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Mijnheer de minister 

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

De Vlor nam kennis van de Beleids- en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2022. Gezien 

de korte tijd tussen de bekendmaking van de beleids- en begrotingstoelichting en de bespreking 

in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement kunnen we niet exhaustief reageren op de 

plannen voor het komende begrotingsjaar. Met deze brief willen we toch enkele zaken onder uw 

aandacht brengen. 

Eerst en vooral nodigen we u uit om de Vlor als representatief samengesteld overleg- en 

adviesforum ten volle te benutten in de beleidsvoorbereidende fase. Om tot breed gedragen 

onderwijsbeleid te komen, wensen alle stakeholders in onderwijs via de Vlor op verschillende 

strategische momenten input of feedback te geven vanuit de rol die het Participatiedecreet hem 

geeft.  

De overkoepelde strategische doelstelling 2 ‘Kwaliteitsvolle onderwijsprofessionals motiveren 

voor en houden in het onderwijs’ is cruciaal. Het lerarentekort is acuut en vormt een groot 

probleem voor de organisatie van de scholen en kwaliteitsvol onderwijs. De leraar voor de klas is 

de kern van onderwijs. Maatregelen op dat vlak zijn dringend en moeten prioriteit krijgen.  

Verder willen we enkele eerder uitgebrachte adviezen onder de aandacht brengen waarin de Vlor 

al zijn standpunt of input over een aantal beleidslijnen gaf: 

• Bij de strategische doelstelling 1: De onderwijskwaliteit verhogen 

- Duurzame innovatie en professionalisering in arbeidsmarktgericht onderwijs | Vlor 

- Bezorgdheden over de omzetting van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase 

| Vlor 

- Nood aan debat over de gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven. 

Advies naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie naar de invoering van centrale 

toetsen | Vlor 

De heer Ben Weyts 

viceminister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport,  

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Leden van de Commissie Onderwijs 
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- Meer vertrouwen voor pedagogische begeleidingsdiensten. Advies over het 

programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2022 | Vlor 

- Onderwijs, Welzijn en de rol van de (onderwijs)internaten. Advies over de conceptnota 

Onderwijs-Welzijn | Vlor 

- Onderwijsinternaten. Advies over de conceptnota ‘Onderwijsinternaten, een plaats 

binnen de samenleving| Vlor 

- Wijziging integratie- en inburgeringsdecreet 

 

• Bij de strategische doelstelling 3: Juiste begeleiding op de juiste plaats voor lerenden 

realiseren 

- Naar een nieuw decreet leersteun | Vlor 

- Kwetsbaarheid aanpakken via weerbaar onderwijs | Vlor 

 

• Bij de strategische doelstelling 4: Capaciteitstekort aanpakken en investeren in 

schoolinfrastructuur 

- Doelstellingen inschrijvingsrecht sterker nastreven | Vlor 

- Toekomstvisie voor de Regionale Technologische Centra (RTC) | Vlor 

 

• Bij de strategische doelstelling 5: Efficiëntie in het hoger onderwijs verhogen 

- Voorwaarden voor een relance van het Vlaamse hoger onderwijs | Vlor 

- Aandachtspunten bij de toegang tot het hoger onderwijs en het toelatingsexamen 

Diergeneeskunde | Vlor  

 

• Bij de strategische doelstelling 6: De gevolgen van COVID-19 voor het onderwijs beheersen 

- Kwetsbaarheid aanpakken via weerbaar onderwijs | Vlor 

Tot slot brengen we graag het werkprogramma 2021-2022 van de Vlor onder de aandacht. 

Volgende adviezen zijn momenteel in voorbereiding: 

• Toekomstplan basisonderwijs: stand van zaken | Vlor 

• Professionalisering van de leraar | Vlor 

• Digitalisering en commercialisering in het leerplichtonderwijs | Vlor 

• Sociale inclusie van kansengroepen | Vlor 

• Indeling van het schooljaar | Vlor 

 

We kijken uit naar verdere dialoog en een constructieve samenwerking. 

 

Met vriendelijke groeten 
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