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- enkel het gesproken woord geldt - 

 

 
 

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS  

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING 

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS 

 

Woensdag 20 september 2017 
 

TOESPRAAK IN BRUSSEL (VLAAMS PARLEMENT) OP DE VLOR-STARTDAG 

 

Mijnheer de voorzitter, (Harry Martens) 

Mevrouw de administrateur-generaal,(Mia Douterlungne) 

Beste leden van de VLOR, 

Beste collega’s uit de onderwijswereld, 

Dames en heren,  

 

Sta mij toe te beginnen met wijze woorden die Albert 

Einstein ooit uitsprak: ‘Leven is als het berijden 

van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je 

voortdurend in beweging blijven.’ Ik ben er 

persoonlijk van overtuigd dat hetzelfde geldt voor 

beleid voeren. In een snel evoluerende maatschappij 

moet ook onderwijsbeleid voortdurend in beweging 

blijven, de vinger aan de pols houden. Zonder 

overhaasting, in dialoog met het onderwijsveld de 

noodzakelijke beslissingen nemen om ons onderwijs up 

to date te houden en voor te bereiden op de 

uitdagingen van morgen. En zoals u weet is ons 

onderwijs deze legislatuur letterlijk en figuurlijk 

in beweging.  
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(Onderwijs in beweging) 

Na de obligate opwarmingsronde aan het begin van elk 

nieuw seizoen hebben we het stokje overgenomen en 

meteen het startschot gegeven voor tal van dossiers 

op elk onderwijsniveau. Momenteel zijn er maar liefst 

23 onderwijsdecreten goedgekeurd door de Vlaamse 

regering, waarvan 10 tussen Pasen en het zomerreces.  

 

(Rol van de VLOR) 

De rol die de VLOR op dat parcours speelt als 

getrainde en kritische sparringpartner is essentieel  

voor het goede evenwicht in dat beleid. En de 

dossiers die momenteel op jullie tafel liggen; zijn 

niet de minste. Ik pik er enkele uit:  

 

• de modernisering van het secundair onderwijs met zijn 

focus op kansen scheppen voor elke leerling;  

• de hervorming van het volwassenonderwijs met grote 

aandacht voor kwetsbare groepen en levenslang leren;  

• de nieuwe leerlingenbegeleiding die kwaliteit als 

erkenningsvoorwaarde stelt en een betere samenwerking 

tussen zorg en onderwijs promoot;  

• de nieuwe onderwijsinspectie die de constructieve 

partner van een goed draaiende interne kwaliteitszorg 

moet worden. 

• Het decreet duaal leren waarmee we van leren op de 

werkvloer een sterk merk willen maken. 
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De VLOR treedt in elk van die dossiers op als de 

uitgelezen, constructieve partner die met veel 

expertise het definitieve parcours van elk decreet 

helpt uitstippelen. Noch de jongeren, noch het 

onderwijs waarin ze opgroeien, verdragen immers een 

conflictmodel. Daarom waarderen we ten zeerste de 

inspanningen van de VLOR om steeds advies te verlenen, 

in consensus als het kan, maar met respect voor 

minderheidsstandpunten waar dat nodig is, wanneer de 

diversiteit binnen de VLOR dat vereist. Adviezen ook 

waar we als regering mee verder kunnen.       

 

(Diversiteit en onderwijs: inclusie en integratie) 

Na een startdag die geheel in het teken stond van 

diversiteit in de maatschappij moet ik er u allicht 

niet meer van overtuigen dat diversiteit ook in ons 

onderwijs het sleutelwoord van de toekomst is. En dat 

ook die diversiteit zelf divers is. Want het gaat niet 

enkel om migratieachtergrond of meertaligheid -the 

usual suspects- maar evenzeer om leerlingen met 

zorgnoden, om leerlingen met een topsportstatuut, om 

leerlingen op de werkvloer, om leerlingen ondernemers, 

om kansarme leerlingen, … Daarom zijn ‘inclusie en 

integratie’ voor mij ook in onderwijs de sleutels van 

de toekomst. Net als ‘yin en yang’ zijn het twee niet 

zozeer tegengestelde maar wel complementaire bewegingen 

van eenzelfde principe. Inclusie als het recht van elke 

leerling om het best mogelijke onderwijs te krijgen op 

maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden. 
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Integratie als de plicht van elke leerling om maximaal 

gebruik te maken van de kansen die ons onderwijs en 

onze samenleving hem bieden. 

 

We kunnen niet van elke sporter een Olympisch kampioen 

maken. Elke deelnemer komt aan de start met zijn eigen 

kwaliteiten en gebreken. Maar dat betekent niet dat we 

de meet voor sommigen wat dichter moeten leggen -daar 

zijn ze zelf trouwens zelden vragende partij voor- wel 

dat we ervoor moeten zorgen dat elke deelnemer de best 

mogelijke training, de best mogelijke uitrusting en de 

best mogelijke coaching krijgt om op eigen tempo het 

maximaal uit zijn potentieel te halen.  

 

(engagementsverklaring) 

Beste mensen, drie jaar geleden herbevestigde de 

Vlaamse onderwijswereld een engagementsverklaring over 

werken rond diversiteit, waarin we het net hebben over 

optimale leer- en ontwikkelingskansen voor àlle 

leerlingen en over de ontwikkeling van een eigen 

identiteit en een sterke en onafhankelijke 

persoonlijkheid, ongeacht hun sociaaleconomische of 

sociaal-culturele achtergrond. Iedereen met ervaring in 

de onderwijswereld zal kunnen bevestigen dat een 

overtuigd engagement veel verder draagt dan een 

zoveelste regeltje in het schoolreglement.  

 

Vorige week brachten we de tien gedetacheerden samen 

die omtrent diversiteit aan de slag zijn binnen het 
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brede onderwijsveld.  Stuk voor stuk gedreven, 

gepassioneerde krachten die elk op hun domein voor 

kansen en verbinding zorgen.  Hoe onschatbaar hun 

waarde binnen het eiland van hun organisatie ook is, 

het bundelen van hun expertise en een kader scheppen 

waarbinnen ze kunnen samenwerken, is een volgende 

noodzakelijke opdracht.   

 

Een sterke focus op de maatschappelijke diversiteit is 

ook een rode draad die door tal van onze hervormingen 

loopt zoals ze vandaag voorliggen:  

 

Onze inspanningen rond kleuterparticipatie, 

bijvoorbeeld, die duidelijk hun vruchten afwerpen, en 

waardoor nagenoeg elke kleuter tijdig aan de start 

verschijnt.  Laten we daarop verder bouwen door ook bij 

het vervolgtraject goed te blijven monitoren. Maar we 

moeten er ook voor zorgen dat die kleuters zich thuis 

voelen op school. Bij de ontwikkeling van een eigen 

identiteit is ‘verbinding’ voor jongeren essentieel: 

niet alleen de interactie met een maatschappij, maar 

ook het goed gevoel om erbij te horen.    

 

Daarom willen we ook bij de versterking van de 

lerarenopleiding inzetten op diversiteit met een 

wervende beheersovereenkomst/engagementsverklaring van 

al onze hogescholen en universiteiten om actuele 

thema’s zoals diversiteit, grootstedelijkheid of 

zorgnoden centraal in het curriculum te plaatsen. Elke 
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toekomstige leerkracht moet sterke handvaten meekrijgen 

om om te gaan met die toegenomen diversiteit.  

 

Maar we moeten verder gaan. Want terwijl onze 

speelplaatsen anno 2017 spiegels zijn van de 

samenleving blijven onze leraarskamers nog overwegend 

wit. Het is belangrijk om in onze lerarenopleidingen 

een krachtige leeromgeving te ontwikkelen met ruime 

aandacht voor remediëring en differentiatie die deze 

maatschappelijke diversiteit nog meer naar de 

lerarenopleiding haalt. Voor onderwijs geldt nog meer 

dan in andere sectoren dat we elk talent hard nodig 

zullen hebben! De komende jaren zoeken we elk jaar 6000 

extra leraars. Het is nu het moment om die mensen op te 

leiden, zodat er straks een nieuwe wind waait in de 

leraarskamer, en liefst uit zoveel mogelijk 

windstreken.  

 

En ik ben optimistisch op dit vlak. Het is zonder 

twijfel een werk van lange adem, maar ‘as we speak’, 

zie ik in scholen in Vlaanderen meer en meer 

leerkrachten met een diverse achtergrond opduiken. Deze 

rolmodellen, deze pioniers zijn cruciaal om de 

toenemende diversiteit in onze scholen maximaal te 

waarderen en te laten renderen. Niet als schaamlapje 

voor ons geweten, maar als duurzame verrijking voor ons 

onderwijs.  
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Om iedereen kansen te kunnen bieden moet ons onderwijs 

verder evolueren met een focus op maatwerk. In dat kader 

is de optimale uitbouw van duaal leren maar ook de 

uitbouw van het hoger beroepsonderwijs een van onze 

prioriteiten: een oplossing die ook  eerder praktisch 

lerende jongeren kansen biedt om hun talenten maximaal 

te ontwikkelen.  

 

Zoeken we in die Babelse diversiteit naar een 

gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijk 

uitgangspunt, dan komen we al snel uit bij burgerschap 

en burgerschapsvorming uit. Ook hier lopen scholen 

voorop. Getuige het knappe project dat het GO! 

momenteel uitrolt, maar ook het nieuwe model van de 

dialoogschool dat een ideaal kader biedt om stappen te 

zetten rond burgerschap.  

 

Beste mensen,   

 

Pas als elke leerling tijdig en gemotiveerd aan de start 

verschijnt,  

pas als elke leerling een haalbaar maar ambitieus 

parcours kan kiezen,  

pas als elke leerling gecoacht wordt door trainers die 

hen mentaal en fysiek optimaal ondersteunen,  

pas als elke toeschouwer positief en constructief 

supportert,  

pas dan zullen we kunnen zeggen dat ons werk af is en 

ons onderwijs klaar voor de 21ste eeuw.  
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Ik hoop dan ook van harte dat we met dezelfde evidentie 

waarmee we vandaag al onze Rode Duivels naar het WK 

schreeuwen of onze regisseurs en choreografen met 

migratieroots bejubelen, onze leerlingen en jongeren in 

onderwijs, op de arbeidsmarkt en de brede samenleving 

vooruit zullen helpen.  

 

Mag ik u allen tot slot toch uitdagen… om in de zaal 

goed rond te kijken. Want zoals Socrates zei: “Laat 

degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf 

in actie komen.” De ideeën en goede voornemens rond 

identiteit en diversiteit zullen we concreet in 

praktijk moeten omzetten.  Maar de échte diversiteit 

bereiken we pas als alle echelons een afspiegeling van 

onze diverse samenleving mogen zijn.  Ik weet, er is 

overal werk aan de winkel, maar wie weet kan de VLOR 

het voortouw nemen bij de komende hersamenstelling van 

de Algemene vergadering later dit jaar.   

   

 

Bedankt!   

 


