
 

  



     Werkprogramma 2022-2023 

 

1                               v l o r . b e 
 

Inhoud 

 
Inleiding ...................................................................................................................................... 3 

Brede, ambitieuze en kwaliteitsvolle vorming ......................................................................... 4 

1 Aangepaste en ambitieuze eindtermen haalbaar voor alle leerlingen en lerarenteams .......................... 4 

2 Kwaliteit basisonderwijs versterken ............................................................................................................. 4 

3 Onderwijskwaliteit en toetsen ...................................................................................................................... 5 

4 Arbeidsmarktgericht onderwijs ..................................................................................................................... 6 

5 Modernisering secundair onderwijs ............................................................................................................. 6 

6 Hoger onderwijs ............................................................................................................................................. 7 

7 Kwaliteitsverbetering taal ............................................................................................................................. 8 

8 Positief leerklimaat ....................................................................................................................................... 8 

Voldoende onderwijscapaciteit en uitdagende leeromgevingen ........................................... 9 

1 Digitale transformatie en innovatie .............................................................................................................. 9 

2 Uitdagende leeromgevingen in het hoger onderwijs ................................................................................... 9 

3 De advisering van het onderwijsaanbod en -organisatie ............................................................................ 9 

Levenslang en levensbreed leren .......................................................................................... 12 

1 Standaardtest NT2 in het volwassenenonderwijs ....................................................................................................... 12 

2 Cursistenbegeleiding en zorg in het volwassenenonderwijs ....................................................................................... 12 

3 Micro-credentials ........................................................................................................................................................... 12 

4 Evaluatie niveaudecreet DKO ....................................................................................................................................... 13 

Gelijke onderwijskansen ......................................................................................................... 14 

1 Leerplichtonderwijs ..................................................................................................................................... 14 

2 Hoger onderwijs ........................................................................................................................................... 15 

Inclusief onderwijs ................................................................................................................... 16 

1 Weg naar nieuw decreet leersteun vraagt stevige fundering en operationalisering ............................... 16 

2 Onderzoeksrapport bevraging buso ........................................................................................................... 17 

Onderwijsprofessionals ........................................................................................................... 18 

1 Vijf bouwstenen van het lerarenberoep ..................................................................................................... 18 

2 Lerarenopleiding .......................................................................................................................................... 18 

Sterke en participatieve onderwijsinstellingen ..................................................................... 19 

1 Maatschappelijke verwachtingen op school .............................................................................................. 19 

2 Decreet e-ID ................................................................................................................................................. 19 

Kritische voorwaarden: Financiering van onderwijs ............................................................. 20 

1 Programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2023 ................................................................................. 20 

2 Seminarie financiering levenslang leren .................................................................................................... 20 



     Werkprogramma 2022-2023 

 

2                               v l o r . b e 
 

Kritische voorwaarden: Samen onderwijsbeleid maken ...................................................... 21 

1 Strategisch beleid ........................................................................................................................................ 21 

2 Onderwijsonderzoek .................................................................................................................................... 21 

3 Internationaal onderwijsbeleid ................................................................................................................... 21 

Kritische voorwaarden: Partnerschappen met andere beleidsdomeinen ........................... 23 

1 Welzijn .......................................................................................................................................................... 23 

2 Werk ............................................................................................................................................................. 23 

3 Horizontaal beleid ....................................................................................................................................... 23 

 

 
  



     Werkprogramma 2022-2023 

 

3                               v l o r . b e 
 

Inleiding 
 

In januari 2019 bracht de Vlor een memorandum uit voor de Vlaamse Regering. Daarin formuleerden 

de onderwijspartners volgende prioriteiten voor investeringen op vlak van onderwijs: 

1 Brede, ambitieuze en kwaliteitsvolle vorming 

2 Voldoende onderwijscapaciteit en uitdagende leeromgevingen 

3 Levenslang en levensbreed leren 

4 Gelijke onderwijskansen tijdens de hele onderwijsloopbaan 

5 Inclusief onderwijs 

6 Onderwijsprofessionals 

7 Sterke en participatieve onderwijsinstellingen 

Om al die ambities waar te maken, formuleerden we in ons memorandum ook drie kritische 

voorwaarden: 

8 Financiering van onderwijs 

9 Samen onderwijsbeleid maken 

10 Partnerschappen met andere beleidsdomeinen 

 

Rond die tien thema’s bouwt de Vlor sinds het begin van de huidige legislatuur zijn jaarlijks 

werkprogramma op. We leggen daarbij ook de link naar het Vlaamse Regeerakkoord, de Beleidsnota 

Onderwijs en de relanceplannen in het kader van ‘Vlaamse Veerkracht’.  

Na afloop van dit werkjaar zal het jaarverslag een uitgebreid verslag brengen van de werking. 

Meerjarenperspectief  

In het werkjaar 2022-2023 zijn we over de helft van de legislatuur. Bij de opmaak van het 

werkprogramma bekeken we dan ook op welke thema’s de Vlor wil (blijven) inzetten in de huidige 

beleidsperiode. Het zijn belangrijke dossiers die inspelen op de prioriteiten van het Vlor-memorandum, 

maar ook op het beleidsplan en de relanceplannen van de minister van Onderwijs en de Vlaamse 

Regering: 

• De impact van de coronacrisis op lange termijn 

• Gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde toetsen 

• Digitalisering 

• Transitie naar meer inclusie in onderwijs  

• Onderwijsdoelen  

• Internationale impact op onderwijsdossiers 

• Begeleiding en welzijn van lerenden 

• Uitdagingen voor het lerarenberoep 

 

https://www.vlor.be/memorandum2019
https://www.vlor.be/publicaties/jaarverslag
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Brede, ambitieuze en kwaliteitsvolle 
vorming 

1 Aangepaste en ambitieuze eindtermen haalbaar voor alle 
leerlingen en lerarenteams 

De Vlor bracht in deze legislatuur een aantal adviezen uit over de manier waarop de vernieuwing van 

de eindtermen best gebeurt in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Ook dit werkjaar zullen 

we de verdere ontwikkeling van de eindtermen actief opvolgen.  

Naar aanleiding van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de eindtermen voor de tweede 

en derde graad secundair onderwijs in juni 2022 wees de Vlor op het belang van een tijdige en sterkere 

betrokkenheid van de raad in het beleidsproces van de eindtermen.  

Uit de Conceptnota eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs, die op 23 september 

2022 meegedeeld werd aan de Vlaamse Regering, blijkt dat in de loop van schooljaar 2022-2023 een 

herwerkt voorstel voor de eindtermen ontwikkeld wordt. Daarover zal advies aan de Vlor gevraagd 

worden.  

De Vlor organiseert op 10 november 2022 een toelichting met dialoog over het eindrapport van de 

Praktijkcommissie eindtermen tweede en derde graad 

2 Kwaliteit basisonderwijs versterken  

Strategische verkenning onderwijs aan het jonge kind 

Dit werkjaar werkt de Vlor de strategische verkenning over het onderwijs aan het jonge kind af. De 

raad gaat daarin op zoek naar vernieuwende pistes voor de toekomst. Een denkgroep, bestaande uit 

mensen uit de betrokken sectoren, coördineert de verkenning. Daarin wordt niet enkel naar het 

kleuteronderwijs gekeken, maar ook naar de transitiemomenten: van opvang naar kleuteronderwijs 

en van kleuteronderwijs naar het lager onderwijs. De publicatie van de strategische verkenning is 

gepland voor begin 2023. We stellen die dan voor tijdens een studiedag voor het brede onderwijsveld. 

Ook zal de raad met de input uit de verkenning aan de slag gaan om een advies te formuleren over de 

toekomst van onderwijs aan het jonge kind. 

Rol CLB bij leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs  

De beleidsnota Onderwijs voorziet in de verdere uitrol van het decreet leerlingenbegeleiding. De 

Vlaamse Regering wil daarbij een aantal taken van het CLB in het basisonderwijs schrappen. Het gaat 

om taken op vlak van advisering bij beslissingen in de schoolloopbaan, zoals bij zittenblijven. Bij de 

start van het werkjaar gaf de raad advies over dit voorontwerp van decreet tot wijziging van het 

decreet basisonderwijs. (Rol CLB bij leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, 28 september 2022) 

https://www.vlor.be/adviezen/rol-clb-bij-leerlingenbegeleiding-het-basisonderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/rol-clb-bij-leerlingenbegeleiding-het-basisonderwijs
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Opvolgen implementatie taalscreening en taalintegratietrajecten 

Onderwijs aan het jonge kind vormt een rode draad doorheen de werking van de raad. In februari 2021 

bracht de Vlor een advies1 uit over kritische voorwaarden om de taalscreening in scholen te 

implementeren. De raad volgt de ervaringen in het werkveld  op en organiseert daarover overleg. 

Daarbij betrekt hij ook de onderwijsinspectie. De raad zal gebruik maken van de resultaten van een 

kleinschalig kwalitatief onderzoek door een masterstudent Pedagogiek en Onderwijskunde (UGent) 

die stage loopt bij de Vlor.   

3 Onderwijskwaliteit en toetsen 

Decretaal kader Vlaamse toetsen 

De Vlaamse toetsen zijn een belangrijk speerpunt in het beleid van minister Weyts. Ze moeten een 

antwoord bieden op de achteruitgang van de resultaten van het Vlaamse onderwijs in internationaal 

vergelijkende studies en peilingen. De voorbereidingen rond die Vlaamse toetsen lopen al langer. Het 

gaat om een fundamentele onderwijshervorming. De Vlor bracht de voorbije werkjaren al adviezen 

daarover uit, naarmate er in het beleidsproces steeds meer concrete stappen werden gezet.  

Op 15 juli 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp 

van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs. De Vlor bracht advies uit over dit voorontwerp 

van decreet waarin hij aangeeft zich niet te kunnen vinden in de beleidskeuzes die daarin vervat zitten. 

Het voorontwerp is onvoldoende juridisch onderbouwd en de inhoudelijke motivatie voor het invoeren 

van de Vlaamse toetsen schiet te kort. De Vlor dringt erop aan dat het grondig parlementair debat, 

waartoe hij al eerder opriep, nu echt van start gaat nu het voorontwerp van decreet voorligt. In dat 

debat is een grondige afweging nodig tussen wat nu decretaal is uitgewerkt en een kwaliteitsvol 

alternatief.  

Gestandaardiseerde toetsen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een meerwaarde zijn voor het 

onderwijs. De Vlor geeft daarbij de voorkeur aan een rijke toetsenbank met verschillende 

psychometrisch onderbouwde gestandaardiseerde toetsen waaruit scholen autonoom keuzes kunnen 

maken, rekening houdend met de eigen onderwijsaanpak, de eigen context en de specifieke 

informatiebehoefte voor de interne kwaliteitszorg. Zo’n scenario vertrekt vanuit vertrouwen in scholen 

waarbij ze ontwikkelingsgericht met gestandaardiseerde toetsen werken en aan het stuur worden 

gezet om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. (De Vlaamse toetsen getoetst: ernstige tekorten voor juridische 

en inhoudelijke onderbouwing, 13 oktober 2022) 

Onderwijsspiegel 

De Vlor reflecteert elk jaar op de bevindingen van de onderwijsinspectie uit de onderwijsspiegel. De 

onderwijsspiegel is immers een uniek document dat sterktes en zwaktes van het Vlaams onderwijs 

belicht. Het vormt een uitstekend aanknopingspunt voor verdere advieswerking en overleg over 

bepaalde thema’s. 

De Vlor blijft ook verder inzetten op een constructieve dialoog met de onderwijsinspectie. Die deelt 

zijn bevindingen met de raad over de taalscreening voor vijfjarige kleuters en de  

 

1 Vlor, Raad Basisonderwijs. Taalscreening bij kleuters als hefboom voor een betere beheersing van het Nederlands. 

Kritische voorwaarden om de taalscreening in scholen te implementeren, 3 februari 2021. 

 

https://www.vlor.be/adviezen/taalscreening-bij-kleuters
https://www.vlor.be/adviezen/de-vlaamse-toetsen-getoetst-ernstige-tekorten-voor-juridische-en-inhoudelijke-onderbouwing
https://www.vlor.be/adviezen/de-vlaamse-toetsen-getoetst-ernstige-tekorten-voor-juridische-en-inhoudelijke-onderbouwing
https://www.vlor.be/adviezen/de-vlaamse-toetsen-getoetst-ernstige-tekorten-voor-juridische-en-inhoudelijke-onderbouwing
https://www.vlor.be/adviezen/taalscreening-bij-kleuters
https://www.vlor.be/adviezen/taalscreening-bij-kleuters
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taalintegratietrajecten. Ook zal er een uitwisseling plaatsvinden over gedifferentieerd doorlichten en 

het kwaliteitstoezicht op het huisonderwijs.  

4 Arbeidsmarktgericht onderwijs 

Samenwerking in sectorconvenants verder versterken 

Sectorconvenants zijn protocollen van samenwerking tussen de representatieve werkgevers- en 

werknemersorganisaties van sectoren en de Vlaamse Regering, ter ondersteuning van het Vlaamse 

werkgelegenheidsbeleid. De Vlaamse Regering wil het decreet over de sectorconvenants uit 2009 

actualiseren en optimaliseren om de werking van de sectorconvenants verder te verzekeren voor de 

toekomst, de regelgeving te enten op de huidige realiteit en werking en om het instrument van 

intersectorale convenants te introduceren en verder uit te werken. Aan het begin van het werkjaar 

bracht de Vlor advies uit bij het voorontwerp van decreet. (Samenwerking in sectorconvenants verder 

versterken, 22 september 2022) 

Vanaf 1 juli 2023 gaat er weer een nieuwe generatie sectorconvenants van start. Het ontwikkelproces 

daarvoor start al op 11 oktober 2022 en de Vlor is er nauw bij betrokken als lid van de ambtelijke 

werkgroep intersectoraal beleid en als coördinator van de inspiratiesessie over samenwerken met 

onderwijs. Op vraag van de Vlor is er dit jaar ook een ‘overlegtoets’ in het ontwikkelproces 

ingebouwd, waardoor sectoren verplicht zijn om te overleggen met hun (onderwijs)partners over de 

acties in hun convenant. 

Advies BVR premies werkplekleren 

De Vlaamse Regering wil de incentives voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding 

optimaliseren en vereenvoudigen. Daarvoor worden de bestaande incentives voor werkplekleren 

opgeheven en vervangen door twee nieuwe premies. Op 23 juni 2022 gaf de Vlor al advies2 over het 

voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de 

leerlingenpremie alternerende opleidingen. In het komende werkjaar zal de Vlor advies uitbrengen 

over het besluit van de Vlaamse Regering om de premies te concretiseren. 

Andere thema’s in de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 

Dit werkjaar heeft de Vlor bijzondere aandacht voor volgende thema’s door minstens toelichtingen en 

uitwisseling in te plannen: 

• Ongekwalificeerd schoolverlaten 

• Kwetsbare leerlingen en buitengewoon onderwijs 

• Regionale Technologische Centra: vernieuwde werking en beheersovereenkomsten 

• Duaal leren: evoluties laatste vijf jaar, opstart in volwassenenonderwijs en duaal lesgeven. 

• STEM 

5 Modernisering secundair onderwijs 

De modernisering van het secundair onderwijs wordt gradueel uitgerold. In 2022-2023 is het tweede 

leerjaar van de tweede graad aan de beurt. De Vlor wil de uitrol van de modernisering van nabij 

 

2  Vlor, Algemene Raad. Premies werkplekleren. Advies bij het voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend 

werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleidingen, 23 juni 2022 

https://www.vlor.be/adviezen/samenwerking-sectorconvenants-verder-versterken
https://www.vlor.be/adviezen/samenwerking-sectorconvenants-verder-versterken
https://www.vlor.be/adviezen/samenwerking-sectorconvenants-verder-versterken
https://www.vlor.be/adviezen/premies-werkplekleren
https://www.vlor.be/adviezen/premies-werkplekleren
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opvolgen en drong al eerder aan op een nulmeting en monitoring van de impact van de modernisering 

in het licht van de vooropgestelde doelstellingen en vanuit het perspectief van aanbieders, personeel 

en gebruikers. In het voorjaar van 2022 kreeg de Vlor een inkijk in het screeningsinstrument dat 

gehanteerd zal worden om de modernisering te monitoren. De raad werd uitgenodigd om feedback te 

geven op de vraagstelling van het screeningsinstrument. Een werkgroep heeft zich daarover gebogen 

en gaat eind oktober 2022 in dialoog met de ontwikkelaars van het screeningsinstrument. Daarna zal 

de raad bepalen welke neerslag de feedback krijgt. Dat kan uiteraard niet losgekoppeld worden van 

de ontwikkelingen rond de eindtermen tweede en derde graad die de invulling van het studieaanbod 

en dus ook de leerlingenstromen in het gemoderniseerde secundair onderwijs bepalen. 

6 Hoger onderwijs 

Inkanteling Raad Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse Bestuursrechtscolleges 

De Vlaamse Regering besliste om de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen te 

laten inkantelen in de Dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges. De Vlor staat niet negatief 

tegenover die inkanteling, maar geeft in zijn advies  wel belangrijke bedenkingen mee. Zo vraagt de 

raad om ook advies te kunnen geven over het uitvoeringsbesluit dat het verloop van de 

beroepsprocedure zal bepalen. Pas dan zal de raad kunnen beoordelen of de integratie kan 

plaatsvinden onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering had vooropgesteld in haar 

regeerakkoord: een efficiënte inkanteling en garanties voor dezelfde kwaliteit en rechtszekerheid als 

die van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Die garantie is op dit moment 

onvoldoende aanwezig. (Inkanteling Raad Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse Bestuursrechtscolleges, 13 

september 2022)   

Advies internationaliseringsstrategie hoger onderwijs  

De Vlor toonde zich al eerder een voorstander van een blijvende internationalisering  van het Vlaamse 

hoger onderwijs. Die is immers een belangrijke voorwaarde om hogeronderwijsinstellingen een 

voortrekkersrol te laten blijven spelen in het ontwikkelen van kennis en om hun studenten voor te 

bereiden op hun professioneel en persoonlijk functioneren in een steeds meer globale en 

multiculturele samenleving. De Vlor kijkt dan ook uit naar de nieuwe internationaliseringsstrategie 

voor het hoger onderwijs.  

Opvolging decreet instroom en studie-efficiëntie 

De Vlor bracht vorig werkjaar twee adviezen uit over het decreet over instroom en studie-efficiëntie. 3 

De raad plant in de tweede helft van het werkjaar een opvolging over de effecten en impact van het 

decreet op studenten en hoge onderwijsinstellingen. 

 

3 Vlor, Raad Hoger Onderwijs. Instroom en optimalisatie van studie-efficiëntie in hoger onderwijs. Advies bij het 

voorontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie en overige organisatorische 

aspecten hoger onderwijs, 15 februari 2022. 

   Vlor, Raad Hoger Onderwijs. Instroom en studie-efficiëntie in hoger onderwijs. Bijkomend advies over het voorontwerp 

van decreet over instroom en studie-efficiëntie, 28 april 2022.  

https://www.vlor.be/adviezen/inkanteling-raad-studievoortgangsbeslissingen-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges
https://www.vlor.be/adviezen/instroom-en-optimalisatie-van-studie-efficientie-hoger-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/instroom-en-optimalisatie-van-studie-efficientie-hoger-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/instroom-en-optimalisatie-van-studie-efficientie-hoger-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/instroom-en-studie-efficientie-het-hoger-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/instroom-en-studie-efficientie-het-hoger-onderwijs
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7 Kwaliteitsverbetering taal  

Seminarie leesvaardigheid bevorderen via internationalisering 

Sinds 2015 jaar organiseert de Vlor een jaarlijks seminarie met EPOS.4 Het opzet is om samen met 

scholen die een Erasmus+ project hebben afgerond, na te denken over de resultaten van het project 

die relevant kunnen zijn voor het onderwijsbeleid. Daarvoor brengt de Vlor beleidsverantwoordelijken 

uit zijn verschillende geledingen samen met de projectverantwoordelijken in de scholen. Die 

beleidsconclusies kunnen advieswerking in de Vlor verder bevruchten en verbreden.  

Dit werkjaar zal het seminarie focussen op het bevorderen van leesvaardigheid  als onderdeel van een 

globaal talenbeleid. We gaan op zoek naar inzichten tijdens het internationaliseringsproces die 

relevant zijn voor een Vlaams beleid rond leesvaardigheid. Hoe dragen die initiatieven bij tot het 

stimuleren van een leescultuur die op haar beurt leesvaardigheid van jongeren stimuleert?  

8 Positief leerklimaat 

Leerlingenbegeleiding 

De commissie Leerlingenbegeleiding in de Vlor bekijkt de afstemming tussen de manier waarop 

scholen hun leerlingenbegeleiding vorm geven en de opdracht van het CLB dat hen begeleidt. Zowel 

interne leerlingenbegeleiding als de deelaspecten van leerlingenbegeleiding (studie- en 

schoolloopbanen, preventieve gezondheid, studiekeuzebegeleiding en psychisch en sociaal 

welbevinden) komen aan bod in de commissie.  

Dit werkjaar volgt de commissie Leerlingenbegeleiding actief de dossiers op het snijvlak van de 

beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn die een impact hebben op het functioneren van 

leerlingenbegeleiding.  

Welbevinden en preventie van pesten 

Voor de onderwijspartners binnen de Vlor is een beleid rond welbevinden op school en tegen pesten 

een topprioriteit. Sinds het schooljaar 2015-2016 is er binnen de raad een structureel overleg over 

Welbevinden en de preventie van pesten op school, samen met de betrokken overheden en experten.  

Bij aanvang van dit werkjaar publiceert de Vlor een poster met tips voor welbevinden op school, nu 

onderwijs meer digitaal wordt. De focus tijdens de volgende overlegmomenten ligt op de vraag welke 

gedragswetenschappelijke interventies, in samenwerking tussen school en psychologen/pedagogen, 

hun vruchten afwerpen in de klas. Welke programma’s geven de leerkracht meer ademruimte én 

werken beschermend ten aanzien van het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen bij 

kinderen en jongeren? 

  

 

4 EPOS Staat voor ‘Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking’. EPOS vzw is het agentschap 

dat door de Vlaamse overheid belast is met het implementeren van deze programma’s.. 

https://www.vlor.be/themas/begeleiding-en-zorg/welbevinden-en-preventie-van-pesten-op-school
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Voldoende onderwijscapaciteit en 
uitdagende leeromgevingen 

1 Digitale transformatie en innovatie 

Verankering afstandsonderwijs in het secundair onderwijs 

Tijdens de coronapandemie moesten scholen volledig of gedeeltelijk onderwijs op afstand 

organiseren. Een aantal scholen wil afstandsonderwijs ook in de toekomst blijven inzetten om 

kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Een decretaal kader was nodig om dat mogelijk 

te maken. De Vlor gaf op 27 september 2022 advies over het voorontwerp van decreet, met als 

speerpunten: 

• In het belang van de leerling 

• Via participatie naar gedragenheid 

• Vanuit pedagogische overwegingen 

• Met dezelfde kwaliteitsvereisten en kwaliteitszorg als contactonderwijs  

(Verankering afstandsonderwijs in het secundair onderwijs, 27 september 2022) 

2 Uitdagende leeromgevingen in het hoger onderwijs 

Wat hebben instellingen voor hoger onderwijs, gezien de huidige context, van de nationale 

autoriteiten nodig om een digitaliseringsbeleid te ontwikkelen? En hoe kunnen instellingen hun 

digitaliseringsbeleid verder vormgeven? 

Om een antwoord te bieden op deze vragen, zette de Vlor het Erasmus+ project Powerhead op, samen 

met het Departement Onderwijs en Vorming, die het project coördineert, en het Ministerie van 

Onderwijs van Letland als partner. Het project startte in december 2020 en loopt twee jaar. Na het 

verzamelen van actuele inzichten (definities, kansen, uitdagingen en randvoorwaarden) over digitaal 

leren en onderwijzen in het hoger onderwijs, bouwt dit project voort op een analyse van de behoeften 

van diverse actoren in de partnerlanden met betrekking tot duurzame digitalisering in het hoger 

onderwijs. 

Het uiteindelijke resultaat zijn ‘guidelines’ voor een beleid rond digitaal leren in onderwijs, zowel voor 

hogeronderwijsinstellingen als voor overheden.  

Op 17 oktober 2022 vond de slotconferentie plaats, voor een Vlaams en internationaal publiek. De Vlor 

gaat verder met de bevindingen aan de slag.  

Alle resultaten van het project zijn te vinden op www.vlor.be/powerhead.   

3 De advisering van het onderwijsaanbod en -organisatie 

Een nieuw regelgevend kader voor de onderwijsinternaten 

De Vlaamse Regering wil met een eigen niveaudecreet de internaten en het internatenlandschap 

opwaarderen. De Vlor drukt in zijn advies zijn tevredenheid uit over het feit dat de internaten een 

https://www.vlor.be/adviezen/verankering-afstandsonderwijs-het-secundair-onderwijs
http://www.vlor.be/powerhead
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eigen, volwaardig decreet krijgen. Het decreet is een belangrijke opstap naar een eigen plaats van de 

internaten als een volwaardige sector binnen het beleidsdomein Onderwijs. 

Over het algemeen kan de Vlor zich vinden in het nieuw regelgevend kader voor de 

onderwijsinternaten. Niettemin is er nog steeds een belangrijke onbekende die een oordeel 

bemoeilijkt: de exacte omkadering die zal worden toegekend aan de onderwijsinternaten. De Vlaamse 

Regering streeft ook naar een schaalvergroting van de onderwijsinternaten door een 

‘rationalisatienorm’ te bepalen (de minimale schaalgrootte van een internaat). Het is zeker niet 

ondenkbaar dat die rationalisatienorm een negatieve impact zal hebben op kleine internaten. De Vlor 

is dan ook bezorgd over die rationalisatienorm en de impact ervan op het terrein.  

Veel onderwijsinternaten functioneren vandaag binnen een verouderde infrastructuur. Zij verdienen 

naast een nieuw decreet dan ook een nieuwe inhaalbeweging inzake infrastructuur. (Een nieuw 

regelgevend kader voor de onderwijsinternaten, 22 september 2022) 

Programmaties  

Omwille van zijn unieke samenstelling maken onder meer alle onderwijsverstrekkers deel uit van de 

Vlor. Om die reden gaf de decreetgever de opdracht aan de Vlor om te overleggen en advies te 

verlenen over nieuw en bijkomend onderwijsaanbod in de verschillende onderwijsniveaus. De 

onderwijsverstrekkers overleggen eerst onderling over de oprichting en programmatie van nieuw en 

bijkomend aanbod. De Vlor adviseert vervolgens de aanvragen op basis van de criteria uit de 

regelgeving en bijkomende beoordelingscriteria. Een belangrijk criterium is of de aanvraag past in het 

profiel van een school of, voor het volwassenenonderwijs, in een langetermijnvisie van het 

centrumbestuur. In de uiteindelijke adviesverlening worden ook de andere stakeholders binnen de 

Vlor betrokken.  

Na het advies van de Vlor, AGODI en de onderwijsinspectie en in het geval van de duale 

structuuronderdelen de SERV, neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de aanvragen.  

Buitengewoon onderwijs  

Als gevolg van het M-decreet werd de bevoegdheid van de Vlor voor overleg en advies over nieuw en 

bijkomend onderwijsaanbod uitgebreid met de programmatieaanvragen in het buitengewoon 

onderwijs. Zo geeft de Vlor advies over de programmatieaanvragen voor het buitengewoon 

basisonderwijs (bubao), buitengewoon secundair onderwijs (buso) en voor duaal leren in het buso.  

Secundair onderwijs  

Voor het gewoon secundair onderwijs zal de Vlor advies uitbrengen over de programmatieaanvragen 

voor eerste, tweede en derde graad. De raad zal ook zijn advies geven over de programmatieaanvragen 

voor duale structuuronderdelen. 

Volwassenenonderwijs  

De Vlor zal, zowel in november als maart, zijn advies uitbrengen over de aanvragen voor bijkomende 

onderwijsbevoegdheid in de centra voor volwassenenonderwijs (cvo). Die kunnen opleidingen 

organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Sinds 1 

september 2017 wordt de onderwijsbevoegdheid van een cvo door de Vlaamse overheid niet langer 

toegekend op het niveau van de opleiding, maar op het niveau van het studiegebied en niet langer op 

het niveau van het ganse centrum, maar op het niveau van de vestigingsplaats.   

In de modulaire onderwijsorganisatie werkt ook het volwassenenonderwijs, zowel secundair 

volwassenenonderwijs als basiseducatie, met opleidingsprofielen. Die omvatten, naast de benaming 

en het volume van de opleiding, ook de basiscompetenties en de modules en leertrajecten. De 

https://www.vlor.be/adviezen/een-nieuw-regelgevend-kader-voor-de-onderwijsinternaten
https://www.vlor.be/adviezen/een-nieuw-regelgevend-kader-voor-de-onderwijsinternaten
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voorstellen voor opleidingsprofielen worden opgemaakt door Ligo (centra voor basiseducatie) en de 

pedagogische begeleidingsdiensten. De Vlor geeft vanaf dit werkjaar enkel advies over voorstellen 

voor opleidingsprofielen die niet gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie.  

Deeltijds kunstonderwijs  

Sinds 1 september 2018 is de nieuwe regeling van kracht voor de toekenning van 

onderwijsbevoegdheid aan een academie deeltijds kunstonderwijs. Die bepaalt dat een schoolbestuur 

ten laatste op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een aanvraag moet 

indienen voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid. De Vlor brengt daarover advies 

uit, net als een ambtelijke beoordelingscommissie.  

Het decreet van 3 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorziet in lokale 

samenwerkingsinitiatieven tussen de academies enerzijds en basisscholen, secundaire scholen en 

instellingen voor hoger onderwijs anderzijds. Doorgaans worden die initiatieven aangeduid met de 

projectnaam ‘Kunstkuur’. De Vlor buigt zich in een uitgebreide commissie deeltijds kunstonderwijs 

over alle projectaanvragen en doet zijn inbreng in de beoordelingscommissie  
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Levenslang en levensbreed leren 

1 Standaardtest NT2 in het volwassenenonderwijs  

Op 24 juni 2022 legde de Vlaamse Regering verdere maatregelen om het inburgeringsbeleid voor 

nieuwkomers ingrijpend te veranderen vast in een wijzigingsdecreet NT2. Het gaat onder meer over 

het invoeren van een inschrijvingsgeld voor de NT2-opleiding en een gestandaardiseerde test NT2 voor 

het taalniveau A2. De Vlor bracht zijn advies uit over het voorontwerp van besluit waarin de Vlaamse 

Regering de uitwerking van de NT2-test in het volwassenenonderwijs concretiseert en ze de 

inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving vastlegt. 

Met dat advies beargumenteert de Vlor nogmaals dat het opleggen van een standaardtest NT2 aan 

alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie, zoals nu geoperationaliseerd in een BVR, niet 

wenselijk, niet haalbaar en niet aanvaardbaar is. De beperkte bijsturingen die de Vlaamse Regering al 

heeft gedaan sinds de conceptnota ‘hertekening inburgeringstraject’, komen niet tegemoet aan onze 

fundamentele bemerkingen en zijn dus onvoldoende. (Standaardtest NT2 in het volwassenenonderwijs niet 

wenselijk, niet haalbaar en niet aanvaardbaar, 20 september 2022) 

2 Cursistenbegeleiding en zorg in het volwassenenonderwijs 

Het is al langer een pijnpunt in het volwassenenonderwijs dat er nauwelijks een kader en middelen 

voorzien zijn voor cursistenbegeleiding en zorg op maat. Daarom bereidt de Vlor daarover een advies 

op eigen initiatief voor. We vertrekken vanuit een intern seminarie (6 oktober 2022) waarin de ESF-

projecten CVO inclusief 1 en 2 werden toegelicht, alsook de werking van de CLB’s en 

ondersteuningsnetwerken in het secundair onderwijs. 

3 Micro-credentials 

Micro-credentials zijn leerbewijzen die worden verworven op basis van leeractiviteiten met een 

beperkte omvang. Zowel in Vlaanderen als in de Europese Unie maken ze steeds vaker deel uit van het 

aanbod levenslang leren. Omdat Vlaanderen al heel wat ervaring heeft met het aanbieden en erkennen 

van kleine leeractiviteiten, bracht de Vlor in juli 2021 al een advies uit voor de verdere uitrol van micro-

credentials in de Europese Unie.5  

Op  16  juni  2022 finaliseerde  de  Raad  van  de  EU  zijn  ‘Recommendation  on  a  European  approach  

to  micro-credentials for lifelong learning and employability’. Die werd al voorgesteld aan de Vlor in 

juni 2022.  Binnen  anderhalf  jaar  moeten  de  Europese  lidstaten  een  actieplan  opleveren  hoe  zij  

met micro-credentials zullen omgaan. De Vlor bereidt in het komende werkjaar dan ook een advies 

voor over micro-credentials in Vlaanderen. Dat advies focust niet alleen op het gebruik van micro-

credentials in het hoger onderwijs, maar ook in de bredere volwasseneneducatie. 

 

5 Vlor, Raad Hoger Onderwijs. Microcredentials in Europees perspectief. Advies voor de openbare raadpleging van de 

Europese Commissie ‘Microcredentials for lifelong learning and employability’. 1 juli 2021. 

https://www.vlor.be/adviezen/standaardtest-nt2-het-volwassenenonderwijs-niet-wenselijk-niet-haalbaar-en-niet
https://www.vlor.be/adviezen/standaardtest-nt2-het-volwassenenonderwijs-niet-wenselijk-niet-haalbaar-en-niet
https://www.vlor.be/adviezen/standaardtest-nt2-het-volwassenenonderwijs-niet-wenselijk-niet-haalbaar-en-niet
https://www.vlor.be/adviezen/microcredentials-europees-perspectief
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/en/pdf
https://www.vlor.be/adviezen/microcredentials-europees-perspectief
https://www.vlor.be/adviezen/microcredentials-europees-perspectief
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4 Evaluatie niveaudecreet DKO 

Sinds maart 2018 kent het deeltijds kunstonderwijs een eigen en volwaardig niveaudecreet, waarover 

de Vlor ook heeft geadviseerd6. Met het einde van de legislatuur in zicht maakt de Vlor een balans op 

van dat niveaudecreet. Het is namelijk nu al duidelijk dat het niveaudecreet bijsturing nodig heeft. Zo 

publiceerde de Vlor vorig jaar nog een advies over leerlingenbegeleiding en zorg in het dko.7 Ondanks 

de nieuwe mogelijkheden van het niveaudecreet zijn er namelijk nog heel wat belemmeringen die een 

optimale en inclusieve zorgaanpak in de weg staan. Rond de evaluatie van het niveaudecreet plant de 

Vlor in de tweede helft van het werkjaar een seminarie. 

  

 

6 Vlor, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds 

kunstonderwijs, 27 juni 2017. 
7 Vlor, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs, 8 maart 

2022. 

https://www.vlor.be/adviezen/advies-over-het-voorontwerp-van-decreet-betreffende-het-deeltijds-kunstonderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/leerlingenbegeleiding-en-zorg-het-deeltijds-kunstonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorontwerp-van-decreet-betreffende-het-deeltijds-kunstonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorontwerp-van-decreet-betreffende-het-deeltijds-kunstonderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/leerlingenbegeleiding-en-zorg-het-deeltijds-kunstonderwijs
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Gelijke onderwijskansen 

Ambitieus en kwaliteitsvol onderwijsbeleid zet gelijke onderwijskansen centraal. Dat moet het 

uitgangspunt zijn waaraan elke beleidsmaatregel wordt afgetoetst. 

1 Leerplichtonderwijs 

Wijziging voorrangsregeling voor leerlingen met een voortraject in het Nederlandstalig 

basisonderwijs bij inschrijving in het gewoon secundair onderwijs in Brussel en de 

Vlaamse Rand 

De Vlor ontving op 5 september 2022 de adviesvraag over het Voorontwerp van decreet tot wijziging 

van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de voorrangsgroepen voor 

leerlingen met een voortraject in het Nederlandstalig basisonderwijs bij de inschrijvingen in het 

gewoon secundair onderwijs. Het betreft een wijzigingsdecreet bij de inschrijvingsdecreten waarover 

de Vlor advies gaf op 23 september 2021.8 

De wijziging is het gevolg van een beslissing van het Grondwettelijk Hof dat de voorrangsregeling 

vernietigde dat leerlingen gedurende negen jaar Nederlandstalig basisonderwijs moesten gevolgd 

hebben om in aanmerking te komen voor de voorrangsgroep van 15% voor inschrijving in het 

Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. In de plaats daarvan wordt nu bepaald dat om gebruik 

te maken van die voorrangsgroep van 15%, leerlingen vanaf de start van de leerplicht les moeten 

hebben gevolgd in een erkende school voor het Nederlandstalig onderwijs. Die regel wordt ook 

doorgetrokken naar de voorrangsgroep van 70% voor leerlingen bij inschrijvingen in het 

Nederlandstalig secundair onderwijs in de Vlaamse Rand rond Brussel. 

De Vlor zag af van advies, omdat de raad in zijn advies van 23 september 2021 er ook al op gewezen 

had dat die vereiste te streng was. De Vlor haalde daarvoor diverse redenen aan en vroeg om minder 

strikte vereisten. De regeling die nu voorligt, komt daar enigszins aan tegemoet, maar voor de Vlor 

mocht er nog meer flexibiliteit zijn, bijvoorbeeld voor anderstalige nieuwkomers (neveninstromers) of 

leerlingen die door de capaciteitsproblemen niet vanaf het begin van de leerplicht kunnen inschrijven 

in het Nederlandstalig onderwijs. Het is wel positief dat er nu eenzelfde regeling komt in Brussel en de 

Vlaamse Rand. Dat is transparant voor ouders. Ook daar had de Vlor om gevraagd. 

Engagementsverklaring ‘Diversiteit als meerwaarde’ 

De Vlor zal in de loop van het werkjaar 2022-2023 de geactualiseerde engagementsverklaring 

‘Diversiteit als meerwaarde’ van het Vlaamse onderwijsveld in de kijker zetten. 

Diversiteit in lerarenteams 

In het kader van zijn overleg over meer diversiteit in lerarenteams, om de diversiteit in de samenleving 

ook onder het schoolpersoneel beter te weerspiegelen, organiseert de Vlor dit werkjaar een seminarie 

met de lerarenopleidingen. Daarin ligt de focus op wat de lerarenopleidingen doen om de instroom, 

 

8 Vlor, Algemene Raad. Doelstellingen inschrijvingsrecht sterker nastreven. Advies over drie voorontwerpen van decreet 

die de aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet regelen, 23 september 2021 

https://www.vlor.be/adviezen/doelstellingen-inschrijvingsrecht-sterker-nastreven
https://www.vlor.be/adviezen/doelstellingen-inschrijvingsrecht-sterker-nastreven
https://www.vlor.be/adviezen/doelstellingen-inschrijvingsrecht-sterker-nastreven
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doorstroom en uitstroom van studenten van diverse achtergronden naar het lerarenberoep te 

bevorderen. 

2 Hoger onderwijs 

Advies sociale inclusie kansengroepen 

De stakeholders in het hoger onderwijs (de instellingen, studentenvoorzieningen, studenten, …) stellen 

vast dat er bepaalde (groepen) studenten zijn die minder deelnemen aan sociale activiteiten dan 

andere. De coronacrisis heeft de aandacht daarvoor verder verscherpt. De Vlor doet dan ook 

aanbevelingen om het inclusieve karakter van die sociale activiteiten te versterken.  

Sociale inclusie heeft het potentieel om het studiesucces van studenten positief te beïnvloeden maar 

bevordert ook sociale integratie, identiteitsontwikkeling, burgerschapsvorming en het mentaal 

welbevinden van studenten. De Vlor pleit voor een combinatie van een universele en doelgerichte 

aanpak. De raad pleit ook voor meer samenwerking. Ad hoc projecten en quick wins kunnen goed zijn 

voor het welzijn van de studenten, maar als we op lange termijn stappen vooruit willen zetten rond 

sociale inclusie, dan dringt samenwerking zich op tussen diverse actoren in het hogeronderwijsveld. 

(Hefbomen en voorwaarden voor een grotere sociale inclusie van kansengroepen in het hoger onderwijs, 18 oktober 

2022) 

  

https://www.vlor.be/adviezen/sociale-inclusie-het-hoger-onderwijs
https://www.vlor.be/adviezen/hefbomen-en-voorwaarden-voor-een-grotere-sociale-inclusie-van-kansengroepen-het-hoger
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Inclusief onderwijs 

1 Weg naar nieuw decreet leersteun vraagt stevige fundering en 
operationalisering 

Op 8 juli 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan een voorontwerp 

van decreet over leersteun. Het nieuwe decreet zal het eerdere M-decreet voor kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften vervangen en zal ingevoerd worden vanaf het schooljaar 2023-2024. 

De Vlor bracht zijn advies over het voorontwerp van decreet uit op 22 september 2022. We geven in 
een eerste deel een aantal kernboodschappen mee. Eerst bekijken we in welke mate er rekening is 
gehouden met de kernboodschappen die we meegaven in het eerdere advies over de conceptnota 
voor een nieuw decreet leersteun. We leggen ze daarvoor naast het voorontwerp van decreet, 
waardoor enkele van die kernboodschappen een nieuwe dimensie krijgen. 

De Vlor beschouwt onder andere de volgende voorstellen, die de conceptnota al aanbracht, nog steeds 
als een  stap vooruit: 

• De verzelfstandiging van de leersteuncentra en de toeleiding via één spoor;  
• de realisatie van een ambt van leerondersteuner; 
• het streven naar een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning in cocreatie met het 

onderwijsveld. Het referentiekader is nog in ontwikkeling. 

Wat echter opvalt  aan het voorontwerp van decreet is dat er nog steeds geen globaal plan voor 
inclusie werd uitgewerkt en dat de aangekondigde versterking van de basiszorg en de verhoogde zorg, 
nog geconcretiseerd moeten worden. De Vlor vraagt tevens om de impact, die het decreet zal hebben 
op zowel scholen, CLB’s als de pedagogische begeleidingsdiensten, grondig af te toetsen 

We formuleren ook drie nieuwe kernboodschappen die voortkomen uit het voorontwerp van decreet: 

1 De operationalisering voor de versterking van de basiszorg en de verhoogde zorg, de 

fundamenten van het zorgcontinuüm ontbreekt; 

2 Het voorontwerp van decreet heeft een grote impact op de opdracht van het CLB, zoals de 

administratieve overlast van de gemotiveerde verslagen. We vragen ook om bij de monitoring 

de kwaliteit van het samenspel CLB-school steeds te bekijken in functie van een optimaal 

leerproces voor elke leerling; 

3 Tenslotte betreurt de Vlor dat er nog geen referentiekader is voor kwaliteitsvolle leersteun, 

terwijl dit voorontwerp van decreet er uitdrukkelijk naar verwijst. Het is voor de Vlor dan ook 

onmogelijk om zijn advies uit te brengen over de artikelen die verwijzen naar het 

referentiekader. 

In een tweede deel van het advies bespreken we de aparte artikelen in het voorontwerp van decreet. 
We maken daarvoor een thematische indeling waardoor er ruimte is voor een aantal algemene 
opmerkingen en aanbevelingen. (Weg naar nieuw decreet leersteun vraagt stevige fundering en concretisering, 22 

september 2022) 

https://www.vlor.be/adviezen/weg-naar-nieuw-decreet-leersteun-vraagt-stevige-fundering-en-concretisering
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2 Onderzoeksrapport bevraging buso 

Om de knelpunten van het buitengewoon secundair onderwijs (buso) in kaart te brengen,  

organiseerde de Vlor in het voorjaar van 2021 een bevraging over de wisselwerking tussen regelgeving 

en de werkvloer. We consulteerden daarvoor het breed onderwijsveld in het buso, waaronder 

directies, leraren, ondersteuners, CLB-medewerkers, ouders en scholieren. We peilden naar 

knelpunten, al dan niet verbonden aan de huidige regelgeving, en ook naar good practices, mogelijke 

hindernissen en voorstellen voor oplossingen. 

De commissie specifieke noden gaat met de verkregen data aan de slag om thematisch, maar ook 

volgens opleidingsvorm en doelgroep, de knelpunten in kaart te brengen. We onderzoeken daarbij ook 

de haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen. De resultaten zullen in het najaar van 2022 

gebundeld worden in een intern rapport dat voeding kan geven aan toekomstig advieswerk. 
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Onderwijsprofessionals 

1 Vijf bouwstenen van het lerarenberoep 

Wat maakt het beroep van leraar uniek? Waarom is het zo’n mooi en krachtig beroep?  Met die vragen 

ging het meerjarig Vlor-project ‘De leraar op school en in de samenleving’ de afgelopen jaren aan de 

slag.  De Vlor organiseerde daarvoor gesprekstafels met tientallen (toekomstige, huidige en 

gepensioneerde) leraren, zorgmedewerkers en begeleiders, directeurs, ouders, leerlingen, filosofen, 

pedagogen, docenten ... Op basis van die input ging een divers lerarenpanel aan de slag met als doel 

het formuleren van bouwstenen die voor hen leraarschap definiëren.   

Het lerarenpanel kwam tot vijf krachtige bouwstenen. Vijf fundamentele dimensies van het 

lerarenberoep: Deskundigheid, Een hart voor kinderen en jongeren, Engagement, Autonomie, 

Verbinding.   

De bouwstenen werden door de Vlor vormgegeven in een video en in een poster. We zorgen voor een 

brede communicatie van de bouwstenen, zowel naar het werkveld (scholen, leraren) als naar 

beleidsmakers.  Ook de startdag van de Vlor op 27 oktober 2022 is aan de bouwstenen opgehangen. 

Op die manier wil de raad bijdragen aan een hernieuwde en positieve visie op wat ‘leraar zijn’ is. De 

bouwstenen zullen ook hun doorwerking krijgen in adviezen van de Vlor. 

2 Lerarenopleiding 

De Vlor werkt aan een advies over de lerarenopleiding. Vanuit zijn unieke samenstelling zal de Vlor 

nadenken over hoe leraren sterk aan de start van hun loopbaan kunnen komen en wat dat betekent 

voor de instroom in de lerarenopleiding, de wegen tot het lerarenberoep en de inhoud van de 

opleiding. Daarbij zoekt de raad overeenstemming tussen de ‘werkgevers’ van leraren 

(onderwijsverstrekkers), de vakbonden en de opleiding. 

  

https://www.vlor.be/video-vijf-bouwstenen-van-het-lerarenberoep
https://www.vlor.be/startdag22
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Sterke en participatieve 
onderwijsinstellingen 

1 Maatschappelijke verwachtingen op school 

De Vlor organiseert een structureel overleg tussen onderwijspartners en andere maatschappelijke 

actoren over de relevantie van ‘educaties’ of maatschappelijke thema’s voor het curriculum. In de 

commissie Onderwijs en Samenleving komen maatschappelijke thema’s aan bod, van 

consumenteneducatie en verkeerseducatie over burgerschapseducatie en educatie voor duurzame 

ontwikkeling tot gezondheidsbevordering. Vanaf dit werkjaar wordt in de schoot van de commissie  

ook structureel overleg opgezet met OVAM.  

De commissie ontwikkelde een website ‘De samenleving in de klas’, die in de loop van het werkjaar zal 

verrijkt worden met meer inspirerende voorbeelden 

2 Decreet e-ID 

Het voorontwerp van decreet regelt vooral een praktijk die al bestaat. Daarmee tracht de overheid 

tegemoet te komen aan de vraag om een decretale grondslag te voorzien voor het gebruik en het 

registreren van persoonsgegevens en in regel te zijn met de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 

De Vlor vindt in zijn advies dat de overheid onvoldoende tegemoet aan enkele opmerkingen en 

aanbevelingen van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC). De Vlor vraagt ook om de maximale 

bewaartermijn expliciet te vermelden in de niveaudecreten en niet alleen via een verwijzing naar het 

Bestuursdecreet. Daarnaast moet elke persoon de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aanspreken 

om zijn rechten te kunnen uitoefenen. Het is nu niet duidelijk bij welke dienst die personen terecht 

kunnen. (Het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds 

kunstonderwijs, 22 september 2022) 

  

https://www.samenlevingindeklas.be/
https://www.vlor.be/adviezen/het-gebruik-van-persoonsgegevens-het-basisonderwijs-secundair-onderwijs-en-het-deeltijds
https://www.vlor.be/adviezen/het-gebruik-van-persoonsgegevens-het-basisonderwijs-secundair-onderwijs-en-het-deeltijds
https://www.vlor.be/adviezen/het-gebruik-van-persoonsgegevens-het-basisonderwijs-secundair-onderwijs-en-het-deeltijds
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Kritische voorwaarden: Financiering 
van onderwijs 

1 Programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2023 

De Vlor ontving op 10 oktober 2022 de vraag om advies te geven over het programmadecreet bij de 

begrotingsopmaak 2023. In zijn advies roept de Vlor de overheid op om de werkingsmiddelen van alle 

onderwijsniveaus correct te indexeren. Het is de enige manier om de dalende koopkracht van 

onderwijsinstellingen tegen te gaan en noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijsaanbod op 

termijn te blijven garanderen. (Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2023, 20 oktober 2022) 

2 Seminarie financiering levenslang leren 

De Vlor organiseerde op 11 oktober 2022 een seminarie over de financiering van opleidingen in het 

kader van levenslang leren. We nodigden daarvoor sprekers uit van verschillende onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers en richtten een brede blik op het volwassenenonderwijs, de Syntra, VDAB en 

het hoger onderwijs. 

In het seminarie gingen we dieper in op de mogelijkheden en drempels van de 

financieringsmechanismen voor de aanbieders. Een belangrijke focus was de impact op mogelijke 

samenwerking tussen die onderwijs- en opleidingsverstrekkers, zowel onderling als met andere, 

externe organisaties. 

  

https://www.vlor.be/adviezen/programmadecreet-bij-begrotingsopmaak-2023
https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/seminarie-over-de-financiering-van-levenslang-leren
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Kritische voorwaarden: Samen 
onderwijsbeleid maken 

1 Strategisch beleid 

Bijdrage regeerakkoord Vlaamse Regering 2024-2029 

De Vlor start in het werkjaar 2022-2023 zijn voorbereidingen op voor een bijdrage van het 

onderwijsveld aan de beleidsagenda voor de Vlaamse Regering 2024-2029. In die context zal de Vlor 

ook enkele kaderadviezen uitbrengen. De Vlor laat zich daarbij ook inspireren door de 

omgevingsanalyse van het beleidsdomein Onderwijs en vorming. 

Verzameldecreet 

De Vlor adviseert jaarlijks het voorontwerp van het verzameldecreet dat zowel dringende maatregelen 

als meer technische aangelegenheden voor het onderwijs regelt.  

2 Onderwijsonderzoek 

In strategische beleidsvoering spelen de resultaten van onderzoek een belangrijke rol om het beleid te 

onderbouwen. De verschillende types onderwijsonderzoek (praktijkgericht, beleidsgericht en 

fundamenteel onderzoek) kunnen relevante inzichten opleveren voor de onderwijspraktijk. Leraren en 

andere onderwijsprofessionals kunnen uit die brede kennisbasis putten om zich verder te 

professionaliseren en te innoveren in functie van kwaliteitsontwikkeling. De Vlor volgt het lopende en 

afgelopen onderwijsonderzoek van nabij op en onderbouwt er zijn adviezen mee.  

Themazetting OBPWO 2023 

De Vlor zal advies geven over de themazetting voor het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht 

Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO), programma 2023. 

Inspiratiedag School ❤ Onderzoek editie 4 

Samen met het departement Onderwijs en vorming organiseert de Vlor in het najaar 2023 een vierde 

editie van School ❤ Onderzoek, een interactieve inspiratiedag waar onderwijsonderzoekers hun 

inzichten kunnen delen met en geïnspireerd worden door onderwijsprofessionals. 

Internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek 

De commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid organiseert, naar jaarlijkse traditie, een 

brede toelichting door het Departement Onderwijs en Vorming over de deelname van Vlaanderen aan 

internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek. 

3 Internationaal onderwijsbeleid  

Omdat we ervan overtuigd zijn dat ook de internationale beleidskaders moeten worden meegenomen 

in het strategisch beleid, volgt de Vlor de belangrijke ontwikkelingen in het internationale 

onderwijsbeleid systematisch en grondig op. De raad verzamelt onderwijsgebonden informatie van de 
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Europese Unie (Raden, Commissie, Parlement) en volgt de agenda op van onder meer de OESO en de 

UNESCO. Jaarlijks wordt een rapport ‘Krachtlijnen van het internationaal onderwijs- en 

vormingsbeleid’ gepubliceerd. Op die manier stellen we de onderwijspartners in de gelegenheid om 

mee op de hoogte te blijven van de internationale ontwikkelingen. De Vlaamse stakeholders kunnen 

zich een idee vormen van de impact van Europese beleidslijnen op het Vlaams onderwijsbeleid, van de 

links tussen beide niveaus of – soms – het ontbreken van die links. 

De Vlor brengt ook advies uit over belangrijke internationale dossiers, zowel gericht aan Europese als 

aan Vlaamse beleidsmakers, en heeft  aandacht voor onderbouwing van reguliere adviezen vanuit een 

internationaal perspectief.  

De Vlor neemt het secretariaat op van EUNEC, het Europees Netwerk van Onderwijsraden. In het 

najaar van 2022 wordt een digitale uitwisseling georganiseerd rond het thema ‘recovery’ en de rol van 

onderwijsraden in een moeilijke context. Op 7 en 8 mei 2023 komen onderwijsraden uit 12 EU-landen, 

Marokko en Quebec, samen in Madrid. Ze zullen van gedachten wisselen over de vraag hoe 

stakeholders best betrokken kunnen worden bij het tot stand komen van onderwijsbeleid. Ze putten 

inspiratie uit de recente EUNEC-publicatie ‘Going beyond the tensions’. 

  

https://www.vlor.be/publicaties/rapporten/rapport-internationaal-onderwijsbeleid
https://www.vlor.be/publicaties/rapporten/rapport-internationaal-onderwijsbeleid
https://eunec.eu/
https://eunec.eu/publication/education-councils-europe-going-beyond-tensions
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Kritische voorwaarden: 
Partnerschappen met andere 

beleidsdomeinen 

1 Welzijn  

Het voorbije werkjaar organiseerde de Vlor op initiatief van de commissies Leerlingenbegeleiding en 

Specifieke Noden verschillende overlegmomenten over dossiers op het snijvlak van Onderwijs en 

Welzijn.  Er kwamen inspirerende getuigenissen uit de praktijk aan bod met mooie voorbeelden van 

samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn op het terrein. Een andere sessie was gewijd aan een 

toelichting over beleidsinitiatieven die in voorbereiding zijn in beide beleidsdomeinen.  

De Vlor volgt die ontwikkelingen verder op en organiseert toelichtingen en uitwisseling bij verdere 

stappen, zoals de ontwikkelingen in aanloop naar de conceptnota ‘Vroeg en nabij’.  

2 Werk 

De Vlor zet verder in op afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt op het overlegplatform 

Onderwijs-Werk. We plannen uitwisseling over thema’s als de invulling en het aanbod van 

(beroepsgerichte) opleidingen en willen concrete initiatieven nemen, waaronder mogelijks een 

uitwisseling tussen scholen en ondernemingen over werkplekleren. 

3 Horizontaal beleid 

De Vlor engageert zich om kritisch te reflecteren over de Sustainable Development Goals (SDG’s) en 

over de engagementen die Vlaanderen daarbij opneemt. Als eerste stap organiseert de commissie 

Onderwijs en Samenleving een toelichting van het recente advies van de Vlaamse UNESCO-commissie 

over de stand van zaken van UNESCO’s beleidskader in Vlaanderen, met vijf aanbevelingen aan 

beleidsmakers en betrokken actoren, aangevuld met een getuigenis uit een UNESCO-school.  

 


