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In de Vlaamse Onderwijsraad overleggen vertegenwoordigers  
uit het hele onderwijs-landschap en van de sociaal-economische en 
sociaal-culturele organisaties over het onderwijs- en vormingsbeleid. 
Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister 
bevoegd voor onderwijs en vorming en aan het Vlaams Parlement.

INFORMATIE VANUIT DE VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 
VOOR SCHOLEN EN ONDERWIJSINSTELLINGEN

Vlaamse toetsen  
De vlucht vooruit?

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wil de 
Vlaamse regering van start gaan met de 
verplichte afname van de ‘Vlaamse toetsen’ 
in alle lagere en secundaire scholen. Die 
toetsen moeten aangeven hoe leerlingen 
het doen op vlak van Nederlands en wis-
kunde op vier momenten in hun onderwijs-
loopbaan: in het vierde en zesde leerjaar 
basisonderwijs en op het einde van de eer-
ste en derde graad secundair onderwijs. 

Toetsing maakt inherent deel uit van onder-
wijs. Gestandaardiseerde toetsen kunnen 
een bijdrage leveren aan onderwijskwa-
liteit. Maar alles staat of valt met de finali-
teit van die toetsen, hoe ze vorm krijgen en 
welke voorwaarden aanwezig zijn opdat ze 
effectief leiden tot kwaliteitsontwikkeling. 
De Vlor ziet nog heel wat openstaande vra-
gen vooraleer de toetsen effectief kunnen 
worden ingevoerd in de scholen. 

Welke toegevoegde waarde?
Ons onderwijs kent al een aantal vormen 
van gestandaardiseerde toetsen zoals pei-
lingen van de overheid en de decretaal ver-
plichte gevalideerde toetsen op het einde van 
het basisonderwijs (interdiocesane proeven, 

OVSG-toets, paralleltoetsen). De Vlor roept op 
om die te onderzoeken en te bekijken of een 
versterking ervan kan beantwoorden aan de 
vooropgestelde doelen van de Vlaamse toet-
sen. Als de overheid die toch wenst in te voe-
ren, dan moet de toegevoegde waarde ervan 
scherp gesteld worden. 

Een expliciet doel van de Vlaamse toetsen 
is om leerwinst in kaart brengen. Maar het is 
momenteel nog helemaal niet duidelijk hoe dat 
concreet zal gebeuren. Wat zal er juist worden 
gemeten? Zal dat enkel gaan om de leerwinst 
tussen de twee meetmomenten binnen elk 
onderwijs niveau? Of zullen scholen secundair 
onderwijs ook zicht krijgen op de leerwinst die 
hun leerlingen boeken tussen het einde van 
het lager onderwijs en het einde van de eerste 
graad in het secundair onderwijs? En op welk 
niveau ligt de ambitie voor leerwinstmeting: op 
het niveau van het Vlaamse onderwijsbeleid, 
op het niveau van scholen, of op het niveau 
van leerlingen? Bovendien is het ook nog niet 
duidelijk hoe de toetsen op dat vlak valide en 
betrouwbaar zullen zijn. Daarin zit net de ver-
nieuwing ten opzichte van de peilingen en 
de gevalideerde toetsen op het einde van het 
basisonderwijs.

Impact op scholen en leraren 
Ons onderwijs kent een traditie van brede en 
algemene vorming. De Vlaamse toetsen kun-
nen scholen onder druk zetten om vooral in te 
zetten op het boeken van leerwinst in Neder-
lands en wiskunde. Bovendien kunnen de toet-
sen ook binnen de getoetste domeinen ertoe 
leiden dat onderwijs zich te eenzijdig richt op 
cognitieve prestaties die makkelijk te toetsen 
zijn. Hoe zal dat vermeden worden? 

Het is voor de Vlor fundamenteel dat de grote 
diversiteit aan pedagogische projecten gewaar-
borgd blijft, inclusief de ruimte om uit te gaan 
van verschillende visies op wat kwaliteitsvol 
onderwijs is. Die diversiteit komt door het invoe-
ren van de Vlaamse toetsen in het gedrang.

Geen garantie voor 
onderwijskwaliteit
Met de Vlaamse toetsen hebben we nog altijd 
geen zicht op de oorzaken van de dalende 
leeruitkomsten bij leerlingen in het basis- en 
secundair onderwijs, die de aanleiding vormen 
voor het aankondigen van de Vlaamse toet-
sen. Op welke manier kunnen centrale toetsen 
daar concreet op inspelen? Welke garanties 
bieden de Vlaamse toetsen om een kentering 
teweeg te brengen? En zijn de investeringen in 
de Vlaamse toetsen in verhouding tot de te ver-
wachten impact ervan en de beoogde bijdrage 
tot de onderwijskwaliteit? 

Rankings niet te vermijden
Even fundamenteel is dat moet worden uitge-
sloten dat in het kader van openbaarheid van 
bestuur rankings ontstaan van scholen. De 
overheid wil decretaal uitsluiten dat in dat kader 
resultaten van de toetsen op niveau van de 
klassen en scholen opvraagbaar zouden zijn. 
Maar dat is juridisch niet mogelijk. Juristen wij-
zen erop dat de vraag niet is of er openbaarheid 
van de toetsresultaten komt, maar wel wan-
neer die er zal komen. Dat zal een verregaande 
(negatieve) impact hebben op de onderwijscul-
tuur en onderwijskwaliteit. Rankings zullen niet 
te vermijden zijn.
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hoe kunnen we dit zo goed mogelijk begeleiden? 
Hoe verhouden de zorgnoden van kinderen zich 
tot het belang om te leren? Wat verwachten we 
concreet van het betrokken personeel? Hoe gaat 
het onderwijs aan het jonge kind best om met het 
toenemend belang van kwantificeren en meet-
baarheid? En welke specifieke uitdagingen zijn er 
voor de toekomst?

Over die en nog vele andere vragen buigt zich 
in de Vlor momenteel een brede groep vanuit 
de onderwijspartners, ervaringsdeskundigen en 
academici. Begin 2023 zal de Vlor de resultaten 
van die strategische verkenning bekendmaken. 
Daarmee willen we mee vormgeven aan een 
toekomstgerichte visie op het onderwijs aan het 
jonge kind. 

• Bekijk de bijdragen aan de voorbereidende  
seminaries (25/03/2022 en 01/04/2022) op 
www.vlor.be/activiteiten-verslagen

Levenslang leren 
stimuleren
Om de jaarlijkse deelname aan het levenslang 
leren te verhogen tot 60%, lanceerde de Vlaamse 
regering een actieplan levenslang leren ‘Koers 
zetten naar een lerend Vlaanderen’. Dat actieplan 
vertrekt vanuit partnerschappen en complemen-
tariteit tussen bestaande initiatieven. Maar om van 
het actieplan een succes te maken, vragen we 
aan de overheid om ook in te zetten op:

• meer leercultuur, niet alleen in het volwasse-
nenonderwijs, maar ook in het leerplichtonder-
wijs moeten lerenden leergoesting krijgen en 
de houding ontwikkelen om levenslang te leren; 

• het belang van levensbreed leren benadruk-
ken, naast het arbeidsmarktgerichte leren;

• het wegwerken van de individuele drempels die 
cursisten ervaren voor participatie aan levens-
lang leren;

• het vermijden van mattheuseffecten en het 
inzetten op de toeleiding van specifieke doel-
groepen.

• Lees het advies (24/02/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Thema’s onderwijs-
onderzoek
Onderwijsminister Ben Weyts legde zeven the-
ma’s voor aan de Vlor voor het Onderwijskun-
dig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk 
Onderzoek (OBPWO) in 2022:

• Effectieve praktijken ter preventie en aanpak 
van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten; 

• Samenwerking tussen buitengewoon en ge-
woon onderwijs in functie van trajecten op 
maat voor leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften;

• Onderbouwde hefbomen voor kwaliteitsvol 
kleuteronderwijs;

• Hefbomen voor de betrokkenheid van ouders 
bij het leren, met bijzondere aandacht voor taal-
verwerving Nederlands;

• Evaluatie van het decreet deeltijds kunstonder-
wijs;

• Bouwstenen voor opleiding en professionalise-
ring van (duale) leraren technische en praktijk-
vakken in arbeidsmarktgerichte opleidingen;

• Handvatten om een klasklimaat te creëren dat 
leren ondersteunt en om de prevalentie van 
storend gedrag te verminderen.

Meer gedragenheid
De meeste van die thema’s spelen volgens de Vlor 
te veel in op vastgestelde problemen in de praktijk 
waarvoor al kaders en handreikingen bestaan. Er 
is te weinig rekening gehouden met kennis vragen 
vanuit het onderwijsveld, zoals de impact van de 
coronacrisis of het terugdringen van het leraren-
tekort op lange termijn. OBPWO zou ook meer 
moeten ingaan op onderzoek dat onderwijsbeleid 
op lange termijn kan onderbouwen. 

Minder sturing
De Vlor ziet ook te veel sturing naar aard en uit-
komst van het onderzoek. Het rapport van de 
commissie Beter Onderwijs is duidelijk richtingge-
vend geweest voor de themazetting. Die commis-
sie heeft echter vanuit een bepaald perspectief 
naar onderwijs gekeken. Het is problematisch als 
dat gebrek aan multiperspectiviteit zonder meer 
vertaald wordt naar een themazetting voor onder-
wijsonderzoek. 

• Lees het advies (24/02/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Programmaties
De Vlor geeft jaarlijks advies over de programma-
tieaanvragen voor het gewoon secundair onder-
wijs. Dit jaar ging het in totaal om 431 aanvragen 
voor het schooljaar 2022-2023. Door het groot 
aantal aanvragen en de specificiteit van de gra-
den, werd er per graad een apart advies uitge-
bracht. Naast een gemotiveerd advies voor elke 
programmatie, deed de Vlor ook een aantal alge-
mene aanbevelingen.

Basisopties eerste graad
Scholen moeten de kans krijgen om, naargelang 
het vooropgestelde profiel en de toekomstvisie 
van de school, te kiezen uit twee alternatieven: 
ofwel voor basisopties die gevolgd worden door 
de logische vervolgopleidingen in de eigen school 
ofwel voor extra basisopties om zo een ruim ori-
enterende eerste graad in te richten. De Vlor is 
van mening dat beide alternatieven leerlingen vol-
doende kansen bieden om hun verdere school-
loopbaan succesvol uit te bouwen. Omgekeerd 
kijken we voor de programmatieaanvragen voor 
de tweede graad ook of het een logisch vervolg is 
op een basisoptie die de school al aanbiedt.

Domein- en campusscholen
Heel wat scholen willen in hun tweede graad 
een domein verbreden met een domeinover-
schrijdende doorstroomrichting die er inhoudelijk 

Experten aan het woord 

Ter voorbereiding van zijn advies beluisterde de 
Vlor een aantal nog ontbrekende stemmen in het 
debat over de Vlaamse toetsen. Academische 
experten werden uitgenodigd om het te heb-
ben over de plaats van de Vlaamse toetsen in het 
onderwijslandschap, de openbaarheid van resulta-
ten en de relatie tot de vrijheid van onderwijs. Uit de 
bijdragen van Kurt Willems, Frankie Schram, Roger 
Standaert, Maarten Simons en Karen Heij bleek 
opnieuw dat er nog fundamentele knelpunten zijn 
over de Vlaamse toetsen.

 • Bekijk de bijdragen aan het seminarie 
 (09/03/2022) op  
 www.vlor.be/activiteiten-verslagen 

Het debat loopt verder
In het Vlaams Parlement voerde de Commissie 
Onderwijs op 31 maart 2022 een debat over de 
conceptnota ‘Onderwijskwaliteit verder monito-
ren via Vlaamse toetsen’. Heel wat punten uit het 
Vlor-advies kwamen daarbij aan bod. De minis-
ter werkt momenteel aan een voorontwerp van 
decreet om de Vlaamse toetsen een decretale 
basis te geven. Daar zal de Vlor ook advies over 
uitbrengen.

• Lees het advies (24/03/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Schooluitval:  
inzetten op preventie 
en versnippering 
tegengaan
Ondanks een recente daling van het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters, blijft het percentage 
jongeren dat het onderwijs ongekwalificeerd ver-
laat, nog steeds te hoog. De problematiek blijkt 
bovendien veel groter bij bepaalde doelgroepen. 
De Vlor vindt het dan ook een goede zaak dat de 
Vlaamse regering een nieuw actieplan wil opstel-
len tegen schooluitval. De raad werd gevraagd 
om proactief input te leveren bij dat actieplan. 

Preventie
Schooluitval moet eerst en vooral vermeden wor-
den door een verbindend schoolklimaat waarin 
welbevinden, participatie en partnerschap cen-
traal staan. Scholen moeten ook kunnen werken 
binnen een geïntegreerd zorgkader dat vertrekt 
van een brede aanpak met vroegdetectie, pre-
ventie en begeleiding en interventie op maat.

De Vlor pleit dan ook voor structurele oplossingen 
opdat elke leerling een volwaardig en passend 
leertraject kan volgen. Op korte termijn liggen kan-
sen in flexibele leertrajecten en versterkte samen-
werking binnen onderwijs, maar op middellange 
termijn moeten de weeffouten in onze onderwijs-
structuur fundamenteel onderzocht worden.

Versnippering tegengaan
Een tweede prioriteit is de aanpak van een groot 
knelpunt: de versnippering in initiatieven rond 
vroegtijdig schoolverlaten, waardoor veel tijd en 
middelen verloren gaan. De Vlor pleit voor een 
betere afstemming met de beleidsdomeinen 
Welzijn en Werk en voor meer samenwerking op 
het terrein zelf. Op een inspiratiedag voor het 
secundair en volwassenenonderwijs zette de 
Vlor op 20 april 2022 verschillende initiatieven en 
praktijkvoorbeelden daarrond in de kijker.

• Lees het advies (24/02/2022) op  
www.vlor.be/adviezen en lees meer  
over de inspiratiedag (20/04/2022) op  
www.vlor.be/activiteiten-verslagen 

Onderwijs aan het roer 
van digitalisering
De (versnelde) digitalisering van het leerplichton-
derwijs biedt heel wat voordelen, maar stelt ons 
tegelijk voor belangrijke uitdagingen. 

Invloed commerciële spelers
Via digitale oplossingen krijgen private aanbieders 
meer en meer invloed op fundamentele aspec-
ten van het schoolgebeuren. De Vlor vindt het 
cru ciaal dat het publieke karakter van onderwijs 
daarbij voorop blijft staan. De commerciële markt 
kan het onderwijs ondersteunen via digitalisering, 
maar mag de kerntaken van onderwijs geenszins 
overnemen. 

Scholen moeten een reële keuzevrijheid heb-
ben om platforms en leermiddelen te kiezen die 
aansluiten bij hun noden en moeten tools en 
platformen vlot kunnen combineren. Dat kan 
gefaciliteerd worden door onder meer open 
standaarden. De Vlor vindt dan ook dat de over-
heid daarover het gesprek moet aangaan met de 
EdTech-markt en het onderwijs.

Data governance en cyberveiligheid
Ondanks de vele inspanningen met beperkte 
middelen voldoen scholen vandaag lang niet aan 
de regels voor databeheer en privacy. De over-
heid moet onderzoeken hoe ze scholen daarin 
beter kan ondersteunen en welke beleidsmid-
delen ze daarvoor kan inzetten. Verdere profes-
sionalisering kan een deel van de knelpunten 
oplossen, maar een groot deel van de problemen 
overstijgt de scholen, zoals bijvoorbeeld de sterke 
aanwezigheid van niet-Europese spelers op de 
onderwijsmarkt.

Scholen zijn ook een kwetsbare doelgroep voor 
cyberaanvallen. Ze zijn onvoldoende voorbereid 
om het hoofd te bieden aan de geraffineerde 
werkwijze van (cyber)criminelen. Dat terwijl scho-
len op grote schaal (gevoelige) gegevens van min-
derjarigen verwerken en opslaan. Ook hier vraagt 
de Vlor aan de overheid om samen te bekijken 
hoe scholen daarin kunnen worden versterkt.

Professionaliseren
Schoolteams moeten worden versterkt in hun 
digitale geletterdheid en moeten hun (gezamen-
lijke) kennis over ICT-integratie in onderwijs beter 
kunnen uitbouwen. Op die manier kan een school 
kritisch (blijven) kijken naar digitalisering. Die pro-
fessionalisering is zowel een recht als een plicht. 
Het is daarom cruciaal dat de overheid professio-
nalisering van schoolteams faciliteert. 

• Lees het advies (24/02/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Leerlingenbegeleiding 
en zorg in het dko 
De Vlor pleit voor een versterking van leerlingen- 
en zorgbeleid in het deeltijds kunstonderwijs (dko). 
Alleen zo kunnen de academies tegemoet komen 
aan de onderwijskansen en het recht op inclusie 
voor leerlingen met specifieke noden. 

Sinds het nieuwe decreet van 2018 kunnen de 
academies redelijke aanpassingen doen binnen 
het gemeenschappelijk curriculum of hun oplei-
dingsaanbod flexibel aanvullen met individueel 
aangepaste curricula voor leerlingen met speci-
fieke onderwijsbehoeften. Toch zijn er nog heel 
wat belemmeringen die een optimale en daad-
werkelijke zorgaanpak in de weg staan. 

Meer expertise
Leerlingenbegeleiding en zorg vragen specifieke 
expertise van leraren. Die expertise is nu te weinig 
aanwezig in het dko en binnen de opdracht van 
de leraar is te weinig tijd en ruimte voor profes-
sionalisering. De Vlor pleit daarom onder meer 
voor extra middelen om uren zorg of begeleiding 
binnen een ambt als zorgcoördinator of leerlin-
genbegeleider te kunnen inrichten. Zo kan de 
expertise en slagkracht van het zorgbeleid in het 
dko structureel verankerd worden.

CLB voor dko
Academies hebben op dit moment ook geen 
structurele toegang tot de CLB. Mits bijkomende 
middelen voor de CLB en de leersteunnetwer-
ken zouden de CLB hun expertise en informatie 
ook moeten kunnen inzetten voor het dko. Een 
belangrijke hefboom is daarbij informatie-uitwis-
seling. 

• Lees het advies (08/03/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Onderwijs aan  
het jonge kind
Wat maakt het onderwijs aan kinderen tussen 
2,5 jaar en 8 jaar zo uniek? Wat betekent het voor 
een kleuter om op 2,5 jaar naar school te gaan en 

 In Beraad jrg. 30 nr.2, april 2022 p3 In Beraad jrg. 30 nr.2, april 2022 p2

Lees verder op p4 ——>

Vluchtelingen en onderwijs

Ons onderwijs heeft een lange traditie van onder-
wijs aan nieuwkomers. Maar crisissen zoals de 
oorlog in Oekraïne met een verhoogde instroom 
van vluchtelingen in alle onderwijsniveaus, plaat-
sen ons voor nieuwe uitdagingen. Door de oorlog 
hebben veel vluchtelingen trauma’s opgelopen en 
is het verre van evident om zomaar aan te sluiten bij 
het onderwijs hier.

Naar aanleiding van een vorige vluchtelingenpiek 
stelde de Vlor in 2018 een bundel samen met bij-
dragen van experten uit verschillende hoeken over 
het onderwijs aan vluchtelingen. De inzichten van 
die experten kunnen scholen inspiratie geven over 
hoe onderwijs garant kan staan voor een warm 
welkom, een vlotte leerloopbaan en een duurzaam 
toekomstperspectief voor vluchtelingen. Een vlotte 
leerloopbaan vraagt om geïntegreerde aanpak, 
flexibiliteit en maatwerk op alle niveaus. Daarbij 
moet er bijzondere aandacht zijn voor kwetsbaar-
heden. Dat alles kan je enkel realiseren via samen-
werking met diverse actoren. 

 • Lees meer op www.vlor.be/vluchtelingen
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Op 28 en 29 april 2022 organiseerden het 
departement Onderwijs en Vorming en de Vlor 
een derde editie van ‘School  Onderzoek’, 
interactieve inspiratiedagen voor leraren en 
onderzoekers. 

• Bekijk de presentaties van de tweedaagse op  
www.vlor.be/activiteiten-verslagen
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mee verwant is, zoals Sportwetenschappen met 
het studiedomein Sport of Humane wetenschap-
pen met het studiedomein Maatschappij en 
welzijn. Daarnaast zijn er ook scholen met een 
typisch aso-profiel die hun domeinoverschrijdend 
doorstroomaanbod graag willen verbreden met 
andere finaliteiten en dus een programmatie aan-
vragen in een domein dat inhoudelijk verwant is 
met een domeinoverschrijdend structuuronder-
deel dat ze al aanbieden. De Vlor staat achter die 
aanvragen en heeft er bij de overheid voor gepleit 
om de scholen voldoende ruimte te geven om het 
decretaal ingeschreven principe van domein- en 
campusscholen verder te concretiseren. 

• Lees de algemene aanbevelingen uit de  
drie adviezen over de programmatie van  
nichebasisopties in de eerste graad gewoon  
secundair onderwijs, tweede graad gewoon  
secundair onderwijs en de derde graad  
gewoon secundair onderwijs (10/02/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Vernieuwing  
werking RTC’s
De regionale technologische centra (RTC’s) bren-
gen partners uit het onderwijs en uit het bedrijfs-
leven samen voor een betere afstemming van 
onderwijs en opleiding met de noden van de 
arbeidsmarkt. Vanaf 1 september 2022 moeten 
die RTC’s hun werking optimaliseren in het kader 
van een nieuwe beheersovereenkomst. 

De Vlor bracht advies uit over het ontwerpdecreet 
dat die vernieuwde werking mogelijk moet maken. 

Focus op kernopdrachten
De Vlor ondersteunt de actualisering van de 
doelstellingen en opdrachten van de RTC’s, maar 
vraagt om de focus te behouden. De kerntaken 
van de centra moeten de volgende drie blijven: 
innovatie binnenbrengen in de klas, de toegang 
tot infrastructuur faciliteren en inzetten op nauwe 
samenwerking met onderwijsverstrekkers en 
arbeidsmarktpartners. De Vlor vraagt dan ook 
aan de overheid om de aanvullende opdrach-
ten voor de RTC’s te schrappen. Er zijn immers al 
heel veel partners die rollen opnemen rond werk-
plekleren en een signaalfunctie over onderwijs-
arbeidsmarkt hebben.

• Lees het advies (10/03/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Studie-efficiëntie  
hoger onderwijs 
Studenten doen er steeds langer over om een 
diploma hoger onderwijs te behalen en haken 
nog al te vaak onderweg af. Vanuit die vaststel-
ling is het verbeteren van de studie-efficiëntie in 
het hoger onderwijs een belangrijk speerpunt van 
de Vlaamse regering. Een betere studie-efficiëntie 
moet de slaagkansen verhogen en ontgoochelin-
gen in het studietraject vermijden.

De overheid heeft dat doel intussen verder uitge-
werkt in concrete decretale maatregelen voor de 
instroom en doorstroom in het hoger onderwijs. 
Starttoetsen (ijkingstoetsen en instaptoetsen) zul-
len voortaan worden gekoppeld aan verplichte 
remediëring en er komen studievoortgangsmaat-
regelen voor alle studenten, en voor startende 
studenten in het bijzonder.

Drempelverhoging
De Vlor vreest dat enkele nieuwe maatregelen 
– en ook de combinatie ervan – drempelver-
hogend kunnen zijn voor studenten: de invoer 
van een toelatingsexamen Diergeneeskunde of 
verplichte starttoets, de verplichte remediëring bij 
de starttoets, de strikte studievoortgangsmaatre-
gelen voor startende studenten, etc. We vinden 
het in elk geval cruciaal dat de doelen en beleids-
keuzes niet in strijd zijn met de democratisering 
van het onderwijs. Integendeel, de bedoeling 
moet net zijn dat meer studenten succesvol zijn in 
hun studietraject.

Heel wat van de voorgestelde maatregelen heb-
ben een impact op de startende studenten. 
Onvoldoende studiesucces bij de start van een 
opleiding kan studieduurvertraging of drop-out 
met zich meebrengen in de verdere studieloop-
baan. Om die reden zouden startende studenten 
voortaan moeten vertrekken met een model-
traject. En moeten ze binnen twee academiejaren 
hun eerste (ongeveer) 60 studiepunten hebben 
behaald. In zijn advies over de decretale wijzigin-
gen heeft de Vlor echter gepleit voor uitzonde-
ringsmogelijkheden.

• Lees het advies (15/02/2022) op  
www.vlor.be/adviezen

Andere recent  
uitgebrachte adviezen

• Opleidingsprofielen Oekraïens in het 
volwassenenonderwijs (19/04/2022) 

• Duaal leren in het volwassenenonderwijs 
(19/04/2022)

• Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO 
voor 1 september 2022 (29/03/2022)

• Bijkomende programmatie in het dko – 
schooljaar 2022-2023 (29/03/2022)

• Programmatie OKAN-klassen (25/03/2022)

• Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs 
voor 1 september 2022 (10/02/2022)

 www.vlor.be/adviezen
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De samenleving in de klas: 
inspiratie
Van gezondheidsbevordering en verkeerseduca-
tie tot wereldburgerschapseducatie en educatie 
voor duurzame ontwikkeling ...  Van scholen wordt 
verwacht dat ze kunnen inspelen op de meest uit-
eenlopende maatschappelijke vragen. Omdat dat 
niet altijd eenvoudig is, geeft de Vlor sinds februari 
2021 inspiratie aan scholen:

www.samenlevingindeklas.be: 
praktijkvoorbeelden die inzoomen op de uitda-
gingen die passen bij schoolcontext en dwars-
verbanden leggen met andere maatschappelijke 
uitdagingen. 

• Meer info  op  
www.vlor.be/onderwijs-en-samenleving


