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Het Grondwettelijk Hof



GwH

• Tweestappenmodel

• 1. Is er een inmenging in de uitoefening van een grondrecht?
• Open normen interpreteren

• Interpretatie van het grondwetsartikel (teleologisch, evolutief)

• Voor art. 24 §1: absolute formulering brengt ons vlug bij stap 2

• 2. Kan die inmenging worden gerechtvaardigd?



GwH

• Kan die inmenging worden gerechtvaardigd?
• Wettigheidstoets

• Bij “wet” voorzien, in Onderwijs versterkt via art. 24 §5 GW

• Evenredigheidstoets
• Legitiem doel (bijvoorbeeld botsende grondrechten, maar ook andere legitieme doelen

in het algemeen belang)

• Pertinent middel (controle op functionaliteit)

• Noodzakelijk (geschikte alternatieven die minder beperkend zijn? Even effectief en 
efficient, onstaan van andere nadelen?)

• Evenredigheidstoets sensu stricto

• Theoretisch schema, niet noodzakelijk consequent toegepast



GwH
• Kan die inmenging worden gerechtvaardigd?

• Wettigheidstoets
• Bij “wet” voorzien, in Onderwijs versterkt via art. 24 §5 GW

• Evenredigheidstoets
• Legitiem doel (bijvoorbeeld botsende grondrechten, maar ook andere legitieme doelen

in het algemeen belang)

• Pertinent middel (controle op functionaliteit)

• Noodzakelijk (geschikte alternatieven die minder beperkend zijn?)

• Evenredig

Focus op 
centrale
proeven

Focus op 
onderwijs
vrijheid



GwH

• “hoe groter de inperking van het grondwettelijke principe, des te
groter moet het belang zijn voor het realiseren van het andere
principe”

• “hoe zwaarder de inmenging in een grondrecht, hoe groter de 
zekerheid van de onderliggende premissen moet zijn”



Toegepast op centrale proeven



Vlaamse ijkpunten

• Peilingsproeven bevatten gelijkenissen:
• Top down en gebaseerd op eindtermen geen keuzevrijheid

• Weliswaar slechts beperkte afname en bijgevolg beperkte impact op gehele proces
binnen school

• Informatie naar beleid + kan middel zijn voor interne kwaliteitszorg

• Geen terugkoppeling per school naar inspectie voor externe kwaliteitsbewaking van 
school

• Ontwerp kaderdecreet einddoelen bevatte initieel passage “formuleren
van evalueerbare einddoelen kan niet leiden tot centrale toetsing met het 
oog op uitreiken van studiebewijzen”. Geschrapt.



Vlaamse ijkpunten
• Huidige gevalideerde toetsen? Artikel 44ter DBAO : in het gewoon lager 

onderwijs worden gevalideerde toetsen worden georganiseerd voor drie 
leergebieden vanaf 2018-2019

• Volgens de parlementaire werken zijn scholen de “eerste verantwoordelijke voor hun 
(interne) kwaliteitszorg” en “kunnen [ze] uit deze toolkit kiezen in functie van hun eigen 
kwaliteitsbeleid. Indien scholen gebruik wensen te maken van andere 
toetsinstrumenten, dan kan dit, mits het om gevalideerde instrumenten gaat”.  Verder 
wordt bepaald dat er verschillende “gevalideerde toetsen [zijn] en daaruit kan de school 
op eigen beslissing een keuze maken”. Hieruit kan worden afgeleid dat de decreetgever 
de keuzevrijheid van de individuele school essentieel vond bij de introductie van 
decretaal verplichte gevalideerde toetsen in het basisonderwijs. 

• Inspectie zal gebruik opvolgen (≠ scholen afrekenen op resultaten?)
• RvS-advies : uitwerking van de validatie en opstelling van de toetsen onvoldoende 

duidelijk zodat niet kon worden beoordeeld of dergelijke gevalideerde toetsen al dan 
niet de vrijheid van onderwijs zouden schenden

• GwH : /



Vlaamse ijkpunten

• GwH sprak zich uit pro centrale examens als adequaat middel in arresten inzake
huisonderwijs
• Niet slagen voor test geeft indicatie van kwaliteit onderwijs
• “stellen die proeven de ouders en leerkrachten integendeel in staat het niveau van het 

onderwijs dat zij verstrekken of laten verstrekken, alsook de gehanteerde pedagogische 
instrumenten, te evalueren en eventueel aan te passen”

• MAAR: Specifieke context: geen ander valabel middel van kwaliteitsbewaking
• EN niet noodzakelijk uniform: moet de beoordeling van het « gelijkwaardige » karakter van het 

studieniveau rekening houden met de pedagogische methoden, alsook met de ideologische, 
filosofische of religieuze opvattingen van de ouders of van de leerkrachten, op voorwaarde dat die 
methodes en opvattingen niet indruisen tegen het recht van het kind op onderwijs met naleving 
van de fundamentele vrijheden en rechten en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het 
onderwijs, noch aan het te bereiken studieniveau. 

• GwH sprak zich in de arresten inzake eindtermen wel uit over het feit dat de keuze voor
één systeem (eindtermen, ipv centrale examens) één van de elementen was om de 
invoering van de eindtermen NIET disproportioneel te vinden



Franse gemeenschap ijkpunten

• RvSt: 
• Autonomie inzake studiebewijzen is een constitutief element inzake

onderwijsvrijheid (cfr. Schoolpactresolutie nr. 6)
• Noodzakelijk te voorzien in een mogelijke aanpassing van de centrale toets voor 

scholen die een afwijking hebben bekomen op de socles de compétences
• Onderwijsvrijheid ongesubsidieerde onderwijsverstrekkers blijft behouden
• Legitiem doel? “perpective d’équité” : gelijk studieniveau door certificatieve proef
• “le législateur doit pouvoir justifier qu’il ne porte pas atteinte de manière 

disproportionnée à la liberté d’enseignement. Pour ce faire, le législateur doit 
démontrer que l’introduction d’une épreuve certificative externe commune est 
nécessaire et proportionnelle pour atteindre l’objectif poursuivi.

• Wel duidelijk : geen rode lijn voor RvSt, onder die voorwaarden kán het

• GwH: /



Hoe gaan we verder?

• Doctoraat Johan Lievens
• Ontwikkeling top down of bottom-up?

• Leerplannen of eindtermen?

• Verplicht voor alle scholen?

• Voor kwaliteitsbewaking of voor studiebekrachtiging?

• Impact op pedagogische methode (rechtstreeks, of onrechtstreeks via 
consequenties van (slechte resultaten op) proeven?

• Aandacht voor gelijkwaardige eindtermen?

• Alleen voor de erkende scholen of ook voor “huisonderwijs”?





Legitiem doel?



Legitiem doel

• Legitiem doel : helderheid nodig!
• Kwaliteit monitoren. En is dat dan intern of extern?

• Kwaliteit bevorderen. En is dat dan intern of extern? 

• Gelijkwaardigheid studiebewijzen/studieniveau bewaken?

• Objectieve data creëren los van kwaliteitsvraag (maar waarom dan?)

• Studiebekrachtiging?
• Directe impact op klassenraad

• Indirect door toegang tot A of B stroom (nota basisonderwijs: “actualisering besluit
wanneer voldoende gevalideerde toetsen ter beschikking”) 

• Passieve onderwijsvrijheid versterken?

• Overtrokken doelen (politieke PR) = zichzelf juridisch moeilijk maken?



Legitiem doel

• GwH zal naar de kern gaan : wat verandert er daadwerkelijk tav peilingtoets
en gevalideerde toetsen? 
• Dat klassenraad er rekening mee kan houden is niet echt nieuw (nu ook beoordeling op 

basis van “volledig dossier”). 

• Zelfreflectie door leerkrachten en scholen was nu ook reeds het geval.

• Terugkoppeling per onderwijsinstelling als instrument voor externe kwaliteitscontrole is 
nieuw. 

• Verplichte remediëring is nieuw (hoewel: ook nu leiden opmerkingen in doorlichting tot 
bijscholingstrajecten…). 

• Vraag : Intensiteit peilingsproeven verhoogt drastisch en ze kunnen daardoor
ingezet worden voor hetzelfde doel als de gevalideerde proeven (interne 
kwaliteitszorg), én bovendien ook gedifferentieerd per instelling worden
ingezet voor externe kwaliteitscontrole? 



Pertinent middel

• Hangt af van vooruitgeschoven legitieme doel… Uitgaand van kwaliteit:
• Pertinent om kwaliteit te monitoren? 
• Pertinent om kwaliteit te bevorderen? 

• Beperkte high stakes tav scholen (verplichte remediëring) geeft toch aan dat dit premisse is
• Voorzichtigheid in haalbaarheidsstudie hierover

• Maar die bewoordigen zijn op zich niet voldoende specifiek: WIE?
• Pertinent om bijkomende informatiestroom te creëren naar inspectie voor externe

kwaliteitsbewaking?
• Pertinent voor school? (eigen vrijheid om doel ervan te bepalen?) 
• Pertinent voor beleid (waarvoor?)
• Pertinent voor reflectie door leerkracht?
• Is resultaat op deze leergebieden pertinent voor de beoordeling door klassenraad

van de kwaliteit van de interne toetsen ten aanzien van individuele leerlingen?



Noodzakelijkheid

• In het licht van brede interne of externe kwaliteitstoets (inspectie, ROK 
kader,…)
• Argument te maken dat het niet noodzakelijk is (cfr. Supra : rechtspraak GwH ivm

eindtermen, huisonderwijs)? Niet nodig om input, output en proces te controleren?

• In het licht van beoordeling op basis van volledig dossier door klassenraad
• Argument te maken dat het niet noodzakelijk is?

• Hoewel…. In het licht van creëren datastroom voor beleid op meso- en 
macroniveau?
• Bijkomende informatiestroom bovenop peilingstoets, elk jaar voor alle leerlingen in 

Vlaanderen = weinig alternatieven voorhanden die zelfde doel bereiken
• Maar datastroom waarvoor (Doel? Pertinent?)
• Dure en veeleisende methode?

• Beleidskeuze veeleer dan grondwettelijk argument?



Proportionaliteit

• “Decretale” poging om ongewenste effecten te milderen op onderwijsvrijheid
• Teaching to the test en curriculumvernauwing? Slechts beperkte high stakes

• Impact op vrijheid van didactische aanpak? Opnieuw: slechts beperkte high stakes

• Rankings? Decretaal verbod (MAAR: art. 32 GW)

• Impact op afdwingbaarheid van leerplandoelen? Geen rechtstreekse link met klassenraad
(hoewel… zorgvuldigheidsbeginsel?)

• Impact op aanpak inspectie? Gehele ROK kader blijft behouden waarin dit een bijkomende
datastroom uitmaakt voor beoordeling van enkele ROK-criteria

• Slechts beperkte leergebieden (positief of negatief in het licht van proportionaliteit?)

• “Lichte” link met eindtermen/leergebieden (positief of negatief voor proportionaliteit?)

• Slechts beperkte impact op lestijd en schoolorganisatie doordat leergebied in één test wordt
gehouden die door leerkrachten van de school wordt afgenomen

• “slechts” vier maal in curriculum leerling (positief of negatief?)



Proportionaliteit

• Maar essentie van de vraag: is er vooral angst voor effect dat centrale
proeven “zouden kunnen” hebben?

• Opletten dan : GwH spreekt zich enkel uit over bestreden decreet!
• Directies en RvB’s kunnen ongewenste effecten veroorzaken door disproportioneel

gewicht te geven aan resultaten? ≠ bestreden decreet

• Inspectie kan ongewenste effecten veroorzaken ≠ bestreden decreet

• Ouders kunnen ongewenste effecten veroorzaken ≠ bestreden decreet

• Leerkrachten kunnen teaching to the test doen ≠ bestreden decreet

• Er zouden ooit rankings kunnen ontstaan ≠ bestreden decreet

• …



Legaliteitsbeginsel

• Implementatie zonder kaderdecreet?
• Wel goedkeuring vrij gedetailleerd regeerakkoord, hoorzitting, conceptnota

• GwH inzake eindtermen: betrokkenheid onderwijsveld bij
totstandkoming versterkt legitimiteit en hoeft legaliteitsbeginsel niet
te schenden, maar Parlement moet op einde van de rit wel inspraak
hebben
• Kwalitatieve toets of parlement daadwerkelijk inspraak had? Hoe groot is 

inspraak als (duur en tijdsintensief) implementatieproces al afgelopen is?



Conclusie

• Legitieme doelen + pertinentie + noodzakelijkheid + evenredigheid

• Combo’s te bedenken waar ze allen vervuld zijn (hoewel conceptnota
nu nog geen heldere lijn lijkt te bewandelen)

• Indien bestaan centrale proeven grondwettelijk mogelijk is : alle druk
op deze totstandkomingsfase : decretale safeguards op ongewenst
gebruik voorzien
• wie krijgt data in handen en waarvoor? Hoe zal er met gebruik worden

omgegaan door inspectie, overheid, RvB en directie,… 
• Proactieve en gecontextualiseerde communicatie over resultaten!
• Gebruik door eigen scholen = onderwijsvrijheid : gewenst principe hier? 

• Parlement aan zet!



Niet te vergeten

• Andere juridische issues: 
• Privacy

• Openbaarheid bestuur

• Juridisering

• …


