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BETREFT 

 

 

Mijnheer de minister 

De nooit geziene gezondheidscrisis waar we met z’n allen in zitten, heeft ook het onderwijs op 

zijn kop gezet. We worden allemaal voor complexe uitdagingen gesteld: de inrichters, het 

personeel, clb, leerlingen, studenten, cursisten, de ouders, maatschappelijke organisaties, …. 

Al die betrokkenen zijn op zeer korte tijd aan de slag gegaan om onderwijs zo goed mogelijk te 

blijven garanderen voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare groepen. Dat vraagt van 

iedereen heel wat organisatie en creativiteit. De inzet in deze moeilijke omstandigheden op 

het terrein verdient alle respect. 

De Vlor heeft ook begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin het beleid op korte termijn 

maatregelen moet nemen om de organisatie van het onderwijs te garanderen. Dat de 

gebruikelijke procedures daarbij niet gevolgd kunnen worden, is binnen de uitzonderlijke 

omstandigheden te verantwoorden. Dat mag echter geen afbreuk doen aan het belang van de 

betrokkenheid van alle onderwijspartners in het overleg over maatregelen die het hele 

onderwijsveld aangaan. De Vlor vraagt dat u daar rekening mee houdt en gaat ervan uit dat 

hij in genormaliseerde omstandigheden zijn adviesfunctie weer zal opnemen.   

Als overlegplatform draagt de Vlor de participatie van alle stakeholders hoog in het vaandel. 

Deze crisis treft ons allemaal: de inrichters van onderwijs, het personeel, … maar ook de 

gebruikers van onderwijs zoals de leerlingen, studenten, cursisten en ouders en 

maatschappelijke organisaties. Alle betrokkenen in onderwijs zijn vragende partij om 

constructief samen te werken. Wij vragen  dat u snel en transparant naar al deze 

stakeholders communiceert over de maatregelen die u neemt.  

De veelzijdige samenstelling van de Vlor brengt de gemeenschappelijke bekommernissen 

naar boven: de zorg voor gelijke onderwijskansen en ondersteuning van de meest 

kwetsbaren, de druk op gezinnen, de nood aan digitale uitrusting, de hoge verwachtingen aan 

leerlingen, ouders, leraren en directies, pedagogische begeleidingsdiensten, clb, … die zich 

aanpassen aan de nieuwe realiteit van onderwijs op afstand. De Vlor gaat ervan uit dat u deze 

bekommernissen meeneemt.  
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Er leven in de Vlor ook vragen over de stand van zaken van de taskforce leerachterstand. De 

Vlor wil zeker een bijdrage leveren aan het debat en zal, indien er geen adviesvraag komt, zelf 

het initiatief nemen om advies uit te brengen. We krijgen daarover graag snel duidelijkheid. 

Laat ons hopen dat het einde van deze crisis snel in zicht is. De Vlor ziet het zeker ook als zijn 

rol om op het gepaste moment terug te kijken en de genomen maatregelen grondig te 

evalueren. Het is cruciaal dat we leren uit deze crisis en dat we hierbij de perspectieven van 

alle onderwijsbetrokkenen aan bod laten komen.  

De Vlor is steeds bereid om advies te verlenen en om ook in deze crisistijd een bijdrage te 

leveren aan algemene en specifieke vragen. De werking van de raad is gegarandeerd: voor 

prioritaire dossiers werken wij via televergaderingen en schriftelijke procedures.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

i.o. Mia Douterlungne    Ann Verreth 

administrateur-generaal     voorzitter 

 


