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1 Krachtlijnen van het advies  

De Vlor opteert ervoor om op zeer korte termijn te reageren op de zeer omvattende voorstellen 

van de Europese Commissie over de maatschappelijke rol van het onderwijs in de huidige 

economische crisis. De voorstellen zijn niet alleen inhoudelijk veelomvattend; ze veronderstellen 

ook een veel striktere opvolging van het engagement van de lidstaten om de gezamenlijke en 

nationale doelstellingen in de praktijk om te zetten. Om dit te realiseren worden meer 

onderwijsdoelen dan in het verleden gekoppeld aan het Europese semester.  

De Vlor beschouwt dit als een eerste reactie die mee de Vlaamse standpuntbepaling in het 

voorjaar 2013 kan beïnvloeden. In latere adviezen over specifieke thema’s zal ieder thema op 

zich verder moeten worden uitgediept.  

In de eerste plaats vindt de Vlor dit geheel aan voorstellen een niet mis te verstaan signaal naar 

de verschillende overheden en regeringsleiders over het belang van investeren in talenten van 

jongeren en volwassenen. Deze talenten bieden een structurele onderbouw voor duurzame 

maatschappelijke ontwikkeling en economische welvaart. Het belang van steun vanuit de 

Europese commissie om onderwijs en vorming te blijven zien als een sector waarin de overheid 

blijvend moet investeren, kan daarom niet misverstaan worden. In de ogen van de Vlor is 

onderwijs en vorming echter een publieke verantwoordelijkheid waarvoor publieke middelen 

beschikbaar moeten zijn. Er moet uiterst behoedzaam worden omgegaan met inbreng van eigen 

middelen van de lerenden en met commerciële vormingsinitiatieven. 

Inhoudelijk pleit de Vlor voor een brede benadering van het onderwijsbeleid. Daarin staan ook 

duurzaamheid, sociale cohesie, gelijke onderwijskansen en een ontwikkelingsgerichte 

benadering in een evenwicht tot de afstemming op de arbeidsmarkt. De Vlor kan geen eenzijdige 

benaderingen van het onderwijsbeleid onderschrijven.  

Op het terrein van de sturings- en opvolgingsmechanismen pleit de Vlor voor een benadering van 

het onderwijsbeleid vanuit het subsidiariteitsprincipe. Beslissingen over onderwijsbeleid moeten 

op de relevante niveaus worden genomen. Dit wil zeggen dat naast het Europese kader voor 

samenwerking, de lidstaten/regio’s de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de invulling van 

het onderwijsbeleid en de inpassing van Europese kaders in de eigen onderwijstraditie. Het valt 

de Vlor op dat de Europese teksten te weinig aandacht geven aan de rol die scholen en 

scholengemeenschappen/scholengroepen opnemen in het onderwijsbeleid. Bij een debat over 

effectiviteit van onderwijsbeleid moet dit lokale niveau zeker worden gevaloriseerd.  

De Vlor wijst erop dat het Vlaamse onderwijsbeleid duidelijk spoort met de beleidslijnen die 

Europa uitzet. Het blijft echter een zorg dat er zowel op het Europese als op het Vlaamse niveau 

transparante beslissingslijnen worden uitgezet en dat er binnen de veelheid aan projecten die 

voorgesteld worden, duidelijke keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. De Vlor 

mist in het Europese denken over onderwijsinnovatie aandacht voor implementatieprocessen 

zowel in de lidstaten als op het schoolniveau.  

2 Een tweede adem voor het Europese onderwijsbeleid?  

Op 20 november 2012 publiceerde de Europese Commissie een bijzonder lijvige set aan 

beleidsvoorstellen die zowel de samenwerking tussen EU lidstaten moet versterken als een 



 

3 

impuls geven aan het onderwijsbeleid in de lidstaten. De set aan beleidsdocumenten bevat zowel 

evaluatieve documenten als beleidsvoorstellen.  

De kern van de voorstellen is de communicatie ‘Rethinking education: investing in skills for socio-

economic outcomes’.1 De Commissie grijpt de lang verwachte communicatie over vaardigheden 

aan om alle aspecten van het Europese onderwijs- en vormingsbeleid samen te brengen in een 

alomvattend kader en om enkele nieuwe impulsen te geven. De Commissie wil onderwijs en 

vorming hoog op de beleidsagenda zetten, zowel Europees als binnen de lidstaten.  

De communicatie wordt aangevuld en verrijkt met maar liefst 7 bijlagen die op hun beurt weer 

belangrijke beleidssuggesties bevatten voor de kerndomeinen van het Europese en nationale 

onderwijsbeleid:  

¬ Education and Training monitor 20122 geeft een stand van zaken ten opzichte van de 

huidige indicatoren en richtpunten. 

¬ Rethinking education Country analysis3 geeft iedere lidstaat een rapport over de mate 

waarin ze de huidige indicatoren en richtpunten bereiken. 

¬ Het staff working document over Language competences for employability, mobility and 

growth4 analyseert de mate waarin het Europese talenbeleid succesvol was en waar de 

zwakke punten liggen. Het document stelt ook voor om vanaf nu een dubbele standaard te 

hanteren om het talenbeleid in kaart te brengen (zie punt 3.2). 

¬ Het staff working document over Partnerships and flexible pathways for lifelong skills 

development5 breekt een lans voor een sterkere betrokkenheid van sociale partners bij 

het onderwijsbeleid. Ook de samenhang tussen onderwijs en andere settings voor leren 

krijgt bijzondere aandacht.  

¬ Het staff working document Assessment of Key Competences in initial education and 

training6 belicht de rol van de sleutelcompetenties in het leerplichtonderwijs. Het geeft een 

stand van zaken van de mate waarin de lidstaten werk maakten van het referentiekader 

voor sleutelcompetenties dat de unie de voorbije jaren hanteerde. Het benadrukt het 

belang van adequate evaluatievormen om op een coherentere manier te werken met 

sleutelcompetenties.  

¬ Het staff working document over beroepsgericht onderwijs en vorming maakt een bilan op 

van het Kopenhagenproces en benadrukt het belang van het beroepsgericht onderwijs in 

de aanpak van de economische recessie en de innovatie van de arbeidsmarkten.7  

                                                                                                                                                                     

1 EUROPEAN COMMISSION, Rethinking education: Investing in skills for better socio-economic outcomes, 

COM(2012)669/3, 20 November 2012. 

2 EUROPEAN COMMISSION, Education and training monitor 2012, SDW(2012)373/2, 20 November 2012. 

3 EUROPEAN COMMISSION, Rethinking education Country analysis, SDW(2012)377. 

4 EUROPEAN COMMISSION, Language competences for employability, mobility and growth, SDW (2012)372. 

5 EUROPEAN COMMISSION, Partnerships and flexible pathways for lifelong skills development, SWD(2012)376. 

6 EUROPEAN COMMISSION, Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance, 

SWD(2012)371, 20 November 2012. 

7 EUROPEAN COMMISSION, Vocational education and training for better skills, growth and jobs, SWD(2012)375, 20 

November 2012. 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw371_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw371_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_nl.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw373_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw377_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw372_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw376_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw371_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw375_en.pdf
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¬ Het zevende en laatste document gaat in op de tekorten aan leraren, de competenties van 

leraren en de essentiële rol die schoolleiders spelen.8 

En nog is hiermee het verhaal niet af. Ook in de beleidsteksten die uitgaan van het 

tewerkstellingsbeleid worden impulsen gegeven aan het onderwijsbeleid van de lidstaten. Begin 

december 2012 lanceerde de Commissie een Youth Employment Package dat naast andere 

initiatieven heel wat voorstellen bevat die relevant zijn voor het toekomstig onderwijsbeleid.9 In 

de begeleidende teksten wordt een zeer sterke link gelegd tussen Rethinking Education en het 

Youth Employment Package (p. 14 – Rethinking). De kern van de voorstellen is hier dat tegen 

februari 2013 (!!!) in de lidstaten een jeugdgarantieschema tot stand komt. We verwijzen naar de 

voorstellen voor een aanbeveling (recommendation) van de Raad om een garantie te bieden aan 

jongeren bij de overgang van onderwijs naar tewerkstelling (a Youth Guarantee).10 Andere 

essentiële onderdelen hiervan zijn kwalitatieve stages (Traineeships) en stimuli voor 

werkplekleren (Apprenticeships). Om dit laatste te promoten komt er een Eu Alliance for 

apprenticeship.  

Deze massa aan beleidsvoorstellen vloeit voort uit de overtuiging van de Europese Commissie 

dat in het onderwijs een van de hefbomen is om een antwoord te geven op de economische 

crisis. Europa kampt met aan de ene kant een werkloosheid onder jongeren van 23 % en tegelijk 

geraken er meer dan 2 miljoen jobs niet ingevuld. Veel te veel jongeren (13,5 % over de hele 

Europese Unie gespreid) verlaten de school zonder formele kwalificatie en dat terwijl de 

kenniseconomie steeds meer competenties vraagt.  

Nog zo’n contradictie is het feit dat iedereen overtuigd is van de impact van onderwijs en vorming 

op economische en maatschappelijke ontwikkeling maar dat onderwijsbudgetten overal onder 

druk staan van de tekorten in de overheidsmiddelen. Diverse EU-verantwoordelijken stellen dat 

ze onderwijs bovenaan de beleidsagenda willen zetten en derhalve ook binnen de 

begrotingsprioriteiten.  

3 Een sterker engagement voor en een striktere opvolging 
van de gemeenschappelijke onderwijsdoelen 
(‘governance’) 

3.1 Overzicht van de voornaamste vernieuwingen  

We stellen vast dat deze voorstellen uitdrukkelijk gekoppeld worden aan het Europese semester 

en de sterkere opvolging door de Europese Commissie van de vernieuwingsinspanningen in de 

lidstaten.  

                                                                                                                                                                     

8 EUROPEAN COMMISSION, Supporting the Teaching Professions for better Learning Outcomes, SDW(2012)374, 20 

November 2012.  

9 EUROPEAN COMMISSION, Moving Youth into Employment, SWD (2012)406 final. 

10 EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Council Recommendation on Establishing a Youth Guarantee, 

SDW(2012)409final, 5 December 2012.  

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw374_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731
file:///C:/Users/rhe.vlor.000/Desktop/ec.europa.eu/social/main.jsp%3flangId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
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We zien in de Europese samenwerkingsmodellen voor onderwijs en vorming drie grote fases:  

Fase 1: Sinds de opstart van de Lissabonstrategie in 2000 opteerde de Unie voor 

gemeenschappelijke referentiekaders en voor richtsnoeren (benchmarks en indicatoren). Een 

van de domeinen waarin deze samenwerking werd opgezet van het onderwijs- en vormingsbeleid. 

Deze methode kreeg de naam van ‘Open Coördinatiemethode’. Het kader Education and Training 

2020 zat nog helemaal in deze traditie.  

Fase 2: Sinds 2010 en de uitrol van Europe 2020 wordt de Open Coördinatiemethode strikter 

toegepast voor een aantal doelstellingen. Deze coördinatiemethode wordt het Europese 

Semester genoemd.  

Het Europese Semester is gebaseerd op een afstemming en gelijktijdigheid tussen de stabiliteits- 

en convergentieprogramma’s op het Europese niveau en de nationale hervormingsprogramma’s 

op het niveau van de lidstaten. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de vormgeving van hun 

economisch beleid en hun nationale begroting, maar bepalen samen gemeenschappelijke 

economische en maatschappelijke prioriteiten. Ze verbonden zich er toe om deze op nationaal 

niveau uit te voeren door middel van nationale doelstellingen. Het Europese Semester omvat 

daarom een jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de afgesproken doelen binnen iedere lidstaat 

én binnen de Unie als geheel. Dit is een nieuw gegeven in vergelijking met de open 

coördinatiemethode.  

De doelen 2020 slaan op meerdere maatschappelijke domeinen waaronder het onderwijs- en 

kwalificatiebeleid, namelijk het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en de verhoging 

van deelname aan hoger onderwijs.  

Sinds 2011 krijgen lidstaten commentaar op hun prestaties. Deze aanbevelingen zorgen voor 

een EU-inbreng in de nationale beleidsvorming.  

¬ Het Europees semester gaat in januari van start, met de presentatie door de Commissie 

van de jaarlijkse groeianalyse waarin de economische beleidsprioriteiten voor het 

komende jaar worden vastgesteld.  

¬ In maart keurt de Europese Raad deze prioriteiten goed.  

¬ In april-mei dienen de lidstaten hun stabiliteits- en convergentieprogramma’s in 

(overheidsfinanciën) en hun nationale hervormingsprogramma’s (structurele hervormingen 

en groeibevorderende maatregelen). 

¬ In juni: Landenspecifieke aanbevelingen door de Commissie, goedgekeurd door de Raad. 

¬ Uitvoering van de aanbevelingen door de lidstaten binnen een tijdsbestek van 12 tot 18 

maanden.  

Fase 3: Voor het onderwijsbeleid zet Rethinking Education een nieuwe stap. De vernieuwing slaat 

zowel op inhouden als op de invulling van de stimuli vanuit de Europese Commissie.  

De specifieke focus op twee doelstellingen (voortijdig schoolverlaten en deelname hoger 

onderwijs) wordt verbreed naar:  

¬ vaardigheden;  

¬ open en flexibel leren;  

¬ ICT en open resources;  

¬ aantrekkelijkheid lerarenberoep (m.i.v. schoolleiders); 
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¬ beroepsgericht onderwijs en vorming;  

¬ financiering van onderwijs en vorming.  

De opvolging vanuit de Europese Commissie zal ook gebeuren volgens het stramien van het 

Europese semester, met landenrapporten en landspecifieke aanbevelingen.  

3.2 Een balans tussen Europese afspraken, Vlaams beleid en het 

beleidsvoerend vermogen van onderwijsinstellingen  

Op het terrein van de sturings- en opvolgingsmechanismen pleit de Vlor voor een benadering van 

het onderwijsbeleid vanuit het subsidiariteitsprincipe. Beslissingen over onderwijsbeleid moeten 

op de relevante niveaus worden genomen. Dit wil zeggen dat naast het Europese kader voor 

samenwerking, de lidstaten/regio’s de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de invulling van 

het onderwijsbeleid en de inpassing van Europese kaders in de eigen onderwijstraditie.  

Het valt de Vlor op dat de Europese teksten te weinig aandacht geven aan de rol die scholen en 

scholengemeenschappen/scholengroepen opnemen in innovatie in het onderwijsbeleid. Bij een 

debat over effectiviteit van onderwijsbeleid moet dit lokale niveau zeker worden gevaloriseerd. 

Het blijft cruciaal dat er zowel op het Europese niveau als op het Vlaamse niveau transparante 

beslissingslijnen worden uitgezet en dat er binnen de veelheid aan projecten die voorgesteld 

worden, duidelijke keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. De Vlor vindt dat het 

middenveld en alle partners hierbij actief betrokken moeten worden. Deze participatie slaat op 

alle aspecten van de beleidscyclus: van het uitdenken van concepten tot implementatie en 

evaluatie. De huidige procedures zijn onvoldoende, zowel op het Europese als op het Vlaamse 

niveau. Voor de Vlor is hier sprake van een democratisch deficiet.  

De Vlor mist derhalve in het Europese denken over onderwijsinnovatie een democratische 

legitimering van de gemaakte keuzes, themazetting en prioriteringen op diverse echelons 

(Europees Parlement, Vlaams Parlement). We stellen vast dat de democratische legitimering van 

de beleidslijnen binnen de open coördinatiemethode veel beperkter is dan voor de 

beleidsdomeinen die wel verdragsrechterlijk geregeld zijn. We verwijzen naar de impact van het 

Europees Parlement op de programma’s in het kader van een leven lang leren (Erasmus for 

all/Yes Europe).  
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4 Terreinen voor Europese samenwerking op het vlak van 
onderwijs en vorming  

4.1 Rethinking Education: investing in skills for better socio-economic 

outcomes (basisdocument)11 

4.1.1 Krachtlijnen van de voorstellen  

4.1.1.1 Initiatieven vanuit de lidstaten 

Bevordering van de excellentie op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding 

Speerpunten voor beleid zijn:  

¬ de ontwikkeling, overeenkomstig de nationale omstandigheden, van hoogwaardige duale 

beroepsonderwijs- en –opleidingsstelsels;  

¬ de aanpassing van het beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding aan regionale/lokale 

strategieën voor economische ontwikkeling, met name voor slimme specialisatie;  

¬ permeabiliteit met ander onderwijsaanbod mogelijk maken;  

¬ tertiaire kwalificaties van de korte cyclus (2 jaar) te ontwikkelen, die zijn toegespitst op de 

gebieden waar een tekort aan vaardigheden is onderkend, vooral wanneer er 

groeipotentieel is zoals ICT, gezondheidszorg en groene vaardigheden;  

¬ versterking van lokale, nationale en internationale partnerschappen en netwerken tussen 

bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf en de verstrekkers van 

beroepsonderwijs en -opleiding. 

Versterking van de prestaties van de groepen scholieren met een hoog risico van vroegtijdige 

schoolverlating en geringe basisvaardigheden 

Speerpunten voor beleid zijn:  

¬ invoering van hoogwaardig en toegankelijk voorschools onderwijs en opvang;  

¬ de versterking van het aanleren van basisvaardigheden zoals lezen en schrijven, rekenen 

en fundamentele wiskunde en natuurwetenschappen;  

¬ vroegtijdige opsporing van jongeren met beperkte basisvaardigheden in alle fasen van 

onderwijs en het bieden van geïndividualiseerde hulp en gebruik maken van empirisch 

onderbouwde strategieën om voortijdig schoolverlaten te bestrijden. 

Versterking van het verschaffen van transversale vaardigheden die de inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt verbeteren, zoals ondernemerschap, digitale vaardigheden en vreemde talen 

Speerpunten voor beleid zijn:  

                                                                                                                                                                     

11 EUROPEAN COMMISSION, Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes, 

COM(2012)669/3, 20 November 2012.  

 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_nl.pdf
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¬ transversale vaardigheden in te voeren in alle leerprogramma’s vanaf de eerste fasen van 

het onderwijs tot het hoger onderwijs; 

¬ innovatieve en studentgerichte pedagogische benaderingen; 

¬ beoordelingsinstrumenten ontwerpen op grond waarvan de competentieniveaus op 

doeltreffende wijze kunnen worden beoordeeld en geëvalueerd;  

¬ alle jongeren moeten profijt kunnen trekken van ten minste één praktische 

ondernemerservaring vóór het verlaten van het verplichte onderwijs. 

Vermindering van het aantal laaggeschoolde volwassenen 

Speerpunten voor beleid zijn:  

¬ vaststelling van nationale doelstellingen en strategieën, vergroting van stimulansen voor 

volwassenenonderwijs door ondernemingen;  

¬ de validering van vaardigheden en competenties die buiten het formele onderwijs zijn 

verworven;  

¬ het opzetten van toegangspunten (‘one-stop shops’) met integratie van uiteenlopende 

diensten voor een leven lang leren zoals validatie en loopbaanbegeleiding waarbij 

individuele leerlingen op maat gemaakte leerprogramma’s krijgen aangehouden. 

Bevordering van ICT-ondersteund leren en toegang tot hoogwaardige open onderwijsmiddelen 

Speerpunten voor beleid zijn:  

¬ de modernisering van de ICT-infrastructuur van scholen;  

¬ ondersteuning van op ICT gebaseerd onderwijs en evaluatiepraktijken;  

¬ bevordering van de transparantie van rechten en verplichtingen van gebruikers van 

gedigitaliseerde inhoud;  

¬ het invoeren van mechanismen om de door open onderwijsmiddelen verworven 

instrumenten te valideren en erkennen;  

¬ het ondersteunen van onderwijs- en opleidingsinstellingen om hun bedrijfsmodellen aan te 

passen aan de opkomst van open onderwijsmiddelen. 

Herziening en versterking van het beroepsprofiel van alle onderwijsberoepen (leerkrachten op 

alle niveau, schoolleiders, opleiders van docenten) 

Speerpunten voor beleid zijn:  

¬ het beoordelen van de doeltreffendheid en de academische en pedagogische kwaliteit van 

de initiële lerarenopleiding; 

¬ coherente en voldoende gefinancierde systemen voor aanwerving, selectie, inductie en de 

professionele ontwikkeling van onderwijzend personeel, op basis van duidelijke 

competentieprofielen en gerelateerd aan de stadia van een onderwijscarrière;  

¬ de intensivering van de digitale competenties van leraren.  

Duurzame financieringsmechanismen  

De Commissie roept de lidstaten op om open nationale debatten te stimuleren over duurzame 

financieringsmechanismen. Deze moeten:  

¬ stabiliteit en het rendement verbeteren;  
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¬ de steun kanaliseren naar lerenden die minder deelnemen aan onderwijs;  

¬ bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van financieringssystemen voor 

beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie via gedeelde 

verantwoordelijkheid van overheden, ondernemingen en passende individuele bijdragen 

(bv. sectorale opleidingsfondsen, opleidingsheffingen, enz.). Grote ondernemingen en 

kmo’s worden gestimuleerd om beroepsonderwijs en -opleidingen vanuit de praktijk aan te 

bieden. 

4.1.1.2 Initiatieven vanuit Europese instellingen  

Verbetering van de landenspecifieke aandacht en steun voor lidstaten bij hun inspanningen om 

de geïdentificeerde prioriteiten uit te voeren, door:  

¬ toezicht op de vooruitgang in elke lidstaat in het kader van het volgende Europees 

Semester en de resultaten van dit onderzoek per land te verwerken in de voorbereidingen 

van de 2013 voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen van de 2013; 

¬ versterking van de analytische grondslag van het toezicht per land door middel van:  

 regelmatige peer reviews in het kader van de open coördinatiemethode voor 

onderwijs en opleiding;  

 een kader voor samenwerking tussen de Europese Commissie en de OESO op het 

gebied van vaardighedenbeleid. In dit verband zal het publieke portaal ‘Education 

and Skills Online Assessment’ in het najaar van 2013 worden gelanceerd, zodat 

individuen en ondernemingen, via de PIAAC-methodiek, vaardigheden als 

benchmark kunnen gebruiken tegenover die van andere bezoekers;  

 versterkte monitoring van de benchmarks van onderwijs en opleiding, met inbegrip 

van een nieuwe benchmark voor taalonderwijs zoals uiteengezet in het 

werkdocument over talen. 

Versnellen van verbeteringen in op werk gebaseerd leren  

¬ oprichting van een EU-alliantie voor het leerlingwezen (zie ook het aangekondigde 

Jeugdwerkgelegenheidspakket). Bij wijze van eerste stap zal de Commissie een 

Memorandum over Europese samenwerking in beroepsonderwijs en –opleiding 

ondersteunen, waaraan een aantal lidstaten deelnemen om te leren van succesvolle 

concepten en regelingen. 

Totstandbrenging van een Europese ruimte voor vaardigheden en kwalificaties  

¬ sterkere convergentie tussen de transparantie- en erkenningsinstrumenten van de EU 

zodat vaardigheden en kwalificaties gemakkelijk kunnen worden erkend over de grenzen 

heen;  

¬ versterking van ‘learning-outcomes’-aanpak. 

Financiering van Education for Growth  

¬ monitoring van de activiteiten door de lidstaten om sterkere prioriteit te geven aan 

groeibevorderende uitgaven en de ontwikkeling van een op evidentie gebaseerd kader 

voor de analyse van de efficiency van de overheidsuitgaven; 

¬ een debat op EU-niveau openen met relevante belanghebbenden over de voordelen van 

investeringen in verschillende onderwijs- en opleidingssectoren (beroepsopleiding, 
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volwassenenonderwijs, hoger onderwijs) en over manieren om de doelmatigheid van de 

uitgaven te vergroten; 

¬ samen met de sociale partners op EU-niveau onderzoeken hoe het opleidingsaanbod voor 

volwassen werknemers kan toenemen. Deze raadpleging zal plaatsvinden na het lopende 

overleg over het kwaliteitskader voor stages. 

Opening up education en ICT 

Analyse van het effect van de steun van de EU voor de verbetering van, de toegang tot en het 

gebruik van open onderwijsmiddelen en ICT, het vaststellen van kwaliteitsparameters en 

certificeringsprocessen voor open onderwijsmiddelen, de ontwikkeling van op ICT gebaseerde 

lespraktijken en het creëren van een Europese dimensie voor online onderwijs. De resultaten van 

deze voorbereidende werkzaamheden zullen de weg vrijmaken voor een nieuw Europees initiatief 

"Opening up education". 

Ondernemerschap 

¬ richtsnoeren voor versterking van ondernemerschapseducatie;  

¬ vastleggen, samen met de OESO, van een oriënterend kader voor instellingen die 

onderwijs in ondernemerschap geven;  

¬ ontwikkeling van instrumenten om toe te zien op de voortgang en de verwerving van 

ondernemersvaardigheden. 

Partnerschappen tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek stimuleren  

Verderzetten van de kennisallianties, de allianties binnen sectoren en partnerschapsacties 

binnen het Marie Skłodowska-Curie programma zullen worden bevorderd door het programma 

Erasmus voor iedereen 2014-2020 en Horizon 2020 om de onderwijs- en opleidingsstelsels 

beter op de behoeften van ondernemingen, en met name kmo’s af te stemmen. 

4.1.2 Advies: pleidooi voor een blijvende focus op sociale cohesie, duurzaamheid en 

gelijke kansen binnen een pedagogisch perspectief  

De Vlor stelt vast dat het perspectief van het Europese onderwijsbeleid in de loop van de jaren 

verbreed is. Het kreeg, net zoals het hele Lissabonproces, geleidelijk een breder perspectief met 

de aandacht voor sociale cohesie en duurzaamheid. In deze communicatie benadrukt de 

Commissie de bijdrage van onderwijs en vorming aan het zoeken naar oplossingen voor de 

economische crisis in de Europese lidstaten. Het lijkt erop alsof de verbreding van de 

onderwijsvisie binnen de EU weer ongedaan wordt gemaakt.  

Het is zeker een verdienste om de belangrijke rol van onderwijs en vorming in de economische 

ontwikkeling te verduidelijken en op die manier lidstaten ertoe aan te zetten blijvend structureel 

te investeren in onderwijs en het onderwijsbeleid nieuwe impulsen te geven. Maar dit mag er niet 

toe leiden dat de aandacht voor sociale cohesie en duurzaamheid uit de beleidsaandacht 

verdwijnt. Het mag ook niet betekenen dat de financiering van onderwijs en vorming niet langer 

als een publieke verantwoordelijkheid zou worden gezien. Voor de Vlor moet de financiering van 

onderwijs gebeuren vanuit publieke middelen. Enkel zo kan kansengelijkheid en duurzaamheid 

worden gegarandeerd.  

Daarnaast wil de Vlor ook nog eens de aandacht vragen voor de persoonsvormende opdracht van 

onderwijs en voor het perspectief van de lerende. Onderwijs functioneert in een 
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maatschappelijke context en moet op maatschappelijke verwachtingen (kunnen) inspelen maar 

dan wel op een kritische manier. Onderwijs moet en zal deze opdrachten verbinden met zijn 

(ped)agogische missie. Het begeleidt (jonge) mensen in hun ontwikkeling. Het leert hen 

functioneren en levenslang ontwikkelen, zowel in de samenleving als in hun persoonlijk leven. 

Onderwijs leert daarom lerenden om de maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te bevragen en 

er innovatief mee om te gaan. Onderwijs leert lerenden bewust omgaan met normen en met 

waarden, met diversiteit en met zingeving. Om deze redenen moet het onderwijs een assertieve 

autonomie kunnen handhaven t.a.v. de veelheid aan maatschappelijke verwachtingen en ze 

kunnen meenemen in een eigen missie en dynamiek.  

Om antwoorden te zoeken op ingrijpende maatschappelijke veranderingen maakt onderwijs deel 

uit van een globaal systeem diverse actoren zoals de sociale partners, de actoren van zorg en 

welzijnsinstellingen waarin iedereen een verantwoordelijkheid moet opnemen. De Vlor waardeert 

daarom zeker dat de communicatie een lans breekt voor partnerschappen tussen onderwijs en 

de maatschappelijke sectoren, zij het dat de communicatie te eenzijdig de nadruk legt op de 

sociaal-economische actoren en andere beleidsdomeinen te weinig belicht.  

De Vlor benadrukt ook dat de klemtoon op de economische en maatschappelijke verwachtingen 

t.a.v. het onderwijs niet het perspectief van de jongere (resp. de volwassen lerende) en zijn 

beleving mag verdringen. Onderwijsbeleid moet steeds het perspectief van de lerende zelf 

meenemen en tot uitgangspunt van beleid maken. Vragen als participatie van lerenden, 

welbevinden en betrokkenheid en motivatie komen in deze teksten niet aan de orde.  

De Vlor verwijst in deze context ook naar het belang van preventief werken in het kader van een 

actief kwalificerend beleid.12 

4.2 Talenbeleid13 

Dit document verschilt van de andere (punt 3.3 tot 3.6) doordat hier het strikte kader van goede 

beleidspraktijken overschreden wordt. Er worden hier nieuwe benchmarks naar voren geschoven 

met ook concrete impact op de lessenroosters en de onderwijsorganisatie.  

4.2.1 Acties vanuit de lidstaten  

Inzetten op lestijd (kwantiteit) 

¬ meer lestijden voor talenonderwijs zowel in het algemeen vormend als in het 

beroepsgericht onderwijs; 

¬ vroeger beginnen met het vreemde talenonderwijs;  

¬ alle leerlingen in het leerplichtonderwijs moeten op zijn minst twee vreemde talen 

onderwezen worden.  

 

                                                                                                                                                                     

12 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het ontwerp van aanbeveling van de Europese Raad over 

voortijdig schoolverlaten, 28 april 2011; Algemene Raad. Advies over een actief kwalificerend beleid, 26 januari 2012. 

13 EUROPEAN COMMISSION, Language competences for employability, mobility and growth, SDW (2012)372. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-ontwerp-van-aanbeveling-van-de-europese-raad-over-voortijdig-schoolverlaten
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-ontwerp-van-aanbeveling-van-de-europese-raad-over-voortijdig-schoolverlaten
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-actief-kwalificerend-beleid
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw372_en.pdf
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Innovatief talenonderwijs (kwaliteit) 

¬ CLIL promoveren;  

¬ competenties van leerkrachten talen;  

¬ gebruik van ICT;  

¬ talenonderwijs moet functioneel zijn met het oog op inzetbaarheid, mobiliteit en groei.  

4.2.2 Acties vanuit de Commissie 

Invoering van een nieuw richtpunt (benchmark) voor taalcompetenties:  

In 2020 moet minstens 50 % van de 15-jarigen het niveau bereiken van een onafhankelijk 

gebruiker van een eerste vreemde taal (nu zit de EU op 42 %). 

In 2020 moet minstens 75 % van de leerlingen in het lager secundair onderwijs minstens twee 

vreemde talen studeren (nu zit de EU op 61 %). 

Het gaat hier om het gebruik van de open coördinatiemethode.  

4.2.3 Advies 

De Vlor ziet een groot parallellisme tussen deze benaderingen en de talennota van de minister 

die nu wordt geïmplementeerd. Voor inhoudelijke reacties en de uitdagingen voor het Vlaams 

onderwijsbeleid verwijst de Vlor naar zijn adviezen over de talennota14 en over onderwijsdecreet 

XXIII.15 

4.3 Partnerschappen en flexibele wegen voor levenslang en 

levensbreed leren16 

Dit document dat de inzichten van peer learning activities samenbrengt, valt uiteen in twee 

delen:  

4.3.1 Partnerschappen  

¬ partnerschappen moeten betrekking hebben op alle niveaus van beleidsvoering 

(nationaal, regionaal, lokaal), op diverse beleidsdomeinen, op verschillende leercontexten 

en verschillende onderwijsniveaus (van voorschools tot en met hoger onderwijs en LLL); 

¬ belang van sterke structuren voor coördinatie en een gedeelde visie tussen stakeholders 

(alle relevante strategische partners betrekken vanaf het begin van de beleidscyclus, 

zowel de publieke als de private sector, zelforganisaties van doelgroepen en NGO’s, 

sociale partners);  

¬ meer samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en de bedrijven.  

 

                                                                                                                                                                     

14 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de conceptnota ‘Samen taalgrenzen verleggen’, 27 oktober 

2011. 

15 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over onderwijsdecreet XXIII, 24 januari 2013. 

16 EUROPEAN COMMISSION, Partnerships and flexible pathways for lifelong skills development, SWD(2012)376. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-samen-taalgrenzen-verleggen
http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsdecreet-XXIII
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw376_en.pdf
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4.3.2 Flexibele leerwegen  

¬ gebruik van de Europese transparantie-instrumenten (EQF, VKS, ECVET, EQARF); 

¬ uitbouw van flexibele leerwegen zoals modularisering, afstandsleren, avondlessen) met 

adequate financiering.  

4.3.3 Advies 

De Vlor waardeert het dat dit document de klemtoon legt op partnerschappen. Het is belangrijk 

dat de samenwerking met partners breed wordt ingevuld met alle relevante actoren waaronder 

sociale partners maar ook de partners uit de welzijnssector en uit het sociaal-cultureel 

vormingswerk. Ook de aandacht voor zelforganisaties en doelgroepen is een belangrijk nieuw 

element dat hier naar voren komt.  

De Vlor verwondert er zich wel over dat de onderwijspartners waaronder leerkrachten, ouders en 

vooral het perspectief van de lerenden zelf zo marginaal aan bod komen. We verwijzen hiervoor 

naar het punt 4.1.2. De Vlor beveelt aan om structureel overleg met het middenveld en met de 

verschillende onderwijspartners sterker te benadrukken. De Vlor vindt dat de betrokkenheid van 

het middenveld en van alle partners betrokken bij het onderwijs moet vergroten in het geheel van 

de vernieuwingsprocessen m.b.t. onderwijs (zie in dit verband het punt 3.2).  

4.4 Sleutelcompetenties in het leerplichtonderwijs17 

4.4.1 Krachtlijnen van het rapport  

Ook dit document is het resultaat van de peer learning activities. Het is eerder een catalogus van 

goede praktijken en wat hieruit te leren is voor andere lidstaten. Er zijn in het document evenwel 

geen dwingende afspraken of richtlijnen terug te vinden.  

De belangrijkste boodschap uit het rapport is dat sleutelcompetenties ook andere 

evaluatieprocedures vereisen. Belangrijk is dat het rapport ook de beperkingen aangeeft van 

nationale testen en aandacht geeft aan evaluatieprocessen op scholen.  

4.4.2 Advies van de Vlor  

De Vlor erkent dat dit rapport het resultaat is van peer learning bezoeken aan de verschillende 

lidstaten. De Vlor is van oordeel dat evaluatieprocedures niet tot de Europese bevoegdheden 

behoren. Het is belangrijk de uitgangspunten van het decreet over kwaliteit in het onderwijs 

blijvend te onderschrijven.  

                                                                                                                                                                     

17 EUROPEAN COMMISSION, Assessment of Key Competences in initial education and training : Policy Guidance, 

SWD(2012)371, 20 November 2012. 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw371_en.pdf
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4.5 Beroepsgericht onderwijs en vorming18 

4.5.1 Krachtlijnen van het rapport  

Ook dit document is het resultaat van de peer learning activities. Het is eerder een catalogus van 

goede praktijken en wat hieruit te leren is voor andere lidstaten. Er zijn in het document evenwel 

geen dwingende afspraken of richtlijnen terug te vinden.  

Het document grijpt terug op de hoofdlijnen van het Brugge Communiqué uit 2010. Opvallend in 

het document is wel de grote klemtoon op werkplekleren, stages en vormen van duaal leren. Dit 

is ook coherent met de aanbevelingen uit de Youth Employment Package.  

4.5.2 Advies 

De Vlor vestigt de aandacht op enkele opvallende initiatieven  

- De Commissie stelt nadrukkelijk de financiering van beroepsgericht onderwijs aan de 

orde. Vooral voor het levenslang leren in beroepsgerichte sectoren pleit de commissie 

voor meer input van private middelen en voor een band met het fiscaal beleid (p. 5 en 

vanaf p. 10). De Vlor herinnert hier aan het advies over Erasmus for all.19 

- Een Europese strategie voor VET excellence omvat systematische samenwerking over 

standaarden, hoge kwaliteit in didactische aanpak, meten en vergelijken van de 

resultaten van VET systemen en van individuele lerenden. De Vlor vindt dat de Europese 

instanties de globaliteit en de samenhang tussen de initiatieven in het kader van het 

Bruggeproces, het Youth Employment Pact en deze voorstellen moet verduidelijken. Het 

is voor de verschillende partners niet duidelijk welke de basis is en vanuit welke 

instanties allemaal impulsen worden gegeven voor de vernieuwing van het 

beroepsgericht onderwijs.  

4.6 Competenties van leraren en de aantrekkelijkheid van het 

lerarenberoep (m.i.v. schoolleiders)20 

4.6.1 Krachtlijn van het rapport  

Ook dit luik is het resultaat van peer learning activities. Het rapport geeft wel concrete 

vingerwijzingen voor het beleid in de lidstaten. Het is ook een nieuw gegeven in het Europese 

onderwijsbeleid dat zoveel aandacht wordt gegeven aan de opleiding, rekrutering en 

professionalisering van leerkrachten. Dit geldt zeker voor de verbreding van de benadering naar 

schoolleiders en naar de opleiders van opleiders.  

Initiatieven vanuit de lidstaten voor de professionalisering van leraren:  

                                                                                                                                                                     

18 EUROPEAN COMMISSION, Vocational education and training for better skills, growth and jobs, SWD(2012)375, 20 

November 2012. 

19 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over Erasmus for all, 26 april 2012. 

20 EUROPEAN COMMISSION, Supporting the Teaching Professions for better Learning Outcomes, SDW(2012)374, 20 

November 2012. 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw375_en.pdf
http://www.vlor.be/advies/advies-over-erasmus-all
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw374_en.pdf
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¬ omschrijven van de competentieprofielen voor leraren. Deze profielen moeten rekening 

houden met de verschillende ontwikkelingsstadia in een loopbaan;  

¬ rekruteringssystemen aanpassen om de beste leerkrachten aan te trekken; 

¬ systematische ondersteuning van beginnende leerkrachten; 

¬ voorzien in nascholing en andere professionaliseringsinitiatieven zodat leraren hun 

competenties levenslang ontwikkelen; 

¬ baseer professionalisering op evaluaties van de competenties van leerkrachten.  

Initiatieven van de lidstaten ten aanzien van schoolleiders:  

¬ schoolleiders moeten zich kunnen toeleggen op het pedagogisch beleid in plaats van 

administratieve taken; 

¬ versterk de rekrutering en duurzame inzetbaarheid van schoolleiders; 

¬ ontwikkeling leerwegen voor professionalisering van schoolleiders. 

Initiatieven van lidstaten ten aanzien van de opleiders van opleiders:  

¬ ontwikkeling van een competentieprofiel voor de lerarenopleiders; 

¬ samenwerking tussen alle sleutelactoren op alle niveaus.  

Initiatieven op het niveau van de Europese Unie:  

¬ een versterking van de kennisbasis in de lidstaten door meer beleidsadviezen te 

verstrekken. Hierbij zullen ook landenspecifieke aanbevelingen zijn;  

¬ het EU onderwijs en vormingsprogramma 2014-2020 zal focussen op acties met een 

multiplicatoreffect voor leraren. Dit gaat om Erasmus for All, Skills Alliances and 

Knowledge Alliances en het nieuwe Marie Skłodowska Curie programma;  

¬ ondersteuning van een netwerk voor schoolleiders;  

¬ linken leggen met de High Level Group over de Modernisering van het hoger onderwijs; 

¬ Europese virtuele communicatie en samenwerking ondersteunen tussen schoolleiders 

door EPALE, European Platform for Adult Learning in Europe. 

4.6.2 Advies 

De Vlor vestigt de aandacht op het feit dat voor het eerst het HRM-beleid in het onderwijs 

voorwerp uitmaakt van het Europese onderwijsbeleid. De focus op schoolleiders is in elk geval 

helemaal nieuw. Er was eerder een algemeen referentiekader over competenties en 

professionalisering van leraren ontwikkeld maar het beleid ten aanzien van leraren maakte niet 

het voorwerp uit van benchmarking of rapportering vanuit de lidstaten. Zeker de landenspecifieke 

aanbevelingen met betrekking tot het personeelsbeleid zijn een nieuw gegeven.  

De Vlor wijst op de mogelijke interferentie tussen het loopbaandebat in Vlaanderen en deze 

Europese kaders. We verwijzen met betrekking tot competenties ook naar het 

beroepskwalificatiedossier voor leraren dat de Vlor nu ontwikkelt.  

5 Impact van Rethinking education op lopende en 
toekomstige onderwijsdossiers in Vlaanderen  

De Vlor stelt vast dat er een grote gelijkenis is tussen de beleidskaders die de Europese 

commissie uittekent en de grote lijnen van het Vlaamse onderwijsbeleid. We verwijzen bij wijze 



 

16 

van voorbeeld naar het talenbeleid, naar het loopbaandebat, de impact van ICT op de wijze 

waarop jongeren leren, de vernieuwing van het beroepsgericht onderwijs in samenspraak met de 

sociale partners uit de sectoren, … We stellen vast dat de grote lijnen van het Vlaamse 

onderwijsbeleid sporen met wat internationaal over diverse beleidslijnen wordt gedacht. We 

stellen ook vast dat daar waar specifiek Vlaamse cijfers beschikbaar zijn21, het Vlaamse 

onderwijs kwaliteitsvol blijkt te zijn.  

We willen hierbij wel enkele kanttekeningen maken:  

Het is nu nog te vroeg om in te schatten of het Vlaamse onderwijsbeleid op bepaalde punten 

bijsturing behoeft vanuit dit denkkader. Dit voorstel is nog niet afgetoetst aan de politieke 

beslissingscentra in Europa en in Vlaanderen. Het is dan ook niet duidelijk in welke mate de 

lidstaten de voorstellen van de commissie onderschrijven of andere specifieke klemtonen leggen.  

Bovendien schetsen deze denkkaders algemene en zeer globale kaders voor samenwerking. 

Vlaanderen moet deze vertalen naar de eigen context en inpassen in de eigen 

onderwijsorganisatie en –cultuur. De Vlor is vragende partij om de bovenstaande vernieuwingen 

ernstig te nemen maar om deze niet te hanteren als ‘dictaten’. De Vlor pleit ervoor om de 

Europese en internationale dimensie op een kritische en tegelijk constructieve manier mee te 

nemen in het denken over de strategische doelen voor het onderwijsbeleid van de volgende 

jaren. De Vlor vindt het wezenlijk dat de oefening naar omzetting van Europese kaders in Vlaams 

beleid met inbegrip van de onderliggende keuzes en prioriteiten, het voorwerp uitmaakt van 

overleg met alle partners uit het onderwijsveld. Europese voorstellen moeten op hun intrinsieke 

meerwaarde voor ons onderwijs worden getoetst vooraleer ze worden overgenomen of vertaald in 

eigen regelgeving. Voor de Vlor zou de oefening moeten gebeuren op basis van een breed 

gedragen probleemanalyse waarin niet alleen gekeken wordt naar de Vlaamse successen maar 

vooral naar de zwakkere punten.  

Bovendien zou voor elk van de thema’s die in de punten 4.2 tot 4.6. worden aangekaart een 

afzonderlijk advies over de inpassing en de realisatie ervan in het Vlaamse onderwijs kunnen 

worden geformuleerd. Deze oefening gaat het bestek van dit advies echter te buiten. De Vlor zal 

deze internationale dimensie in komende adviezen ook verder uitdiepen.  

Deze communicatie geeft nu de grote denkrichtingen aan. Eens het politieke proces duidelijk is 

en eens er keuzes zijn gemaakt, vraagt de Vlor aan de Europese overheden en aan de Vlaamse 

onderwijsoverheid om duidelijke prioriteiten te leggen en deze kaders te vertalen in een concreet 

werkplan waaruit blijkt waarover wanneer wordt gedebatteerd en hoe dit gebeurt. Het is 

onmogelijk om voor alle geschetste beleidslijnen tegelijk concrete acties en hervormingen op te 

zetten. Het is belangrijk dat er transparante en duidelijke beslissingsprocessen worden 

uitgetekend. De Vlor vraagt de Vlaamse overheid om de samenhang tussen deze nieuwe 

beleidslijnen en de actiepunten over onderwijs en vorming uit het Vlaams / nationaal 

hervormingsprogramma aan de Vlor-partners af te toetsen.  

                                                                                                                                                                     

21 EUROPEAN COMMISSION, Rethinking Education Country analysis, SDW(2012)377; education at a glance. 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw377_en.pdf
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De Vlor vraagt de Europese en de Vlaamse overheid ook meer aandacht te besteden aan 

implementatieprocessen. 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 mechanistische voorstelling van zaken 

en houdt geen rekening met onderwijskundige inzichten over onderwijsinnovatie. De Vlor pleit 

ervoor dat Europese beleidsteksten veel meer aandacht besteden aan basisvoorwaarden voor 

implementatie van onderwijsveranderingen. Dit betekent geenszins dat Europa de implementatie 

in de lidstaten moet sturen, wel in tegendeel. Maar Europa zou de lidstaten nadrukkelijker 

kunnen herinneren aan volgende basisvoorwaarden voor innovaties:  

¬ Beleidsmakers moeten beleid maken samen met verschillende onderwijspartners die op 

diverse niveaus verantwoordelijkheid dragen voor onderwijsinnovatie (instellingsbesturen, 

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 uiteindelijk 

moeten vorm geven. In die zin biedt de beleidslijn rond professionalisering van leraren en 

schoolleiders een meerwaarde.  

¬ Een andere uitdaging is de onderbouwing van het nationale onderwijsbeleid door 

systematische beleidsevaluatie die voortbouwt op kwalitatieve en kwantitatieve 

indicatoren. 
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