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Inleiding 
 
Enkele maanden geleden kreeg onze school van VVKSO de vraag of we op deze studiedag een 
workshop wilden geven over ons feedback- en communicatiebeleid om conflicten over evaluatie- en 
deliberatiebeslissingen te vermijden. 
 
In een eerste reactie dachten wij: “Oei, wij hebben hiervoor helemaal geen uitgeschreven beleid!” 
En dat is ook zo. Door er langer bij stil te staan, kwamen we echter tot het besef dat we in de 
praktijk indirect wèl heel wat doen om beroepsprocedures te vermijden. Daarbij dachten we o.a. aan 
leerlingbegeleiding, rapportering, contacten met ouders en kwaliteitsvol delibereren… Eigenlijk 
allemaal gewone dingen die tot de kerntaak  van de school horen, en die dus ook in andere scholen 
gebeuren.  
 
Wij hebben niet de pretentie om aan de rest van Vlaanderen te vertellen hoe goed wij het doen. Ook 
voor ons is het vermijden van conflicten over deliberatiebeslissingen een blijvende zorg; als directie 
ervaren wij in onze eigen school ook pijnpunten en moeilijkheden. 
 
Daarom kozen we als titel voor deze workshop: “vallen en opstaan, een getuigenis uit de 
schoolpraktijk”. Het tweede deel van de workshop bestaat uit een dialoog, geleid door iemand van 
de VLOR zelf. Het is vooral naar dat tweede deel dat we uitkijken; benieuwd of jullie dezelfde 
ervaringen hebben als wij… 
 

Situering van de school 
 
Het Klein Seminarie van Hoogstraten ligt op het platteland, dicht bij de grens met Nederland. Wij 
bieden ASO aan en hebben een klein studiegebied TSO handel. Ons leerlingenpubliek is vrij 
homogeen (hoofdzakelijk autochtone populatie uit ruime regio Hoogstraten, gelijk aandeel 
jongens/meisjes, klein aandeel Nederlandse jongeren); wij kennen een stabiele instroom. Er is 
geringe schooluitval en een goed schoolklimaat (weinig criminaliteit, spijbelen, drugsproblemen, 
vandalisme…, veel initiatief vanuit leerlingenraadwerking, goede samenwerking bij schoolse en 
buitenschoolse activiteiten, weinig of geen probleemgedrag bij excursies, lovende kritieken op het 
gedrag van onze leerlingen op verplaatsing…). De context waarin wij werken is mogelijk niet 
vergelijkbaar met alle andere scholen in Vlaanderen of Brussel. 
 

Wat kan bijdragen tot het vermijden van conflicten ? 
 
1. Goed gestructureerde leerlingbegeleiding 

doel: zorgen dat leerlingen de nodige begeleiding en remediëring krijgen en hierover 
goed communiceren met ouders 
Volgende elementen kunnen daartoe bijdragen: 
- procedures voor detectie en opvolging problemen en communicatie (rol van klastitularis, 

klassenraad, zorgleerkracht, begeleidingscel…); 
- digitaal leerlingvolgsysteem, beschikbaarheid van informatie voor betrokkenen; 



- M-decreet; afspraken binnen de klassenraad over begeleidende maatregelen (alle 
zorgproblematieken o.m. dyslexie, dyscalculie, ADHD, hoogbegaafdheid…); beloftes 
nakomen; 

- breed zorgbeleid voor alle leerlingen: begeleidingsplannen op maat van de leerling en in 
overleg met de ouders, CLB, zorgleerkrachten (concrete casus?) 

- leerlingbegeleiders en leerkrachten stimuleren om proactief te communiceren: zelf ouders 
uitnodigen voor een gesprek bij verwachte problemen; 

- opvolging van alle klassenraden (fiche, aanwezigheid) door directie, graadcoördinatoren en 
zorgleerkrachten om grote problemen tijdig te detecteren; 

- klassenraden zo handelingsgericht mogelijk te laten verlopen; vaststelling, diagnose, 
remediëring, communicatie… BIJLAGE 1 
 

2. Communicatie met ouders / leerlingen in de loop van het jaar 
doel: vermijden dat ouders verrast zijn op het einde van het jaar 
Volgende elementen kunnen daartoe bijdragen: 
- geregelde rapportering (cijfers en attitudes), online puntenlijst doorlopend raadpleegbaar 

door leerling en ouders; (BIJLAGE 2 attituderapport – toelichting voor ouders en/of 
leerkrachten) 

- rapportering door internaat in verband met studiehouding en gedrag voor ouders en 
klastitularis; 

- snelle feedback via schoolagenda 
- voldoende en kwalitatieve rapportcommentaren (aanmoedigend en positief, maar ook 

duidelijk en waarschuwend wanneer nodig): pedagogische èn juridische invalshoek 
- opvolging van niet-geslaagde vakantiewerken en van genotuleerde waarschuwingen van het 

voorbije jaar: opvolgingsgesprekken met de betrokken leerlingen, brieven aan ouders en/of 
samenwerkingscontracten BIJLAGE 3; 

- oudercontacten: zowel vrij initiatief als op uitnodiging van de klassenraad 
- waarschuwingsbrieven na het 1ste en het 2de trimester voor leerlingen die in de gevarenzone 

zitten BIJLAGE 4; 
- interventie van directie (zelf communiceren) bij een groeiend conflict met ouders en wanneer 

het vermoeden bestaat dat het jaar niet probleemloos zou kunnen verlopen; 
- in bijzondere situaties (vb. langdurig of herhaaldelijk afwezige leerlingen, bijzondere 

thuisomstandigheden) al op voorhand een klassenraad samenbrengen en voortuitblikken op 
vb. aangepaste proefwerkenreeks, minimumvereisten, mogelijke beslissingen bij 
proefwerkuitval; hierover al ondubbelzinnig communiceren met ouders zonder dit het 
karakter van een predeliberatie te geven); 

- oudercommunicatie over volgorde proefwerkreeksen, afwezigheden, mogelijke 
deliberatiebeslissingen enz. 

 
3. Studiekeuzeoriëntering 

doel: leerlingen helpen bij het maken van de juiste studiekeuze op het einde van het 
eerste, tweede, vierde en zesde jaar. De leerlingen volgen een studiekeuzetraject waarbij 
ook de ouders betrokken worden. 

- infosessies voor leerlingen over de verschillende polen, leerlingenprofielen, 
studieloopbaanroosters, onderwijskiezer.be 

- infoavonden voor ouders, 
- speeddaten met vakleerkrachten,  
- studentenbabbels, 
- oriënterende klassenraden met daaropvolgende oudercontacten, 
- lemo-testen in het vierde jaar, 
- projectdag toekomst in het zesde jaar, 
- inhaalpakketten voor leerlingen die zich heroriënteren in de loop van het schooljaar. 

 
4. Kwaliteitsvol delibereren 

doel: juiste beslissingen nemen =  voldoen aan twee criteria: beslissing moet in de eerste 
plaats inhoudelijk (pedagogisch-didactisch) goed zijn, maar ook juridisch verdedigbaar - 
hier ligt soms spanningsveld 
Volgende elementen kunnen daartoe bijdragen: 



- communicatie over de evaluatiepraktijk en het deliberatiekader voor leerkrachten wettelijke 
aspecten, geest van delibereren);  

o informatie over de VVKSO-mededeling 
o vertaling hiervan in de schooleigen mededelingen 
o infosessie voor nieuwe leerkrachten 

- enkele aandachtspunten waarop we binnenschools de nadruk leggen: prospectief 
delibereren ( klemtoon op wat de leerling kan, niet op wat hij niet kan), kijken naar het 
globale beeld en niet naar één vak, 50% hanteren als de slaaggrens enz.; 

- deliberaties zelf: 
o uitgeschreven gedragsregels en procedures voor leerkrachten (vooraf in 

mededelingen, liggen op tafels tijdens de klassenraad) BIJLAGE 5; 
o instructies voor het voorbereiden van de deliberaties (klastitularissen en vakleraars) 

a.d.h.v. speciale formuliertjes; deze zijn gericht op het motiveren van een eventuele 
negatieve beslissing met o.m. de concrete vraag wat de leerling niet voldoende 
beheerst met het oog op een aansluitend studiejaar BIJLAGE 6 en BIJLAGE 7; 

o zelf als directeur samen met de graadcoördinator alle deliberaties grondig 
voorbereiden; de voorzitter van de klassenraad kent elk dossier van een leerling met 
tekorten even goed als de leerkrachten rond de tafel. Dit vereist een volledig en 
gemakkelijk toegankelijk leerlingvolgsysteem. Onze school plant daarvoor een 
“bufferdag” in tussen het laatste examen en de eerste deliberatiedag; 

o steeds het prospectieve aspect van de deliberaties beklemtonen: heeft de leerling (in 
het algemeen / voor het betrokken vak) kans op slagen in het hoger jaar ? En – 
indien niet in de gevolgde studierichting – in welke richting dan wel ? Nadruk steeds 
leggen op wat de leerling wèl kan; 

o veel tijd uittrekken voor het besluitvormingsproces tijdens deliberaties 
 de praktijk wijst uit dat wij 10 à 15 minuten nodig hebben per leerling die één of 

meerdere tekorten heeft; 
 evenwicht zoeken tussen luisteren naar leerkrachten, langzaam consensus laten 

groeien, rol beperken tot moderator enerzijds, anderzijds eigen gewicht in schaal 
gooien, duidelijk aangeven wat juridisch haalbaar is, rechtlijnigheid over de 
klassenraden heen bewaken; 

o zaken zoals studie-advies kracht bijzetten met een verplicht persoonlijk gesprek met 
directie; vakantiewerken en/of genotuleerde waarschuwingen zijn een “pasmunt” om 
een leerling het voordeel van de twijfel te gunnen en een verdedigbare attestering te 
bereiken;  

o veel tijd èn aandacht voor het uitschrijven van gepersonaliseerde en vaak 
omstandige motiveringen van B- of C-attesten, hierbij niet louter verwijzen naar 
tekorten, maar ook structureel aandacht voor oorzaken, beeldvorming, gevoerde 
communicatie, remediëringsaanbod enz. BIJLAGE 8 en BIJLAGE 9. 

 
5. Procedures strikt opvolgen, strategisch en doordacht communiceren bij eerste 

gesprekken (afspraken op papier zetten) 
Overlopen wat wij in een dossier stoppen. BIJLAGE 10: inhoudstafel van een dossier ter 
voorbereiding van een beroepsprocedure 

 

Uitdagingen, pijnpunten, bedenkingen en vragen 
 
1. Schoolteam 

Inhoudelijk is het een grote uitdaging en een proces van jaren om alle leden van een 
schoolteam mee te nemen in de geest van de vvkso-mededelingen: loskomen van het eigen 
vak, van het (soms misplaatste) rechtvaardigheidsgevoel dat een leerling met chronisch gebrek 
aan inzet zijn A-attest niet verdient, focus op de persoon in zijn totaliteit, blijven geloven in 
groeikansen enz…  
Soms heeft een deliberatie daardoor wat weg van een louteringsproces: pas als alle 
leerkrachten hun frustraties hebben kunnen uiten, zijn ze bereid om een voor de leerling 
gunstige beslissing te nemen. Dat vraagt veel voorafgaandelijke communicatie 
(personeelsvergaderingen, mededelingen) en véél tijd en energie tijdens de delibererende 
klassenraden. Als men overigens enkel kijkt naar het eindresultaat van de deliberatiepraktijk, 
zouden 95% van alle beslissingen evengoed door de voorzitter alleen genomen kunnen worden. 



 
2. Beeldvorming 

Het juridische kader is erg strikt; leerlingen en ouders krijgen zoveel rechten en mogelijkheden 
dat het beeld kan ontstaan dat schoolbeleid, leerlingenbegeleiding en deliberatieprocedures 
gericht zijn op het verantwoorden en zichzelf indekken, het vermijden van conflicten en 
beroepsprocedures. Wezenlijk dienen ze echter om de kwaliteiten van de leerling zich zo goed 
mogelijk te laten ontwikkelen en daartoe op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. De 
beeldvorming maakt dat men de pedagogische focus uit het oog verliest. 
 

3. Onevenwichtige inspanningen 
Er leeft bovendien het gevoel dat de inspanningsverplichting voor de leerkracht en de school 
onredelijk groot is in vergelijking met wat van leerling of ouder verwacht wordt bij de betwisting 
van een attestering. Hoe uitgebreid en nauwgezet het begeleidingsproces ook verlopen is, hoe 
veelvuldig leerkracht en school ook gecommuniceerd hebben, dit alles lijkt evenveel gewicht in 
de schaal te werpen als twee gesprekken en één brief waarin de leerling of ouder de attestering 
aanvecht. 
 

4. Krimpende handelingsruimte 
Dit leidt naar een frustratiegevoel bij sommige leerkrachten dat ze al maar minder 
handelingsruimte hebben. Hun professionaliteit en objectiviteit worden schijnbaar in twijfel 
getrokken door het steeds striktere juridische keurslijf.  
Helemaal moeilijk uit te leggen is dat een beroepscommissie bovendien – zonder heel het jaar 
intensief de leerling te hebben opgevolgd – een door de klassenraad toegekend attest kan 
wijzigen. Waar een professioneel team van leerkrachten een schooljaar omzichtig moet 
begeleiden, remediëren en communiceren alvorens tot een in consensus genomen beslissing te 
kunnen komen, kunnen de externe leden van een beroepscommissie blijkbaar op enkele luttele 
uren doen – waarbij ze dezelfde bevoegdheid als de klassenraad krijgen en diens beslissing 
kunnen overrulen.  
Dit dreigt de motivatie van de leerkracht uit te hollen om doorlopend de leerling op te volgen, te 
begeleiden en dit alles continu te blijven verantwoorden. De juridische angst dreigt pedagogisch 
verlammend te werken, wat een hypotheek legt op de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

5. Mathematisch slaagcriterium 
Een grote uitdaging is het om alle leerkrachten verder te laten kijken dan naar de behaalde 
punten. Eigenlijk zouden wij volledig moeten afstappen van mathematische criteria (want 50 % 
is geslaagd). Nu zijn er vaak leerlingen die voor een bepaald vak 50% scoren, waarna de 
vakleerkracht begrijpelijkerwijze toch een negatief advies uitbrengt. Vanuit strikt juridisch 
oogpunt is dit moeilijk verdedigbaar. Dit is het spanningsveld tussen het juridische (wie 50% 
behaalt, is geslaagd) en het pedagogische (wie prospectief oordeelt, weet dat een nipte 50% 
immers een onvoldoende basis is voor goede slaagkansen). Ouders weten dit ook maar al te 
goed en hameren bij een betwisting op dit mathematische slaagcriterium.  
Maar cijfers helemaal achterwege laten, is tot nader order voor velen geen optie aangezien 
cijfers (samen met commentaren) goede diensten bewijzen als verantwoordingsinstrument. Ze 
verlenen een objectieve schijn aan het ingeschatte beheersingsniveau van de leerling en zijn als 
dusdanig een goede vertrekbasis voor communicatie over het leerproces. 
 

6. Geen soepelheid 
Het systeem van adviezen, clausuleringen en attesteringen is weinig soepel. Een advies is niet 
bindend; hoe goed doordacht het ook moge zijn, in de praktijk kunnen leerling en ouders het 
zonder meer naast zich neer leggen. De attestering is als eindbeslissing geen weergave van de 
genuanceerde beeldvorming die er aan voorafging. Zou het niet beter zijn om de attesteringen 
af te schaffen en een leerling na een schooljaar principieel altijd te laten doorstromen (cfr. 
Finland), maar dan wel te werken met gekleurde diploma’s die een genuanceerder beeld van 
zijn kennen en kunnen geven. Voorbeeld: deze leerling behaalt een diploma ASO, maar bereikt 
de eindtermen voor wiskunde niet - dus is er geen toegang in hoger onderwijs voor wiskundige 
richtingen. 
 

7. Voorkomen 



Betwistingen en beroepsprocedures voorkomen vraagt veel van een school. De basisvereisten 
zijn drieërlei:  

o een doordacht schoolbeleid: de schooldirectie neemt tijdig duidelijke standpunten in over 
evaluatie, communiceert hierover veelvuldig en maakt de argumenten bespreekbaar, 
ontwikkelt documenten en procedures die bijdragen tot het besluitvormingsproces en die 
de planlast zo mogelijk beperken, neemt ruim de tijd voor de besluitvorming, staat 
onvoorwaardelijk achter de genomen eindbeslissing;  

o een consistente en open schoolpraktijk: er is inzake begeleiding, remediëring en 
evaluatie voldoende afstemming tussen de leden van het schoolteam (kennen letter en 
geest van de regelgeving, eenvormige procedures), tussen en binnen de vakgroepen 
(minimumvereisten in graad en/of richting, instappakketten, remediëring), tussen de 
klassenraden (evenwichtige benadering van punten, attitudes en competenties, 
begeleiding van leerproces en studiekeuze, opvolging van leerlingenproblematieken), 
waarover voldoende en heldere communicatie is met leerling en ouders;  

o doorlopende professionele kwaliteitsbewaking: kwaliteitsvolle gespreksvoering, 
ondubbelzinnige schriftelijke communicatie, consequente klachtenbehandeling, 
uitgeschreven procedures met oog voor pdca.  

In een ideale wereld is er zo voldoende basisvertrouwen tussen alle partners. Wanneer een 
leerling of ouder toch kenbaar maakt het niet eens te zijn met een genomen beslissing, nemen 
klasleerkracht, graadcoördinator, directielid (voorzitter van de klassenraad) de tijd om hierover in 
gesprek te gaan en daarbij alle gegevens en/of documenten uit het deliberatiedossier ter inzage 
voor te leggen. In die weinige gevallen waarin er grond blijkt voor twijfel of waarin er nieuwe 
informatie aan het licht komt, roept de directie de klassenraad terug samen – ook al is dit een 
aanslag op de vakantietijd van de leden.  
 
BIJLAGE 1: fiche klassenraden 
BIJLAGE 2: attituderapport 
BIJLAGE 3: document opvolging niet geslaagde vakantietaken 
BIJLAGE 4: waarschuwingsbrieven Pasen 
BIJLAGE 5: gedragsregels en procedures deliberaties 
BIJLAGE 6: voorbereiding door vakleraar 
BIJLAGE 7: voorbereiding door klastitularis 
BIJLAGE 8: motivering B- en C-attesten sjabloon 
BIJLAGE 9: voorbeeld van motivering 
BIJLAGE 10: inhoudstafel beroepsprocedure 

  



 


