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Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen



ALGEMEEN

• 2014-2015: 
• advies over beleidsnota
• advies over programmadecreet
• advies over verzameldecreet XXV

• 2015-2016:
• advies over beleidsbrief
• advies over programmadecreet
• advies over verzameldecreet XXVI



DOEL 1: TALENTEN VAN ELKE LERENDE 
ONTWIKKELEN



1. Stevige fundamenten door sterk 
basisonderwijs

• 2014-2015: verkenning “De basisschool 
als fundament voor ontwikkelen en leren”

• 28/09/2015: symposium
2. Modernisering secundair onderwijs
• 2014-2015: interne voorbereiding met 

o.m. studiewerk doorstroom 2°-3° graad, 
studiesanctionering

• 2015-2016: advies over modernisering 
secundair onderwijs



3. Maximale kansen op slagen in hoger 
onderwijs

• 2014-2015: advies over flexibilisering, 
studieduurverlenging, leerkrediet, taalregeling

• 2015-2016: overlegplatform studiekeuze SO-
HO, advies studiefinanciering, communiceren 
met kansengroepen

4. Volwassenenonderwijs als partner 
in levenslang leren

• 2014-2015: advies bouwstenen voor een 
slagkrachtig volwassenenonderwijs, 
knelpuntennota NT2

• 2015-2016: advies over conceptnota 
volwassenenonderwijs, professionalisering van 
leerkrachten, visie op leertrajectbegeleiding



5. Samenwerking tussen 
kunstonderwijs en cultuuractoren

• 2015-2016: advies over conceptnota DKO

6. Leerdoelen scherpstellen om 
sterke persoonlijkheid te vormen

• 2015-2016: oriënterend advies over 
bijsturing van eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen

• verder proces lopen met commissie Onderwijs 
Vlaams Parlement



7. Van leren en werken een volwaardig 
onderwijstraject maken

• 2014-2015: advies over conceptnota 
duaal leren, visietekst warme overdracht 
L&W naar VDAB

• 2015-2016: opvolging conceptnota bis en 
proefprojecten



8. Een vlotte doorstroom van onderwijs 
naar arbeidsmarkt realiseren

• 2014-2015: 
• advies over rekenhofrapport aansluiting
• advies over diplomavereisten 

inschakelingsuitkering

• 2015-2016: 
• strategische verkenning aansluiting onderwijs 

& arbeidsmarkt van morgen
• aansluiting onderwijs op toekomst 

zorgberoepen



9. Ondersteuning van lerenden
versterken

• 2014-2015: advies over de preventie en 
aanpak van pesten op school

• 2015-2016: 
• platform pesten op school
• advies aktieplan ‘samen tegen 

schooluitval’
• advies over audit CLB & review
• advies conceptnota 

leerlingenbegeleiding



10.Uitrol van beleid voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften

• 2014-2015: 
• nota over type basisaanbod BuO
• nota over onderwijs voor kinderen met 

meervoudige beperkingen
• praktijkboek “Even op adem komen”

• 2015-2016: 
• vinger aan de pols implementatie M-

decreet
• advies conceptnota leerlingenvervoer 

buitengewoon onderwijs



DOEL 2: VOLDOENDE DESKUNDIG EN 
GEMOTIVEERD ONDERWIJSPERSONEEL 
GARANDEREN

• 2014-2015: advies beleidsnota, thema in 
verschillende adviezen

• 2015-2016: thema in verschillende adviezen



DOEL 3: ONDERWIJSINSTELLINGEN 
VERSTERKEN



1. Het inschrijvingsbeleid 
vereenvoudigen en vernieuwen

• 2015-2016: advies over inschrijvingsrecht

2. Optimalisatie van onderwijslandschap 
mogelijk maken

• 2014-2015: advies over gevolgen van 
wijziging subsidiëring lokale besturen voor 
het flankerend onderwijsbeleid

• 2015-2016: advies over landschap 
lerarenopleiding



3. Werkingsmiddelen in 
leerplichtonderwijs evalueren

• 2015-2016: advies n.a.v. 2 rapporten over 
benutting en effectiviteit

4. Aanbod en financiering in het hoger 
onderwijs bijsturen

• 2014-2015: advies over beleidsevaluatie 
financiering HO, advies over rationalisatie 
& optimalisatie

• 2015-2016: advies over conceptnota 
HBO5, advies over macrodoelmatigheid 
HO, vervolgreflectie op financiering HO



5. Internationale ontwikkelingen 
vertalen in Vlaams onderwijsbeleid

• 2014-2015: advies over openbare 
raadpleging van Europa 2020-strategie, 
Erasmus+

• 2015-2016: advies over Europa 2020, ET 
2020, visie op internationalisering



DOEL 4: WERK MAKEN VAN EEN 
MASTERPLAN SCHOLENBOUW

• 2014-2015: advies voorbereiding masterplan 
scholenbouw



DOEL 5: TOPKWALITEIT REALISEREN

Instellingen verantwoordelijkheid geven voor 
kwaliteitszorg

• 2014-2015: advies aanpassingen aan 
kwaliteitszorgsysteem HO

• 2015-2016: advies onderwijsonderzoek



TRANSVERSAAL BELEID

• 2014-2015: advies over armoedeplan, advies 
over diplomavereisten inschakelingsuitkering, 
advies over beleidsnota Welzijn

• 2015-2016: advies over conceptnota 
organisatie opvang en vrije tijd van 
schoolkinderen (minister Vandeurzen), advies 
over aktieplan samen tegen schooluitval, 
advies over leerlingenvervoer buitengewoon 
onderwijs, advies over conceptnota 
geïntegreerd beleid voor erkenning van 
competenties




