor Vlaanderen. Het is voor de Vlor een 
vanzelfsprekendheid dat een bijdrage vanuit onderwijs aan de kennissamenleving vanuit 
deze visie moet gebeuren. Deze sluit trouwens zeer nauw aan bij de manier waarop 
onderwijs jongeren een brede vorming probeert aan te bieden. 

Deze vaststelling heeft zeker gevolgen voor het onderwijs. Dit heeft ook de Europese Unie 
opgemerkt en geïntegreerd in de Lissabondoelstellingen. Kernpunten in dit beleid zijn het 
terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom, het verhogen van het aantal mensen met 
een diploma hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs. 

Uit de analyse van Cedefop over de toekomstige kwalificatienoden blijkt ten overvloede dat 
er een blijvende nood bestaat aan hoog- en middengeschoolde werknemers. Daarnaast is 
er een zekere nood aan bepaalde lager geschoolde werknemers.4 Een kwalificatie is een 
sterke voorspeller van de plaats die iemand toegewezen krijgt in de samenleving maar heeft 
ook een duidelijke impact op overtuigingen, waarden en betrokkenheid bij de samenleving. 
Wie niet beschikt over de nodige competenties en het vermogen om deze te ontwikkelen, te 
verbreden en te verdiepen krijgt onvermijdelijk te maken met sociale uitsluiting en 
marginalisering. 

Opvallend is ook de vaststelling dat de arbeidsmarkt en de manier waarop deze 
functioneert, grote structurele veranderingen te wachten staan. Dit leidt onder andere tot 
heel wat vrijwillige en gedwongen mobiliteit tussen sectoren en beroepen. Deze 
professionele mobiliteit moet gebaseerd zijn op mentale mobiliteit en zelfversturend 
vermogen van de lerende. Ook internationale mobiliteit is belangrijk. Het is in elk geval 
duidelijk dat tewerkstelling in de toekomst voor heel veel leerlingen van vandaag een 
internationale context zal zijn. Het kan dan gaan over fysieke mobiliteit: het leven en werken 
in een ander land. Het kan ook gaan over het leggen van contacten over de grenzen heen of 
het omgaan met de diversiteit in onze samenleving. 

 

Voor het onderwijs betekent dit dat  

- kwaliteitsvol en excellent onderwijs hoge en uitdagende doelstellingen nastreeft 
voor alle lerenden; 

- de overheid een omvattend kwalificatiebeleid uitwerkt en er een breed debat wordt 
gevoerd over de invulling van de notie “ongekwalificeerdheid”; 

- de jongeren die geen getuigschrift secundair onderwijs behalen5 en dus met een 
zeer beperkte bagage aan het maatschappelijke leven beginnen, nog gerichter 

                                                 
3 Vlaamse Onderwijsraad & Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (2008), Advies: Onderwijs als kiem voor 
innovatie en onderzoek, 13 en 27 mei 2008. Brussel: VRWB 
4 CEDEFOP, Future skills needs in Europe, Medium term forecast, synthesis report, Thessaloniki, 2008 
5 In 2006 had 10,8% van de meisjes die het leerplichtonderwijs achter zich lieten – in absolute cijfers: 3615 
meisjes in een uitstroom van 33585 meisjes – geen kwalificatie. Bij de jongens ligt dat cijfer een heel stuk hoger: 
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benaderd worden om toch een kwalificatie te behalen. Dit veronderstelt in elk geval 
dat er duidelijkheid ontstaat over de omvang (en de omschrijving van) het aantal 
jongeren die uitstromen zonder kwalificatie. Ook het meest optimistische scenario 
met 1 op 10 jongeren die ongekwalificeerd het maatschappelijk leven aanvangen, 
blijft problematisch; 

- er een sterkere band wordt gelegd tussen het kwalificatiebeleid enerzijds en het 
zorgbeleid en het beleid voor leerlingenbegeleiding anderzijds; 

- keuzevermogen en competenties voor alle jongeren vanaf het basisonderwijs 
worden versterkt. Loopbaanleren moet deel uitmaken van de keuzevaardigheden 
van alle jongeren. Hieraan moet ook de notie van “leerladders” een structurele 
vertaling geven; 

- het onderwijsbeleid leer- en ontwikkelingskansen biedt in diverse fases van een 
loopbaan; 

- er een blijvende zorg is om nieuwe doelgroepen toe te leiden naar het hoger 
onderwijs en hun doorstroom en uitstroom te ondersteunen; 

- het recht op levenslang en levensbreed leren en een sterke sociale 
onderbouwing en ondersteuning krijgt met een koppeling aan concepten van sociale 
bescherming; 

- het permanente alert is voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de 
tewerkstellingsvereisten. Dit veronderstelt partnerschappen met sociale partners en 
arbeidsmarktactoren. 

5 Onderwijs, een sociale en maatschappelijke seismograaf 

De school is een knooppunt waar alle jongeren tot 16/18 jaar elkaar ontmoeten. Maar in de 
school brengen ze ook de samenleving binnen en de vragen waarmee ze als kind of als 
puber worstelen: problemen van sociale aard, taal - of culturele achterstanden, vragen rond 
maatschappelijke integratie en kansarmoede hebben een bijzonder grote weerslag op het 
functioneren van lerenden in het onderwijs. In die zin is de school een “micro-samenleving” 
waar maatschappelijke en sociale problemen worden uitvergroot. 

De Nederlandse Onderwijsraad stelt in zijn analyse van nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen t.a.v. de school vast dat vooral de zorgnoden en de sociale vragen de laatste 
tien jaren bijzonder zijn toegenomen.6 Ook in Vlaanderen zien we een trend naar een 
toenemende medicalisering van zorgvragen en groei van de diagnostiek. Daarnaast zijn de 
sociaal-psychologische noden van leerlingen zeker complexer geworden. Nieuwe 
fenomenen op het vlak van antisociaal gedrag en geweld vragen een positieve aanpak. 

De Vlor vindt dat de school hierin geen passieve rol moet spelen. We geven hieronder 
enkele krijtlijnen voor het beleid dat scholen kunnen voeren. Vooraf willen we echter ook 
benadrukken dat de school hier ook knipperlichten moet kunnen plaatsen bij sommige 
maatschappelijke fenomenen die de draagkracht van scholen bovenmatig belasten. 

                                                                                                                                                      
18% van de uitstroom van de jongens – 6410 uit 35531 – was ongekwalificeerd. Voor jongens en meisjes samen 
stond de indicator van de ongekwalificeerde uitstroom in het kalenderjaar 2006 (op het einde van het schooljaar 
2005-2006) dus op 14,5%. Zeven jaar eerder, in 1999, bedroegen de indicatorwaarden nog: 9,5% (meisjes), 
14,8% (jongens) en 12,3% (samen). Tussen 1999 en 2006 was er een geleidelijke toename van de fractie zonder 
kwalificatie onder de schoolverlaters, zowel bij de jongens als bij de meisjes. Van Landeghem, G., Van Damme, 
J. (2009) Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom. Een samenhangend indicatorensysteem gebaseerd op 
indicatoren per leeftijd. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. SSL/OD1/2009.13 
6 Onderwijsraad (2008), Advies Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen. Den Haag: Onderwijsraad 
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Voor het onderwijs betekent dit dat 

- de school een antwoord geeft op de problemen die het leren van jongeren 
belemmeren of onmogelijk maken.7 Voor andere problemen moet de school ook 
grenzen kunnen stellen en via het CLB doorverwijzen naar andere vormen van 
sociale of maatschappelijke hulp; 

- er impulsen worden gegeven voor een geïntegreerd beleid van zorg, 
leerlingenbegeleiding en sociale ondersteuning. Dit moet een nog sterkere inbedding 
krijgen in het pedagogisch beleid in elke school (en scholengemeenschap); 

- een nog sterkere ondersteuning ontstaat vanuit de sociale sector die scholen 
adequaat ondersteunen bij het uittekenen van een sociaal beleid; 

- het beleidsvoerend vermogen en de competentieontwikkeling van scholen inzake 
zorg voor leerlingen sterker wordt. Een “zorgvermogen” maakt deel uit van het 
beleidsvoerend vermogen van elke school. Een versterking van de ondersteuning van 
dit zorgvermogen van school door respectievelijk CLB en de pedagogische 
begeleidingsdienst is hiervoor noodzakelijk. 

6 Onderwijs, een ontmoetingsplaats voor jongeren 

In het memorandum van 2004 wees de Vlor er al op dat er een groeiende kloof bestaat 
tussen de leefwereld van jongeren en het schoolse leren. Het blijft verontrustend vast te 
stellen dat jongeren in Vlaanderen aangeven niet graag naar school te gaan en er zich 
vervelen. Uit onderzoek blijkt wel dat Vlaamse jongeren erg goed scoren op een aantal 
internationale comparatieve onderzoeken, maar dat ze het leren niet erg aantrekkelijk 
vinden. Deze problematiek neemt toe met de puberteit maar voor sommige jongeren stelt ze 
zich al vanaf 10 jaar en dus vanaf de derde graad van het basisonderwijs. 

Deze kloof tussen de school en de jongeren heeft verschillende aspecten, zowel 
maatschappelijke als schoolse. 

Op het maatschappelijke vlak verwijzen we naar volgende factoren: 

- Jongeren blijven langer op de schoolbanken en kennen hierdoor een verlengde 
adolescentie. Er is een duidelijke tegenstelling met andere maatschappelijke 
segmenten waarmee ze al op jonge leeftijd als een individu in contact komen. In de 
jeugdcultuur, in de virtuele realiteit en onder vrienden bouwen ze een eigen en 
autonome leefwereld uit die zich ten dele onttrekt aan de wereld van de volwassenen. 

- Er is ook een grote sociale en culturele kloof tussen de school en jongeren van 
allochtone herkomst. Uit een recent onderzoek blijkt dat allochtone leerlingen de 
school nog sterker waarderen als een ontmoetingsplaats dan autochtone jongeren.8 

- Jongeren hebben een eigen leefwereld met eigen culturele uitzichten en sociale 
codes. Het is ook belangrijk dat ze in contact komen met verschillende generaties en 
intergenerationele perspectieven ontwikkelen. 

 
 

                                                 
7 Vlaamse Onderwijsraad & Wielemans, W. (1999), Visie op onderwijs. Brussel: Vlor 
8 LENAERS, S. (2008), Als de school niet voelt als thuis. Welbevinden van allochtone leerlingen. (Onderwijs en 
integratie, 2). Diepenbeek: Expertisecentrum Gelijke Onderwijskansen UHasselt 
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Op het schoolse vlak verwijzen we naar volgende aspecten: 

- Leerlingen die het om diverse redenen moeilijker hebben in het onderwijs, ervaren 
weinig succeservaringen en positieve stimulansen. Leerinhouden komen hen abstract 
voor en als irrelevant voor hun toekomstig leven. 

- Ambitie en hoge verwachtingen om het goed te doen, zijn belangrijke hefbomen voor 
succes in onderwijs en om een hoog kwalificatieniveau te behalen. De Vlor vindt het 
belangrijk dat leren inspeelt op de leerbehoeften van jongeren en alle jongeren 
succeservaringen meegeeft. Op basis van het onderzoek van de OESO blijkt dit net 
een van de hefbomen te zijn om hoge leerresultaten te laten samengaan met gelijke 
onderwijskansen. 

- Zowel hersenonderzoek als onderwijskundig onderzoek, maken steeds meer duidelijk 
dat er verschillende manieren zijn om competenties te verwerven en dat er grote 
verschillen zijn in leerstijlen en leertempo. Gelukkig zeggen deze verschillen niet 
alles over de competenties en de mogelijkheden van mensen om kwalificaties te 
behalen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om leerprocessen sterker toe te meten 
op maat van de leerlingen. Hoewel differentiatie in onderwijs al heel wat jaren opgeld 
maakt, stellen we vast dat dit een uitdaging blijft voor de onderwijsstructuren en de 
competenties van leerkrachten en van schoolteams. 

 

Voor het onderwijs betekent dit dat 

- onderwijsstructuren en onderwijsinhouden flexibeler inspelen op de verschillende 
leerstijlen van lerenden. Dit betekent geenszins dat de hoge ambities en 
verwachtingen die in onderwijs aan jongeren worden gesteld moeten worden vervlakt. 
Integendeel, vanuit onder meer de PISA-resultaten blijkt dat hoge verwachtingen en 
gelijke onderwijskansen elkaar versterken; 

- onderwijsstructuren en onderwijsinhouden succeservaringen van jongeren 
stimuleren. Positief waarderen wat jongeren al kunnen (uit formeel of niet formeel 
leren) en dit aangrijpen om te werken aan relevante competenties, moet een sterkere 
basis worden voor didactische en onderwijsorganisatorische processen. 

7 Onderwijs in een globaliserende wereld 

De vaststelling in een globaliserende wereld te leven, is een open deur. Toch kunnen we hier 
niet aan voorbijgaan omdat deze trend zo’n grote impact heeft op de opdrachten en de 
organisatie van het onderwijs. De globaliserende wereld brengt zeer grote migratiestromen 
op gang. De diversiteit in de samenleving en het perspectief van samenleven met mensen 
met heel verschillende culturele achtergronden, overtuigingen en tradities heeft zeker ook 
voor het onderwijs belangrijke gevolgen. Een ander aspect is dat deze bevolkingsstromen 
vooral stedelijke fenomenen zijn. Binnen deze steden krijgt de school de opdracht te 
fungeren als een sociaal ankerpunt. 

De Vlor stelde de voorbije jaren in diverse adviezen vast dat de internationale dimensie in 
het Vlaamse onderwijs moet worden versterkt.9 Dit geldt zowel voor het leerplichtonderwijs 
als voor het hoger onderwijs. 

                                                 
9 Algemene Raad (2007), Advies Naar een sterkere internationalisering van het Vlaamse onderwijs, Brussel: Vlor 
& Raad Hoger Onderwijs (2008), Advies over de randvoorwaarden voor internationale mobiliteit in het Vlaamse 
hoger onderwijs 
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Voor het onderwijs betekent dit dat 

- de internationale dimensie van het curriculum in het leerplichtonderwijs wordt 
versterkt, internationale contacten en projecten worden uitgebouwd voor alle 
leerlingen en mobiliteit gestimuleerd; 

- een verdere ondersteuning en monitoring van het talenbeleid in het 
leerplichtonderwijs; 

- een evenwichtige taalregeling in het hoger onderwijs via het stimuleren van 
meertaligheid, het versterken van de internationaliseringscultuur en de inkomende en 
uitgaande mobiliteit van studenten en docenten en via een versterkte positie in de 
internationale onderzoeksgemeenschap; 

- een stimulans voor deelname aan internationale mobiliteitsprogramma’s. De 
cijfers voor deelname aan internationale mobiliteit stijgen gelukkig de laatste jaren en 
vooral door een inhaalbeweging van de hogeschoolstudenten. Toch zouden nog 
meer studenten moeten kunnen deelnemen aan internationale mobiliteit. Dit geldt 
zowel voor het hoger onderwijs, als voor leerlingen uit het leerplichtonderwijs en het 
volwassenenonderwijs; 

- de Vlor vraagt ook om een meer actieve politiek om de kwalificaties van 
buitenlandse studenten te kunnen valideren. In het hoger onderwijs moet mobiliteit 
van onderzoekers eveneens een stimulans kunnen krijgen; 

- een actieve opvolging van internationale dossiers door de Vlaamse overheid. 
Zowel voor het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs, 
als voor het beroepsgericht onderwijs, wordt op EU-niveau en binnen de Europese 
hoger onderwijsruimte nagedacht over de toekomst van de samenwerking. De Vlor 
pleit niet voor het kritiekloos volgen van deze beleidslijnen, maar wel om er bewust en 
kritisch mee om te gaan (subsidiariteit). 
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Deel II. Strategische doelen 

1 Een stimulans voor sterkere zorg en leerlingenbegeleiding op school 

1.1 Een versterking en integratie van zorg in het leerplichtonderwijs 

We stelden vast dat de zorgnoden van leerlingen in belangrijke mate toenemen. In de 
bovenstaande punten wezen we er ook op dat onderwijs en het behalen van een kwalificatie 
doorslaggevend is voor maatschappelijke emancipatie. Voor sommige leerlingen verloopt het 
proces naar een kwalificatie niet zonder struikelen en zonder haperingen. 

Doorgaande lijn zorg 

Daarom is een versterking van de mogelijkheden voor een doorgaande lijn voor zorg in het 
onderwijs noodzakelijk. Uit de probleemverkenning over de overgang van het basis- naar het 
secundair onderwijs bleek dat er een breuk bestaat inzake zorg en begeleiding tussen het 
basis- en het secundair onderwijs.10 Het is wenselijk een doorgaande lijn van zorg in het 
basis- en secundair onderwijs te kunnen garanderen. 

Consolidering en versterking zorgcoördinatie 

Deze zorg begint in de preventieve en remediërende zorg op de (gewone) school. We 
herhalen hier de aanbevelingen uit het advies over leerzorg om het zorgbeleid11 in het basis- 
en secundair onderwijs structureel te verankeren, te verbreden of uit te bouwen. Dit betekent 
ook dat er naast een consolidering en verbreding van de zorgcoördinatie in het 
basisonderwijs, ook een aanzet moet worden gegeven voor een zorgbeleid en 
leerlingenbegeleiding in secundaire scholen. Doordat de vernieuwingen inzake zorg in het 
basis- en het secundair onderwijs een verschillende structurele inbedding hebben, kunnen 
leerlingen die extra zorg nodig hebben in de kou blijven staan na een overgang naar het 
secundair onderwijs. 

Een werkpunt is ook om te werken aan de overdracht van informatie tussen scholen en 
CLB’s en de communicatie tussen de scholen bij scharniermomenten. Het wordt een 
uitdaging om voldoende informatie over te dragen zodat er een continue zorglijn wordt 
uitgebouwd, maar er ook over te waken dat leerlingen voldoende nieuwe kansen krijgen bij 
overgangen naar scholen. Er moet verder worden gewerkt aan platforms tussen basis- en 
secundaire scholen, samen met de begeleidende CLB’s om dergelijke informatie adequaat te 
laten doorstromen. 

Leerlingenbegeleiding en zorgbeleid 

We verwijzen ook naar de conferentie over leerlingenbegeleiding en het advies over de 
gewenste ontwikkelingen in leerlingenbegeleiding. Gelet op de toenemende zorgvragen in 
het onderwijs, de evoluties in de belendende sectoren van welzijn en zorg (bijv. integrale 
jeugdhulp, netwerking en regionale samenwerking, protocollering, …) is het nodig om 

                                                 
10 Vlaamse Onderwijsraad (2007), De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs, een verkenning. 
Brussel: Vlor, p. 153 
11 Vlaamse Onderwijsraad (2008), Advies over het voorontwerp van decreet betreffende leerzorg, 18 december 



opnieuw te discussiëren over de optimale uitbouw van leerlingenbegeleiding in het onderwijs 
en dit vorm te geven in nieuwe decretale kaders. In een volgende legislatuur moet zeker 
werk worden gemaakt van een optimalisering van een beleid inzake leerlingenbegeleiding 
dat voortbouwt op een versterkt zorgbeleid in de school. Er is nood aan een versterking van 
de positie van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, gebaseerd op duidelijkheid in de 
taakstelling en de verantwoordelijkheden van diverse actoren. Er dient ook onderzocht op 
welk niveau de CLB’s het best kunnen functioneren: op het niveau van de school of op het 
niveau van de scholengemeenschap. Hierbij moet de onafhankelijke positie van het CLB 
bewaard blijven. 

1.2 Keuzeprocessen, scharniermomenten en leertrajecten 

We stellen vast dat er bij de overgang tussen onderwijsniveaus en -sectoren diverse 
knelpunten rijzen die voor lerenden struikelstenen blijken te zijn. De Vlor erkent dat hiertoe 
een eerste voorzichtige aanzet werd gedaan o.m. bij de herziening van de eindtermen. 

De Vlor is voorstander om deze scharniermomenten te bekijken vanuit een 
trajectbenadering. We wijzen in dit verband op de eerdere vaststellingen over de 
afstemmingsproblemen tussen het basis- en het secundair onderwijs, tussen het secundair 
en het hoger onderwijs, tussen het secundair en het volwassenenonderwijs. Dit is ook 
gekoppeld aan de vraag naar een versterking van de studiekeuzebegeleiding en het zoeken 
naar positieve keuzes bij haperingen gebaseerd op competenties. Jongeren moeten ook in 
de hele schoolloopbaan keuzevaardigheden leren, hun trajecten leren beheren en 
loopbaancompetenties ontwikkelen. Ze hebben nood aan referentiekaders om in de veelheid 
van keuzes een eigen levenskeuze te maken. 

De studieloopbaan van lerenden moet ook sterker benaderd worden vanuit een levenslang 
perspectief waarbij “leerladders” antwoorden geven op leerwegen die te weinig perspectief 
bieden (dead-ends). De vaststelling dat een loopbaan onderhevig kan zijn aan verschillende 
grote schommelingen moet onderdeel zijn van deze trajectbenadering. Een benadering van 
keuze voor studie of tewerkstelling als een eenmalig proces, is een verouderde benadering. 

1.3 Integratie van het gelijkekansenbeleid in het reguliere beleid van de school 

De Vlor stelt vast dat de Vlaamse overheid met het nieuwe financieringsdecreet een nieuwe 
stap heeft gezet in het denken over gelijke kansen in het onderwijs. 

In het begin van de jaren ’90 was het gelijkekansenbeleid vooral een doelgroepenbeleid voor 
kinderen van allochtone herkomst. Het heette toen ook niet voor niets: een 
onderwijsvoorrangsbeleid. Het gelijkekansendecreet uit 2002 verbreedde dit beleid en nam 
ook kansarmoede als uitgangspunt voor het beleid. Door de introductie van zorgcoördinatie 
in het basisonderwijs werd ook een basis gelegd voor een breder zorgbeleid voor alle 
kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Er werd gewerkt met een registratie van 
leerlingen en met specifieke gelijkekansenmiddelen. Het nieuwe financieringsdecreet gaat 
nog een stap verder en neemt de kenmerken van de schoolpopulatie mee om de omvang 
van de werkingsmiddelen van de school te bepalen. Hierdoor wordt het gelijkekansenbeleid 
een onderdeel van het reguliere schoolbeleid. 

De Vlor vindt dat goed moet worden opgevolgd hoe voortaan de scholen vorm zullen geven 
aan meer gelijke onderwijskansen. Hoe houdt de school het streven naar meer gelijke 
onderwijskansen herkenbaar aanwezig? De samenhang tussen preventie en remediëring 
voor alle leerlingen, voor leerlingen met specifieke noden en de leerlingen met achterstelling 
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door hun sociaal-culturele achtergrond zal in de volgende legislatuur moeten worden 
uitgeklaard. 

In dit kader moeten ook onderwijsveranderingen goed worden gemonitored en opgevolgd.12 

1.4 De school als onderdeel van een breed (welzijns)netwerk 

De Vlor vindt dat de afstemming tussen onderwijs en welzijn om de zorg binnen de school 
te organiseren, aan herziening toe is. Dit zowel op het Vlaamse als op het federale niveau. 
We verwijzen naar het dossier over de additionele hulp en revalidatie, naar het protocol 
Coens-Steyaert, We verwijzen in dit verband ook naar de vraag naar de versterking van de 
(centra voor) leerlingenbegeleiding op grond van een debat over de taakstelling van 
verschillende actoren. 

Deze netwerkvorming mag zelfs niet beperkt worden tot welzijn. In sectoren zoals het 
(deeltijds) kunstonderwijs zijn er impulsen nodig voor samenwerking met de hele 
cultuursector. 

2 Welbevinden, participatie en betrokkenheid van de lerenden bij hun leerproces 

De Vlor pleit ervoor om onderwijs nog meer te laten inspelen op de leernoden van de 
lerenden. Dit betekent niet dat onderwijs geen inspanning mag vragen of dat onderwijs en 
vorming vrijblijvend zijn door enkel in te spelen op wat leerlingen leuk vinden. Leernoden en 
behoeften gaan immers niet uit van een momentane interesse, maar houden de 
toekomstperspectieven en de kwalificatienoden open. Wel vraagt de Vlor om de leefwereld 
en de vragen van kinderen en jongeren nog sterker tot uitgangspunt te maken van het 
pedagogisch en didactisch handelen. 

Om gelijke kansen en een hoog competentieniveau te bereiken, is de motivatie en de 
betrokkenheid van leerlingen bij het leren van doorslaggevend belang. Er is met het vorderen 
van de puberteit een groeiende kloof tussen de wereld en de cultuur van de jongeren en het 
onderwijs, maar er zijn aanduidingen dat er al vanaf de leeftijd van 10 jaar problemen met 
schoolse motivatie kunnen ontstaan. 

Al in zijn “Visie op onderwijs” wees de Vlor erop dat leren geen individueel gebeuren is. 
We omschreven toen de opdracht van het onderwijs als “het stichten van gemeenschap 
gericht op leren”. Jongeren geven ook aan dat vooral de contacten met hun medeleerlingen 
het motiverende element zijn in het schoollopen. In het kleuter- en lager onderwijs doen 
scholen al grote inspanningen om onderwijs af te stemmen op de leefwereld van het jonge 
kind. Speels leren, ervaringsgericht leren zijn er uitingen van. 

Dit betekent dat scholen bij het uittekenen van leertrajecten en de keuze van werkvormen 
rekening moeten houden met de behoefte aan een vriendengroep. Als leerwegen te sterk 
geïndividualiseerd zijn, zullen ze wellicht een negatieve impact hebben op de mate waarin 
jongeren zich goed voelen in het onderwijs. 

Jongeren brengen hun hele leefwereld mee naar de school: hun zorgen en die van hun 
gezin, de cultuur van hun gezin, relaties met vrienden en hun positie in een peergroup en 
maatschappelijke tendensen. Het is essentieel dat jongeren ervaren dat onderwijs hen 
benadert als een persoon en niet enkel als een “leerder”. Dit betekent dat scholen heel wat 
                                                 
12 zie infra: deel III, punt 2 
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aandacht zullen geven aan aspecten van leerlingenbegeleiding en de psychosociale 
ontwikkeling van de jongere (zie het punt hierboven). Bepaalde jongeren moeten eerst de 
hindernissen uit hun persoonlijke levenssfeer overwinnen, vooraleer ze aan leren toekomen. 

Daarenboven moet het leerproces en het didactisch handelen gestoeld zijn op 
succeservaringen, meer leergericht onderwijs (i.p.v. prestatiegericht). Leren in reële 
situaties en participatie op het niveau van de klas, zijn cruciale elementen. Samen dingen 
ontdekken en begrijpen is voor veel jongeren een middel om de intrinsieke motivatie voor 
leren te stimuleren. 

Een derde belangrijke factor is dat de school een participatieve cultuur uitbouwt en met 
leerlingen duidelijk communiceert over rechten en plichten. 

3 Vormend onderwijs, een leven lang 

3.1 Kleuteronderwijs, de eerste stap voor levenslang en levensbreed leren 

De Vlor vindt dat de investeringen van de voorbije jaren in de instroom naar het 
kleuteronderwijs zeker een positieve ontwikkeling waren. Maar dit is niet voldoende. De Vlor 
vraagt om in de kwaliteit en de zorgbreedte van het kleuteronderwijs verder te investeren. 
Een financiering van het kleuteronderwijs op hetzelfde niveau van het lager onderwijs is 
hiervoor noodzakelijk. Uit alle aanbevelingen van internationale instellingen van de laatste 
jaren blijkt dat de keuze van Vlaanderen voor vroegtijdig onderwijs de goede keuze was die 
het meest kansen geeft op schoolsucces en gelijke kansen in het onderwijs. De 
inspanningen voor het kleuteronderwijs blijken zeer lang door te werken en effectief te zijn. 

De Vlor vraagt daarom om het kleuteronderwijs verder te versterken en bijkomend 
inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat de kleuters ook effectief regelmatig 
aanwezig zijn en dat vroegtijdige ontwikkelingsproblemen ook vroeg een antwoord 
kunnen krijgen. Vooral voor kleuters uit kwetsbare sociale achtergronden is dit een werkpunt, 
terwijl net voor hen de participatie aan het kleuteronderwijs zo wezenlijk is. 

De Vlor vraagt daarbij aandacht te besteden aan de kwaliteit van het kleuteronderwijs maar 
ook de toeleiding naar kleuteronderwijs te stimuleren door gerichte programma’s naar 
ouders. We denken aan centra voor basiseducatie, inburgering voor nieuwkomers en 
vergelijkbare initiatieven. In die zin moet het stimuleren van het kleuteronderwijs ook worden 
gezien vanuit de plaats van de school in een breder welzijnsnetwerk (zie punt 1.4). 

3.2 Een zorgbreed lager onderwijs 

De Vlor vindt het belangrijk dat het lager onderwijs ten volle zijn zorgbeleid verder kan 
uitbouwen en professionaliseren.13 

De Vlor vindt het belangrijk dat de eindtermen in het lager onderwijs een brede basis vormen 
voor verder levenslang leren. Eindtermen moeten een uitdagend perspectief inhouden voor 
alle leerlingen. De Vlor herhaalt echter ook zijn vraag naar een grondige en omvattende 
evaluatie van het systeem van de eindtermen (los van de concrete inhouden). De Vlor is 

                                                 
13 zie infra: deel II, punt 1 
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bezorgd over aanpassingen van eindtermen zonder dat er een geobjectiveerd inzicht is in de 
werkdruk die dit voor leerlingen en leerkrachten met zich meebrengt. 

Het is absoluut noodzakelijk dat er, naast de eindtermen en de leerplandoelen, ruimte blijft 
voor de leerkracht om in te spelen op specifieke vragen en belangstellingspunten van 
leerlingen. 

Een tweede zorg betreft de impact die het globale en toch omvattende pakket eindtermen 
heeft voor de zorgbreedte van het lager onderwijs. De Vlor vindt dat er duidelijker een 
afstemming moet zijn tussen het systeem en de controle op eindtermen en de 
handelingsplanning voor sommige leerlingen in het onderwijs. 

3.3 Een responsief secundair onderwijs 

Al jaren wordt in Vlaanderen gedebatteerd over de structuur van het secundair onderwijs. Dit 
komt omdat we vaststellen dat de achtergrondkenmerken van leerlingen, zoals sociale 
herkomst of sociaal-economische status, nog een te grote impact hebben op hun keuzes in 
de eerste graad van het secundair onderwijs en wat daarna komt. Ook het welbevinden van 
leerlingen op school bepaalt in grote mate de keuzeprocessen. 

In de voorbije jaren zijn er ook diverse evoluties die een weerslag hebben op de structuur 
van het secundair onderwijs. We verwijzen naar de flexibilisering van het hoger onderwijs 
waarop sommige richtingen in het secundair onderwijs voorbereiden, naar de nog steeds 
groeiende maatschappelijke vragen op het vlak van een zorgbreder onderwijs, naar 
razendsnelle evoluties op de arbeidsmarkt, naar de maatschappelijke vraag naar hoger 
opgeleide mensen. 

De Vlor heeft geen pasklare antwoorden op de vraag naar de wijze waarop de innovatie 
van het secundair onderwijs moet vorm krijgen. De Vlor vindt het de moeite waard om te 
onderzoeken of het secundair onderwijs niet sterker zou kunnen werken vanuit leerladders, 
flexibeler leertrajecten en vooral vanuit een sterkere waardering van leerresultaten uit 
diverse vormen van leren. 

De Vlor hoopt dat het debat over de innovatie van het secundair onderwijs gevoerd wordt 
vanuit volgende perspectieven. 

Vanuit deze principes moet er een constructief voorstel kunnen groeien 

- voor een actuele invulling van de basisvorming. De Vlor vindt dat er in de 
volgende jaren een inhoudelijk debat moet kunnen worden gevoerd over de invulling 
van de basisvorming, rekening houdend met de draagkracht van jongeren en hun 
welbevinden, de vereisten om zich levenslang te integreren in de samenleving en 
deze samenleving kritisch te helpen vormgeven. In dit verband moet er gedacht 
worden aan de band tussen geletterdheid (in de brede betekenis van het woord) en 
de basisvorming. 

- Ook moet er een voorstel groeien voor de invulling van de onderwijsvormen en de 
opbouw van het secundair onderwijs (graden), de functie van de eerste graad, het 
studie-aanbod/opleidingenstructuur en de attestering en advisering. 

- De Vlor wil ook uitdrukkelijk de band ter sprake brengen tussen de hervorming van 
het secundair onderwijs en het versterken van het zorgbeleid. Leraren in het 

 16



secundair onderwijs moeten meer dan voorheen in staat zijn om op elk moment een 
aangepaste leeromgeving aan te bieden aan hun leerlingen.14 

- Ten vierde moet aan de innovatie van het secundair onderwijs een versterking van 
de keuzebegeleiding in het uittekenen van een leertraject worden gekoppeld. Ook 
hier is het belangrijk om de keuze te koppelen aan het perspectief van een traject dat 
positieve kansen biedt op grond van de talenten van de jongeren. 

3.4 Valorisering van het buitengewoon onderwijs als een essentiële schakel in een 
zorgcontinuüm 

De Vlor vindt dat, los van het debat over leerzorg en de toekomst van het zorgcontinuüm, 
een sluitende regeling moet worden uitgewerkt voor de sociale dimensies van het 
zorgdossier: we verwijzen naar de kosten verbonden aan diagnostiek door gespecialiseerde 
diensten en naar het leerlingenvervoer. 

Voor het leerlingenvervoer is een deblokkering van het dossier in de volgende legislatuur 
noodzakelijk. De Vlor wijst erop dat er nog altijd geen oplossing voorhanden is voor de 
vragen naar een modernisering van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs en de 
soepeler aanpassing ervan aan evoluerende onderwijsrealiteiten. 

3.5 Een kwalificatierecht gebaseerd op een integraal kwalificatiebeleid 

We verwijzen ook naar onze omgevingsanalyse waarin de noodzaak aan competente 
mensen in een complexe omgeving centraal staat. 

Het debat over levenslang leren is geëvolueerd van een discussie over voorzieningen en 
onderwijsaanbod naar een debat over de verschillende leerwegen en benaderingen om 
competenties van mensen op peil te houden en te verbreden. De Vlor breekt een lans voor 
een herinvulling van de leerplicht als een kwalificatierecht en een kwalificatieplicht. Dit 
betekent dat jongeren aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden maar dat geldt 
ook voor volwassenen. 

Hiervoor moet er een nog sterker samenhangend kwalificatiebeleid worden uitgebouwd. 
In de voorbije legislatuur zijn op dit vlak initiatieven genomen. We verwijzen naar de Vlaamse 
kwalificatiestructuur, de implementatie van de flexibilisering in het hoger onderwijs, het 
nieuwe financieringsstelsel voor het hoger onderwijs en de uitbouw van het Se-n-se en 
HBO5. Ook de hervorming van het systeem van “Leren en Werken” draagt hopelijk bij tot 
een vermindering van het aantal jongeren dat zonder voldoende kwalificaties het 
maatschappelijk leven aanvangt. 

Een kwaliteitsstructuur als instrument 

De Vlor dringt aan om al deze vernieuwingen mee in te passen in een omvattend 
kwalificatiebeleid waarin het werken aan een kwalificatie- en een opleidingenstructuur een 
plaats krijgt.15 Een omvattend kwalificatiebeleid omvat alle aspecten van het beleid die leiden 
tot de erkenning van leeractiviteiten. Het omvat naast onderwijs en vorming, ook het 
arbeidsmarktbeleid en het sociaal-culturele veld. Het omvat de ontwikkeling van kwalificaties 
en de vertaling ervan naar opleidingsprofielen, kwaliteitsbewaking, de inrichting van de 

                                                 
14 Vlaamse Onderwijsraad (2007), De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs, een verkenning. 
Brussel: Vlor, p. 153 
15 OECD, 2002 
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structurele voorwaarden om de kwalificaties te verwerven, validering van competenties en 
het certificeringsbeleid. 

Een kwalificatiestructuur is slechts één van de mogelijke instrumenten om een dergelijk 
kwalificatiebeleid te voeren. 

Een kwalificatiebeleid start met gegarandeerde geletterdheid voor alle burgers waardoor 
ze zich kunnen oriënteren en integreren in de samenleving. Geletterdheid is het vermogen 
om geschreven informatie te begrijpen en doelgericht te gebruiken om zo meer kennis en 
groeipotentieel te ontwikkelen. Het gaat hier dus om een bredere notie dan alfabetisering. In 
die zin moet aan de niveaus 1 en 2 van de kwalificatiestructuur en de manier waarop 
mensen erin worden begeleid en toegeleid heel veel aandacht worden besteed. 

Ook het volwaardig erkennen en herkennen van verworven competenties en 
kwalificaties maakt deel uit van een dergelijk kwalificatiebeleid. 

De Vlor vindt dat een kwalificatiebeleid uitbouwen, niet kan zonder tweedekansleerwegen 
en diverse leerwegen uit te bouwen. De manier waarop mensen leren, hun tempo en de 
aanpak verschillen immers. Dit betekent niet dat de ene vorm van leren meer waard zou zijn 
dan de andere. 

De Vlor kadert het werken aan certificaatsupplementen en rapporteren over behaalde 
kwalificaties eveneens in deze context. 

Tenslotte is een doelgroepenbeleid voor het volwassenenonderwijs een belangrijk instrument 
voor een omvattend kwalificatiebeleid. 

Nood aan omschrijving van “gekwalificeerdheid” 

In het verlengde van dit debat dringt de Vlor erop aan om de notie “ongekwalificeerdheid” in 
onze samenleving en wat dit inhoudt, duidelijker te omschrijven. In het debat over de 
Vlaamse kwalificatiestructuur is dit aspect maar marginaal aan bod gekomen. Wat zijn 
minimale vereisten om zich maatschappelijk te integreren en te handhaven? Hoe 
omschrijven we dat in het licht van het werken aan de Vlaamse kwalificatiestructuur? Blijft 
een getuigschrift secundair onderwijs dan nog de norm? Hoe verhouden zich gecijferdheid 
en geletterheid tot de basisvorming in het leerplichtonderwijs? 

3.6 Levenslang en levensbreed leren in alle sectoren van het onderwijs: het 
leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs 

De Vlor is van mening dat het levensperspectief van mensen sterk wijzigt en dat dit 
belangrijke gevolgen heeft voor het onderwijs. Het is een open deur om vast te stellen dat de 
levensfases in een mensenleven drastisch verschuiven. Een traditioneel patroon van leren 
en opleiding, stabiele tewerkstelling en zorgen voor het gezin en pensionering, is voor steeds 
minder mensen van toepassing.16 Heel wat mensen worden in de loop van hun 
arbeidsloopbaan geconfronteerd met transitiemomenten of werkloosheid. Het perspectief om 
tijdens en na de actieve loopbaan nog heel wat jaren gezond te kunnen leven, roept nieuwe 
vragen op naar levensbrede opleiding en vorming, het verbreden van het perspectief en 
maatschappelijk engagement (oudereneducatie). Van hieruit vindt de Vlor dat het absoluut 
noodzakelijk is om ook voor mensen met specifieke noden aangepaste voorzieningen voor 

                                                 
16 Centre for Educational Research and Innovation (2008), Trends Shaping Education. Paris: OECD, p. 19 
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levenslang en levensbreed leren uit te bouwen. De bestaande projecten moeten sterkere 
impulsen krijgen en een structurele basis. 

Het perspectief roept vragen op naar datgene waar onderwijs voor opleidt.17 Levenslang en 
levensbreed leren is dan ook niet enkel een opdracht voor volwassenenonderwijs: ook in het 
leerplichtonderwijs veronderstelt het dat mensen leren een levenstraject te beheren en 
vorm te geven. Reflectie en kunnen kiezen zijn hiervoor essentieel. Jezelf kunnen plaatsen 
en integreren in een nieuwe maatschappelijke context en open te staan voor deze innovatie 
is al even belangrijk. 

Het is hierbij belangrijk dat maatschappelijke educaties waaronder het gezondheidsbeleid, 
burgerschap, duurzame educatie, … worden ingebed in de schoolcultuur. Ze garanderen 
mee een breed vormingsperspectief voor jongeren. De school moet hierbij ook eigen 
accenten kunnen leggen vanuit haar pedagogisch project, de kenmerken en de draagkracht 
van de leerlingenpopulatie en de omgeving waarin de school functioneert. 

3.7 Innovatie in het deeltijds kunstonderwijs 

In de voorbije jaren werden innovatieve stimulansen gegeven aan tal van sectoren. Het 
deeltijds kunstonderwijs werd in 1990 geconcipieerd en sindsdien bleef deze sector als 
dusdanig functioneren. Intussen is de sector geëvolueerd om beter in te spelen op nieuwe 
maatschappelijke noden. Zo probeert de sector levensbreed leren voor alle doelgroepen te 
verbeteren. Het GOK-decreet heeft op dit vlak stimulansen gegeven. 

Het decreet op het deeltijds kunstonderwijs biedt echter te weinig garanties voor het deeltijds 
kunstonderwijs om deze innovaties vorm te geven: verschillende doelgroepen, verschillende 
leeftijdscategorieën en verschillende finaliteiten. De Vlor pleit voor een flexibeler 
studieaanbod, zoals bijv. gedifferentieerde en flexibele opleidingstrajecten en een kader voor 
onderwijsinnovaties. De Vlor vraagt om in een volgende legislatuur werk te maken van een 
afstemming van het deeltijds kunstonderwijs op nieuwe maatschappelijke realiteiten door 
middel van een nieuw decreet op het deeltijds kunstonderwijs. 

3.8 Kunst- en cultuureducatie in het leerplichtonderwijs 

De Vlor is ook vragende partij om de kunst- en cultuureducatie in het onderwijs te versterken 
door samenwerkingsverbanden te ontwikkelen en door de implementatie van kunst- en 
cultuureducatie aan te sturen vanuit een doorlopende referentielijn. Samenwerking en 
netwerking met de kunsten- en cultuursector is daarvoor noodzakelijk. 

4 Onderwijsinfrastructuur gaat uit van een actuele visie op leren 

Heel wat schoolgebouwen en onderwijsinfrastructuur zijn gebouwd in de heropbouw na de 
Tweede Wereldoorlog. Sommige behoren zelfs tot ons cultureel erfgoed en kunnen bogen 
op een nog langere traditie. En op zich is daar niets mis mee, wel integendeel. Het toont aan 
dat de scholen en andere onderwijsinstellingen al vele eeuwen een maatschappelijke 
sleutelsector zijn. 

                                                 
17 Centre for Educational Research and Innovation (2008), Trends Shaping Education. Paris: OECD, p. 17 
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Maar deze onderwijsinfrastructuur weerspiegelt ook de onderwijsvisies en -concepten van 
dat ogenblik. Ondanks inspanningen van vele schoolbesturen en andere inrichtende 
machten om in te spelen op modernere onderwijsvisies, blijven scholen, leerlingen en ouders 
op hun honger. Heel veel klaslokalen stimuleren nog steeds frontaal onderwijs. Actieve 
werkvormen zijn niet in elke school in elke klaslokaal ondersteund door infrastructuur (ICT, 
virtuele school, klasopstelling, …). Ervaringsgericht leren of praktijkrelevante werkvormen 
botsen eveneens op infrastructurele beperkingen. Zorgbeleid en leerlingenbegeleiding 
uitbouwen veronderstelt toegankelijke schoolgebouwen, ruimtes voor multidisciplinair 
overleg, geschikte lokalen voor medische consulten en begeleiding door het CLB, rust- en 
time-outruimtes, ordelijke en overzichtelijke speelplaatsen, … 

Deze inhoudelijke verzuchtingen weerspiegelen dan nog niet de nood aan energiebewuste 
schoolinfrastructuur en onderwijsinstellingen die voldoen aan alle veiligheidseisen van 
vandaag. Ook voldoen de gebouwen niet aan wetgeving op fysische veiligheid. 

De Vlor erkent dat de overheid de voorbije jaren inspanningen heeft gedaan om aan deze 
verzuchtingen aan aanzet van antwoord te geven. Maar deze volstaan geenszins voor de 
noden die we hierboven geschetst hebben. Bovendien biedt de PPS-optie geen afdoend en 
duurzaam antwoord op deze noden. De Vlor vraagt om in een volgende legislatuur het 
dossier van de bouw en modernisering van onderwijsinfrastructuur en dit voor alle 
onderwijsniveaus eindelijk ten gronde op te lossen. De modernisering van 
onderwijsinfrastructuur heeft trouwens ook een stimulerend economisch effect. 

5 Blijvende stimulansen voor het hoger onderwijs 

5.1 Innovatie, internationalisering en excellentie in onderwijs en onderzoek vragen 
structurele ondersteuning 

De Vlor stelt vast dat het hoger onderwijs sinds de Bolognaverklaring veel aandacht heeft 
gekregen binnen het onderwijsbeleid. Het Vlaams hoger onderwijs heeft de voorbije jaren 
een zeer ingrijpende verandering doorgemaakt. We verwijzen dan naar de invoering van de 
Ba-Ma-structuur, de flexibilisering van het hoger onderwijs, de stimulansen voor een 
verbreding van het aantal lerenden in het hoger onderwijs, de academisering van 
opleidingen uit het hogeschoolonderwijs, de associatievorming. De output van het hoger 
onderwijs en het aantal uitgereikte diploma’s is beduidend toegenomen. 

De Vlor vindt het belangrijk dat de stimulansen voor innovatie in het hoger onderwijs 
worden verder gezet en structurele en financiële onderbouwing krijgen. Zo blijkt dat 
flexibilisering heel wat kansen biedt maar tegelijk ook hoge eisen stelt aan de begeleiding 
vanuit de instellingen om de doorstroom van studenten op een vlotte manier te laten 
verlopen. Er is een reële vrees voor een verlenging van de studietrajecten indien er geen 
adequate begeleiding en ondersteuning kan worden uitgebouwd. 

Het hoger onderwijs moet zich in de komende jaren sterker positioneren t.a.v. zowel 
internationale context, als t.a.v. de arbeidsmarkt. Tegelijk zijn de vragen vanuit de 
samenleving naar een maatschappelijke, kritische en sociale functie bijzonder groot. De 
academische vrijheid t.a.v. onderwijs en onderzoek moet hier ten volle kunnen spelen. 

Deze openheid t.a.v. de (internationale) samenleving zal blijken in 
curriculumhervormingen, gebaseerd op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek én op de 
ontwikkelingen in de samenleving. Een stimulans voor internationalisering veronderstelt ook 
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een talenbeleid en een taalregeling. Er is nood aan een strategisch beleid m.b.t. de 
internationalisering van de instellingen hoger onderwijs (zowel onderwijs als onderzoek, 
zowel inkomende als uitgaande mobiliteit). 

Na de organisatorische ommezwaai die flexibilisering teweegbracht, vindt de raad het tijd om 
opnieuw aandacht te besteden aan de kern van onderwijs: de onderwijsprocessen. Dit 
veronderstelt dat de instellingen beschikken over de (financiële) basisvoorwaarden om deze 
uitdagingen aan te gaan. Het stelsel van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs moet dit 
onderbouwen. Dit veronderstelt dat het stelsel zich vooral toespitst op kwaliteit en onnodige 
planlast vermijdt. 

5.2 Een divers en inclusief hoger onderwijs 

Uit de omgevingsanalyse waarmee dit memorandum aanvangt, blijkt dat de vraag naar 
hooggeschoolden en naar kenniswerkers in de volgende jaren zal toenemen. Tegelijk zijn er 
aanduidingen voor het feit dat de democratisering van het hoger onderwijs stokt. 

De Vlor vraagt daarom gerichte en structurele inspanningen om een diversiteit en inclusief 
werken in het hoger onderwijs te versterken. Begeleiding en ondersteuning van de in-, 
door- en uitstroom van studenten zijn hiervoor noodzakelijk: 

- een verbetering van de keuzeprocessen in het geheel van het onderwijs (zie punt 1.2 
van deel II); 

- versterking van de doorstroom en een goede begeleiding van de flexibilisering; 
- uitbouwen van een volwaardige studiefinanciering binnen het hoger onderwijs die 

inspeelt op de noden inzake levenslang leren, de inpassing ervan in het stelsel van 
sociale bescherming, de automatische toekenning van studiefinanciering en een 
aanpassing van de bedragen en inkomensgrenzen; 

- een inpassing van het gelijke kansenbeleid en diversiteitsbeleid in de 
basisfinanciering van de instellingen; 

- een sterkere structurele onderbouwing en voorzien in de materiële en 
organisatorische voorwaarden om het hoger onderwijs toegankelijk te maken voor 
studenten met functiebeperkingen. 

5.3 Het aanbod in het hoger onderwijs 

De Vlor vindt dat het debat over het aanbod in het hoger onderwijs moet bekeken worden als 
“het optimaal inzetten van de beschikbare (overheids)middelen om de doelstellingen van een 
kwaliteitsvol hoger onderwijs te realiseren”. 

Het is belangrijk dat de manier waarop het aanbod in het hoger onderwijs wordt 
gestructureerd en uitgebouwd, dit onderwijsniveau beter wapent om zijn doelstellingen te 
bereiken. Rationalisatie is hier slechts een element van en mag niet louter gezien worden 
als een kwantitatieve norm. Planificatie moet uitgaan van een duidelijke toekomstvisie op 
de rol van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Bijdragen tot kenniscreatie en -bemiddeling, 
uitbouwen van levenslange leertrajecten, inspelen op nieuwe leernoden en een 
diversiteitsbeleid maken daar ook deel van uit. 

De Vlor vindt daarom dat het debat over planificatie in het hoger onderwijs in een volgende 
legislatuur ten gronde moet worden gevoerd maar dan wel vanuit een globale visie op het 
hoger onderwijs. Ook een actieve betrokkenheid van alle geledingen uit het hoger 
onderwijs bij dit debat is noodzakelijk. De Vlor vindt dat in deze discussie ook bijzonder veel 
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aandacht moet gaan naar de financiële en personeelsrepercussies en naar de begeleidende 
maatregelen om deze te compenseren. 

5.4 Basisfinanciering van het hoger onderwijs 

De Vlor vraagt de overheid om verder te streven naar een optrekking van de financiering 
van het hoger onderwijs. Enerzijds waardeert de Vlor de inspanningen van de overheid om 
haar deel van de 3% norm voor onderzoek en ontwikkeling te halen (doelstelling 
overeengekomen in Barcelona) en vraagt om deze inspanningen vol te houden. De Vlor 
vraagt tevens om een inspanning te doen voor de versterking van de basisfinanciering van 
het onderwijsluik. De Vlor verwijst in deze naar de aanbeveling van de Europese Commissie 
om binnen de 10 jaar 2% van het BBP te besteden aan de modernisering van het stelsel van 
het hoger onderwijs (privé en overheid samen). 

De gevraagde innovaties inzake onderwijs, het diversiteitsbeleid, een goede begeleiding van 
de flexibilisering vragen gerichte investeringen in de eerste geldstroom voor het hoger 
onderwijs. De rationalisering van het aanbod die we hierboven aankaartten, is een mogelijk 
instrument om de efficiënte aanwending van deze middelen te versterken maar het mag niet 
ten koste gaan van de toegankelijkheid, het voortbestaan van een kennisbasis voor kleine 
maar essentiële opleidingen, of het personeelsbestand. 
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Deel III. Beleidssturing en beleidsinstrumenten 

1 De stem van onderwijs in diverse maatschappelijke debatten versterken 

De centrale maatschappelijke rol van het onderwijs 

Het is niet verwonderlijk dat heel wat macro-economische en maatschappelijke 
toekomstscenario’s van o.m. de Europese Unie, de OESO, de Wereldbank of de G8 aan 
onderwijs en vorming heel expliciet een centrale rol toebedelen. We stellen dit ook vast op 
het Vlaamse niveau: beleidsdomeinen zoals werkgelegenheid, welzijn en sociale zaken, 
ondernemerschap, die niet bevoegd zijn voor onderwijs, nemen steeds meer 
beleidsinitiatieven die betrekking hebben op het onderwijs (een “transversaal” beleid), zonder 
dat hiervoor de nodige middelen worden ter beschikking gesteld. 

Uit het recent advies van de Nederlandse Onderwijsraad blijkt dat de overbevraging van 
onderwijs door vele en uiteenlopende taken en verwachtingen een internationale trend is.18 
Deze overbevraging uit zich onder meer in een groter en sterker “klantbewustzijn” van 
ouders en lerenden. Ook worden scholen geconfronteerd met tegenstrijdige belangen van 
hun “stakeholders”. Net als in Nederland is ook de zorgtaak van Vlaamse scholen erg groot 
geworden en steeds prominenter geworden. Scholen lijken een grote bereidheid te vertonen 
om te “netwerken” en samen te werken met diverse sectoren maar anderzijds vragen ze ook 
duidelijkheid naar de verwachtingen, zowel op maatschappelijk, economisch als op 
sociaal vlak. 

Actief inspelen op maatschappelijke verwachtingen, maar dan wel ingebed in de 
pedagogische missie die het onderwijs opneemt 

Het onderwijs moet zijn kernopdracht om jongeren én volwassenen te vormen en op te 
leiden om zich kritisch te integreren in de samenleving, kunnen waarmaken. Onderwijs zal 
jongeren leren om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te bevragen en er creatief mee 
om te gaan. Het leert jongeren bewust omgaan met normen en waarden, met het 
interculturele en met zingeving. Andere ontwikkelingen en maatschappelijke vragen moeten 
bekeken én beoordeeld worden vanuit deze kernopdracht van het onderwijs. De visie op 
onderwijs die de Vlor in 1999 formuleerde heeft op dat vlak niets aan zijn actualiteit 
ingeboet.19 

Dit betekent onder meer dat onderwijs geen passieve sector is die maatschappelijke 
verwachtingen ondergaat. Onderwijs situeert zich ontegensprekelijk in een maatschappelijke 
context waarvan het niet los kan worden gezien en waardoor het moet inspelen op nieuwe 
verwachtingen. 

MAAR   

Het onderwijs heeft ook een eigen autonomie waardoor het maatschappelijke 
verwachtingen hertaalt naar de eigen cultuur en dynamiek. Het wijst bepaalde verwachtingen 
af of legt andere prioriteiten. 

                                                 
18 Onderwijsraad (2008), Advies Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen. Den Haag: Onderwijsraad 
19 Vlaamse Onderwijsraad & Wielemans, W. (1999), Visie op onderwijs. Brussel: Vlor 



Om deze redenen vindt de Vlor dat in een volgende legislatuur de maatschappelijke stem 
van het onderwijs én van de geledingen betrokken bij onderwijs in de maatschappelijke 
debatten en op diverse maatschappelijke echelons duidelijker moet klinken. 

De Vlor vraagt om in de volgende legislatuur ook aandacht te besteden aan de innovatieve 
kracht van onderwijs maar ook aan de grenzen daarvan. 

2 Zorgvuldig omgaan met onderwijsveranderingen 

We stellen vast dat voor vele sectoren, gaande van het kleuteronderwijs tot het hoger 
onderwijs en het levenslang leren, nieuwe structuren werden uitgetekend. Het hoger 
beroepsonderwijs krijgt vorm als een nieuwe onderwijssector binnen het hoger onderwijs, het 
volwassenenonderwijs en het secundair. 

Niet alleen structureel maar ook inhoudelijk zijn er vele vernieuwingen op de sporen gezet: 
de financiering van de werking in het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs, de integratie 
van de gelijke kansenbudgetten in de reguliere middelen van het leerplichtonderwijs, de 
hervorming van kwaliteitszorg in het onderwijs, een (beperkte) herziening van de eindtermen, 
het talenbeleid, de flexibilisering van het onderwijs, de vorming van consortia in het 
volwassenenonderwijs, de operationele doelen voor het CLB, … 

Deze beleidslijnen werden omgezet in actieplannen en in regelgeving. De Vlor wil hier echter 
ook stilstaan bij de voorwaarden voor een goede implementatie van al deze 
veranderingen en actieplannen: 

- De Vlor vraagt om onderwijsinstellingen tijd en middelen te geven om met deze 
veranderingen om te gaan en ze om te zetten in een eigen onderwijsbeleid. In dit 
kader is er ook nood aan een volwaardig professionaliseringsbeleid voor leraren (punt 
5) 
 

- De Vlor herhaalt hierbij ook zijn vraag naar beleidsevaluatie en een opvolging van 
de effecten van onderwijsvernieuwingen vanaf het begin ervan. Dit veronderstelt een 
veralgemeend gebruik van nulmetingen op grond van relevante criteria. 
 
We verwijzen in deze ook naar de vraag om een planning voor herziening en 
modernisering van eindtermen zoals gevraagd in het standpunt van de Algemene 
Raad van januari 2008 en de adviezen van de raden van mei en september 2008. 
Een gelijkaardige vraag rijst in verband met de opvolging van de effecten van de 
flexibilisering in het hoger onderwijs. Het is ook duidelijk dat tijdens een volgende 
legislatuur de participatie op school moet worden geëvalueerd. 
 

- De Vlor vraagt om alle belangrijke veranderingsprocessen te sturen volgens een 
sterkere planning die uitgaat van evaluatie, planning, gemeenschappelijke 
beleidsvoorbereiding en gefaseerde implementatie: 

- de resultaten van de evaluaties worden beoordeeld en besproken zowel met 
diverse rechtstreeks betrokkenen als met het georganiseerde middenveld in 
de Vlor. Ook de inbreng vanuit de praktijk moet in deze fase mogelijk zijn; 

- een planning voor de verandering die ook wordt overlegd met de betrokkenen 
en met de Vlor; 
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- gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en overleg over de gewenste 
veranderingen en de haalbaarheid ervan. De Vlor biedt een geschikt platform 
om over deze veranderingen vooraf en tijdig te overleggen; 

- bestaande advies- en beslissingsprocedures. 

- Een derde zorg betreft de plaats van proeftuinen als instrument voor 
onderwijsinnovatie. De Vlor wacht hier op een rapport van de stuurgroep vooraleer 
hierover definitieve uitspraken te doen.  De Vlor vindt wel dat ruimte voor 
onderwijsinnovatie mogelijk moet zijn voor alle scholen en binnen de regelgeving. De 
tussentijdse evaluaties van de proeftuinen hebben alvast aangetoond dat weinig 
scholen afwijkingen van de regelgeving hebben gevraagd. Net zoals de Vlor 
hierboven pleitte voor een zorgvermogen van scholen, moet ook de innovatieve 
kracht van lokale scholen deel uitmaken van het beleidsvoerend vermogen. 

Meten is weten 

De Vlor vraagt de overheid ook om dringend werk te maken van een geïntegreerd 
dataplatform waarmee onderwijsinstellingen hun gegevens aan de overheid eenmalig 
kunnen doorgegeven. Dit dataplatform kan, net als de gezondheids- en 
welzijnsinformatieplatformen, een operationeel en een wetenschappelijk luik hebben. De 
overheid zou daardoor ook over een beter instrument beschikken voor de monitoring van 
evoluties in het onderwijs en van de impact van onderwijsinnovaties. 

3 Beleidsvoerend vermogen van onderwijsinstellingen en participatie van alle 
lerenden 

De Vlor vindt dat beleidsvoerend vermogen van scholen de kern moet zijn van elk 
innovatiebeleid vanuit de samenleving en de overheid. Scholen en onderwijsinstellingen 
hebben eenzelfde missie: mensen vormen en opleiden tot een bepaalde kwalificatie. Maar 
ze doen dat in sterk verschillende contexten: de grootstedelijke context of op het platteland, 
in een kansrijke of een kansarme buurt, algemeen vormend of beroepsgericht, in een 
cultureel vrij homogene regio of met zeer veel anderstalige leerlingen, met veel of minder 
leerlingen met specifieke zorgvragen, ingericht door de overheid of door een vrij initiatief, … 
Daarom is er niet één schoolmodel dat een antwoord kan geven op alle vragen en 
opdrachten die op de school afkomen. De Vlor vindt het belangrijk dat scholen op grond van 
deze sterke verschillen in schoolcontext, keuzes kunnen maken en een beleid uittekenen 
dat een antwoord geeft op de maatschappelijke noden. Het hoeft geen betoog dat we met de 
term “school” in deze context niet enkel de schoolleiding of het schoolbestuur bedoelen. Bij 
het uittekenen van een visie op samen school maken, zijn, naast ouders, leerlingen en 
studenten, vooral leerkrachten en andere leden van het schoolteam volwaardige partners. 
Net als bij grootschalige onderwijsvernieuwingen, geldt ook op het lokale niveau dat een 
eigenaarschap t.a.v. beleid en innovaties in beleid belangrijk is. 

In heel wat adviezen pleitte de Vlor ervoor dat scholen keuzes kunnen maken en vanuit een 
eigen visie school kunnen maken. Dit betekent dat overheids- en innovatiebeleid scholen ook 
moet toelaten eigen keuzes te maken en een eigen visie op school maken vorm te geven 
(zie hierboven). Dit betekent dat bij regelgeving nog sterker vertrouwen en 
verantwoordelijkheid moet worden gegeven aan de lokale schoolgemeenschap.  

25 



De Vlor vindt dat de overheid hiervoor de voorwaarden moet creëren, zowel naar mensen 
en middelen, als naar kwaliteitsgaranties. Dit betekent een ondersteuning van het 
schoolbestuur naast een sterk schoolleiderschap en -management. 

We verwijzen hiervoor onder meer naar het advies van de Raad Basisonderwijs over het 
schoolleiderschap in het basisonderwijs.20 De Vlor vraagt de overheid om de voorwaarden 
te creëren om het management en de beheerstructuren in het basisonderwijs sterker uit te 
bouwen en te ondersteunen. Essentieel is administratieve omkadering en 
beleidsondersteuning opdat de directeur zijn rol ten volle zou kunnen spelen. Daarnaast is 
het ook nodig om na te denken over het schoolleiderschap in het geheel van het onderwijs 
en de voorwaarden om het management beter te ondersteunen. 

Het is ook belangrijk dat de regelgeving die de overheid hanteert sober en transparant is. 
Onnodige planlast en administratieve procedures moeten worden vermeden. Alleen al vanuit 
het standpunt van de administratieve vereenvoudiging zou een niveaudecreet (basisdecreet) 
hoger onderwijs een meerwaarde bieden. 

De onderwijsinstelling bouwt haar beleid echter niet alleen uit: ze zal hiervoor een 
voortdurende dialoog moeten aangaan met haar omgeving. 

- Er is zeker nood aan een intense samenwerking, overleg en dialoog met leerlingen 
en ouders. In dat verband verwijst de Vlor naar zijn evaluatie van het 
participatiedecreet die in de steigers staat en naar de discussies over het 
leerlingenstatuut. Voor het volwassenenonderwijs moet, net als in het 
leerplichtonderwijs, werk worden gemaakt van een structurele cursistenparticipatie. 
De participatie moet in deze onderwijssector wel voldoende inspelen op het profiel 
van de volwassen cursisten. Voor het hoger onderwijs vraagt de Vlor naar een 
vereenvoudiging van de rechtspositie van studenten en een versterking van de 
ondersteuning. 

- Daarnaast is de school een onderdeel van het maatschappelijk weefsel van een 
bepaalde stad of regio. Goede samenwerkingsvormen met de verschillende andere 
maatschappelijke sectoren van deze regio is zeker een noodzaak. We verwijzen 
naar de rol van welzijnsdiensten, sociale partners en bedrijven, arbeidsmarktactoren, 
sociaal-culturele verenigingen, … De Vlor vindt het belangrijk om het debat over deze 
samenwerking mee te bekijken vanuit het beleidsvoerend vermogen van de scholen 
die mee zelf dit netwerk vormgeven en meesturen. Unilaterale initiatieven waarin men 
uitgaat van een passieve of receptieve rol van de school in netwerken die door 
buitenstaanders worden vormgegeven, liggen moeilijk. 

4 Competenties van onderwijspersoneel ontwikkelen en op peil houden 

Ook in Vlaanderen kondigt zich een tekort aan leraren aan. Na een aantal jaren van 
overschot, is er sinds 2006-2007 opnieuw een tekort aan leerkrachten te zijn ingezet. Dit 
heeft met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te maken maar meer fundamenteel spelen 

                                                 
20 Raad Basisonderwijs (2008), Advies over een betere ondersteuning van de directeur basisonderwijs. Brussel: 
Vlor 
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de gevolgen van de vergrijzing van het lerarenkorps. Dit zal zich onder meer laten voelen in 
het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs.21 

Daarnaast is een baan in het onderwijs te weinig attractief. De Vlor vraagt daarom om een 
structureel beleid uit te werken om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken en om 
bekwame jongeren te motiveren voor het beroep van leraar (of onderwijsspecialist). 

Een tweede probleem is de vaststelling dat er nood is aan competentie-ontwikkeling 
ingevolge heel wat veranderingen binnen het onderwijs. De Vlor vindt dat veranderingen in 
het onderwijs te vaak voorbijgaan aan het feit dat leraren en schoolteams deze 
veranderingen moeten incorporeren. 

De Vlor vraagt daarom om een gerichter beleid van professionalisering en 
loopbaanontwikkeling in het onderwijs. Dit wil zeggen: 

- een sterkere begeleiding van de ingroei van leraren in het beroep; 
- mogelijkheden voor uitgroei- en landingsbanen waardoor leraren langer in het 

onderwijs blijven. Het is ook nodig om adequate regelingen uit te werken om zij-
instromers in het onderwijs aan te stellen en te waarderen; 

- het voeren van een diversiteitsbeleid voor het personeel in het onderwijs waardoor 
jongeren binnen het lerarenkorps voldoende rolmodellen kunnen vinden. We denken 
aan het genderevenwicht, aan allochtone leerkrachten, leerkrachten met handicaps, 
…; 

- de Vlor houdt ook een sterk pleidooi om veel sterkere structuren uit te bouwen voor 
competentie-ontwikkeling en levenslang leren van leraren (en andere leden van 
het schoolteam). Er is nood aan een meer samenhangend beleid voor levenslang 
leren, voor structureel ingebouwde professionaliseringstrajecten en 
loopbaanontwikkeling. Dit heeft structurele, statutaire en financiële repercussies. 

5 Een topregio met onderwijs van hoge kwaliteit vraagt blijvend investeren in 
onderwijs 

De Vlor verwijst naar de omgevingsanalyse en de vaststelling dat onderwijs een 
maatschappelijke sleutelsector is. Dit betekent dat de maatschappelijke waardering voor de 
rol die het onderwijs speelt, ook moet vertaald worden in blijvende investeringen in deze 
sector. In die zin kan de denataliteit niet betekenen dat de noden inzake onderwijs kleiner 
worden. De behoeften aan onderwijs en vorming een leven lang worden net groter door de 
toenemende complexiteit van de samenleving. Mensen hebben een leven lang educatieve 
behoeften waarop het onderwijs een antwoord moet geven. 

Bovendien beschrijven internationale organisaties de financiering van het onderwijs als een 
“investering” in de toekomst. Het kwalificatieniveau van de bevolking in het algemeen en 
van de werkenden in het bijzonder, draagt bij tot economische welvaart en een gezonde 
overheidsfinanciering.22 

We somden hierboven heel wat desiderata op die leven bij alle onderwijspartners en 
onderwijsbetrokkenen. We stellen ook vast dat sommige hervormingen worden geïnitieerd 

                                                 
21 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, departement Onderwijs en Vorming (2008), Arbeidsmarktrapport 
basis- en secundair onderwijs. Geraadpleegd op 25/02/2009 op 
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/personeel/files/AMR_2008.pdf  
22 Centre for Educational Research and Innovation (2008), Trends Shaping Education. Paris: OECD, p. 19 
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zonder dat er een expliciet innovatie- en implementatieplan tegenover staat. De Vlor is van 
mening dat deze veranderingen niet kunnen zonder dat hiervoor de nodige middelen 
voorhanden zijn, zowel op het financiële vlak als inzake mensen. 

De Vlor erkent dat de Vlaamse Regering de voorbije jaren een belangrijke inspanning heeft 
gedaan om bijkomend te investeren in onderwijs en vorming. Tussen 1995 en 2007 is er een 
gemiddelde reële groei van 2%. De Vlaamse Regionale Indicatoren geven een gestage 
toename aan in de onderwijskredieten.23 In het oog springt vooral de toename van de 
middelen voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs en voor het 
volwassenenonderwijs. 

De Vlor waardeert deze inspanningen, maar vraagt tegelijk dat de Vlaamse Regering 
blijvend investeert in kwaliteitsvol onderwijs en vorming. We stellen vast dat Oeso-
landen gemiddeld 6,2% van het BBP besteden aan onderwijs daar waar voor Vlaanderen het 
aandeel in 2005 (laatst gekend cijfer volgens de Oeso-definitie) op 5,84% lag.24 De Vlor 
vraagt om de globale investeringen in onderwijs af te stemmen op het gemiddelde peil van 
de Oeso-landen. 

Daarnaast vraagt de Vlor ook om de verwachtingen die andere sectoren stellen in 
onderwijs, te koppelen aan financiële input vanuit deze sectoren. 

 

                                                 
23 VRIND (2008), http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties-2008-06-tetra 
24 Vlaamse Overheid (2008), Vlaams onderwijs in cijfers, 2007-2008, Brussel: Vlaamse Overheid, p. 17 
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