
 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN - DATUM 17 NOVEMBER 2020 

ONS KENMERK AR - VAST BUREAU - COR – 2021 – 008 

CONTACT MARLEEN.COLPIN@VLOR.BE/ 02/227 13 61  

 

 

 

Mijnheer de minister  

Mevrouw de voorzitter en leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, 

De Vlor heeft kennisgenomen van de Beleids- en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 

2021. Gezien de korte tijdsspanne van het overleg in het parlement moeten we ons beperken 

tot dit schrijven om een aantal zaken onder uw aandacht te brengen. 

Met eerdere adviezen heeft de Vlor zijn standpunt of input over een aantal van de 

aangekondigde beleidslijnen al gegeven. We brengen ze graag nog eens onder uw aandacht: 

Adviezen van vorig werkjaar over: 

• de beleidsnota Onderwijs; 

• inclusief onderwijs (in voorbereiding op het leersteundecreet); 

• gelijke onderwijskansenbeleid; 

• de conceptnota ‘De lerende samenleving’;  

• de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs. 

 

Adviezen van dit werkjaar over: 

• de conceptnota ‘Eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs’;  

• de eindtermen tweede en derde graag secundair onderwijs; 

• meer kruisbestuiving tussen wegen naar een diploma secundair onderwijs; 

• leercultuur in de volwasseneneducatie; 

• de hertekening van het inburgeringstraject; 

• onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen; 

• het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2021. 

 

Memorandum van de Vlor  

 

Initiatieven rond welbevinden en preventie van pesten 

 

De heer Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, Sport,  

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Leden van de commissie Onderwijs 

 

BOODSCHAP  NAAR AANLEIDING VAN DE BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING ONDERWIJS EN 

VORMING 2021 

 

BETREFT 

https://www.vlor.be/adviezen/beleidsnota-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/een-pleidooi-voor-strategische-beleidsplanning-om-inclusief-onderwijs-te-kunnen-realiseren
https://www.vlor.be/adviezen/spots-op-gelijke-onderwijskansen
https://www.vlor.be/adviezen/conceptnota-de-lerende-samenleving
https://www.vlor.be/adviezen/vorm-geven-aan-nieuwe-onderwijsdoelen-voor-het-basisonderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/eindtermen-en-ontwikkelingsdoelen-basisonderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/eindtermen-tweede-en-derde-graad-secundair-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/meer-kruisbestuiving-tussen-wegen-naar-een-diploma-secundair-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/leercultuur-de-volwasseneneducatie
https://www.vlor.be/adviezen/hertekening-inburgeringstraject-drempels-wegwerken
https://www.vlor.be/adviezen/onderwijsbelastingseenheden-van-de-hogescholen
https://www.vlor.be/adviezen/programmadecreet-bij-begrotingsopmaak-2021
https://www.vlor.be/memorandum2019
https://www.vlor.be/themas/begeleiding-en-zorg/welbevinden-en-preventie-van-pesten-op-school


Verder zullen we een advies uitbrengen over de lessen van de coronacrisis voor de toekomst 

van onderwijsbeleid op middellange termijn. Daarin gaan we ook in op de aangekondigde 

relancemaatregelen. 

De Vlor wil zijn rol als strategische adviesraad in het beleidsdesign ten volle kunnen opnemen 

en de dialoog met de minister en het parlement versterken. Voor de aangekondigde 

hervormingen die in de conceptfase zitten, willen we dan ook tijdig om advies gevraagd 

worden. Denk aan digitalisering, levenslang leren, leersteun, kwetsbare leerlingen en 

studenten, … We verwijzen ook naar ons werkprogramma voor 2020-2021 waarin die 

dossiers al aangekondigd worden of kunnen ingepast worden. 

We kijken uit naar een verdere constructieve samenwerking. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

https://www.vlor.be/werkprogramma

