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ADVIES OVER DE  

OVERGANG SECUNDAIR ONDERWIJS - HOGER ONDERWIJS 
 

 

 

 

Situering 

 

Op 20 mei 1997 bracht de Algemene Raad zijn raamadvies uit m.b.t. de overgang van 

secundair onderwijs naar hoger onderwijs. 

In dit raamadvies werd reeds gesteld dat de Vlaamse Onderwijsraad zich engageerde om 

een aantal voorstellen te concretiseren. 

 

Het Vast Bureau van de Vlaamse Onderwijsraad richtte hiertoe 3 werkgroepen op: 

 een werkgroep SOHO-SO (voorzitter A. Boone) 

 een werkgroep SOHO-HO (voorzitter M. Geivaerts) 

 een commissie SOHO (voorzitter I. Cortens) 

 

Het voorbereidend werk van deze werkgroepen resulteerde in een deeladvies van de RSO, 

een deeladvies van de RHO en een ontwerp-advies van de commmissie SOHO. 

 

In de tekst die volgt worden ook de meest concrete elementen van het raamadvies mee 

geïntegreerd. 

 

Dit advies werd een eerste maal besproken op de Algemene Raad van 24 november 1998 

en gefinaliseerd op de Algemene Raad van 16 maart 1999. 

Het advies werd in consensus uitgebracht in de aanwezigheid van 22 stemgerechtigde 

leden.  Twee leden onthielden zich.
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1. De verantwoordelijkheid van het secundair onderwijs 
 

 Uitgangspunten 

 

 Met het oog op de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs, moet men 

voor de derde graad van het secundair onderwijs kunnen steunen op een flexibele 

organisatie die kennismaking met en voorbereiding op het hoger onderwijs mogelijk 

maakt, én op het integreren van op doorstroming gerichte competenties in de derde 

graad. 

 

 Het is niet de bedoeling dat elke school individueel instaat voor de verwezenlijking 

van onderstaande voorstellen.  Een aantal voorstellen zijn slechts haalbaar wanneer 

scholen gestructureerd samenwerken.  Hierbij kan worden gedacht aan meerdere 

vormen van samenwerking tussen scholen, bijvoorbeeld een scholengemeenschap of 

andere groeperingsvormen. 

 

1.1. Autonome flexibele organisatie van de derde graad 

 

Scholen moeten, rekening houdend met hun leerlingengroepen en het eigen 

onderwijsaanbod, de gelegenheid krijgen om vooral tijdens het tweede jaar van de 

derde graad leerlingen voor te bereiden op de opleidingen die zij in het hoger 

onderwijs wensen te volgen.  Dit impliceert de mogelijkheid om het schooljaar 

soepeler te kunnen organiseren.  Deze flexibiliteit zal des te meer noodzakelijk (en 

mogelijk) zijn in het licht van een allicht onafwendbare evolutie naar een 

onderwijssituatie waarin, naast het klassikaal leren, het individueel leren (met behulp 

van nieuwe technologieën) aan belang zal winnen. 

 

1.1.1 Aandachtspunten betreffende de doelstellingen voor de derde graad 

 

ASO, en KSO en TSO elk vanuit hun eigen doelstellingen, bereiden de leerlingen 

voor op verdere studies.  Daarom moet in de loop van het secundair onderwijs 

aandacht worden besteed aan de groeiende zelfstandigheid van de leerling.  Vooral in 

de derde graad moet daar bewust en planmatig aandacht aan worden besteed. 

 

Dit laatste impliceert dat de leerling in de derde graad leert om zelf zijn 

leeractiviteiten te plannen.  Hij moet zich ervan bewust worden dat in het hoger 

onderwijs een geleide planning, zoals die in het secundair onderwijs bestaat 

(bijvoorbeeld door middel van een schoolagenda), niet in dezelfde mate plaatsvindt.  

Hij moet dus leren zelf te plannen, en bijvoorbeeld niet alleen te studeren met het oog 

op aangekondigde toetsen. 

De leerlingen moeten leren omgaan met grotere hoeveelheden leerstof.  In deze 

context is het daarom van belang de leerlingen van de derde graad regelmatig te 

confronteren met toetsen die de leerstof van langere periode bestrijken.  Ook 

zelfstandig noteren tijdens de lessen, zonder de hulp van voorgedrukte 

samenvattingen of overzichten, is een hulp bij de groei naar zelfstandig studeren.  

Zelfstandig leren kan gebeuren al dan niet met behulp van informatie- en 

communicatietechnologie.  De mogelijkheden om zelfstandig kennis te maken met 
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situaties van het hoger onderwijs, vergroten eveneens de zelfstandigheid van de 

leerlingen. 

 

Doelstellingen met betrekking tot zelfstandig leren leren zullen in de derde graad dus 

een belangrijke rol spelen.  Zelfstandig leren wordt daarom in de derde graad best 

expliciet opgenomen als thema binnen de doelstellingen met betrekking tot leren 

leren.  In de leerplannen voor de derde graad kunnen tevens pedagogisch-didactische 

wenken worden opgenomen om de zelfwerkzaamheid van de leerlingen te 

bevorderen. 

 

Ervan uitgaande dat in het leer- en keuzeproces de leerling de centrale figuur is, moet 

de leerling over de nodige vaardigheden en attitudes beschikken om zelfstandig 

beslissingen ten aanzien van zijn studieloopbaan te nemen.  De curricula voor de 

derde graad dienen daarom ook aandacht te besteden aan het probleem van de 

studiekeuze.  Aandachtspunten hierbij zijn de algemene organisatie van het hoger 

onderwijs, het zelfconcept van de leerlingen en het beslissingsproces. 

 

De leerinhouden en doelstellingen voor de derde graad van het secundair onderwijs 

worden bepaald op basis van de eigen opdracht van het secundair onderwijs.  Ervan 

uitgaande dat het secundair onderwijs onder meer zijn doorstromingsopdracht moet 

kunnen realiseren, zal daarbij best rekening worden gehouden met de 

aanvangsvereisen van het hoger onderwijs.  In deze context is het eveneens aan te 

bevelen dat het hoger onderwijs zijn begineisen definieert op basis van zijn eigen 

opdracht, rekening houdende met de doelstellingen van het secundair onderwijs.   

Het zoveel mogelijk op elkaar afstemmen van het secundair en het hoger onderwijs, 

betekent niet dat de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs altijd 

naadloos moet kunnen gebeuren.  (cfr. de omnivalentie diploma’s secundair 

onderwijs) 

 

1.1.2 Mobiliteit van leerlingen 

 

Tot nu toe moeten leerlingen in het eerste leerjaar van de derde graad uiterlijk op 15 

november hun studiekeuze voor de derde graad vastleggen.  Er zijn redenen om in 

sommige gevallen overgangen mogelijk te maken tot 15 januari van het eerste 

leerjaar en bij het begin van het tweede leerjaar van de derde graad.  Deze 

overgangen zullen in beginsel uitzonderlijk zijn: in de mate dat leerling en school in 

de voorgaande jaren voldoende inzicht hebben verworven in mogelijkheden en 

talenten zal de gemaakte keuze voor de derde graad geen hinder zijn voor de verdere 

studiekeuze voor hoger onderwijs.  Er mag evenwel niet voorbijgegaan worden aan 

externe factoren die de normale studiekeuze ongunstig kunnen beïnvloed hebben 

(bijvoorbeeld maatschappelijke percepties/druk) of die omwille van sommige 

doorstromingsmogelijkheden vanuit de eerder gemaakte studiekeuze hypothekeren.  

In die gevallen moet een bijsturing van de studiekeuze ten aanzien van verdere 

doorstroming mogelijk blijven. 

 

De veranderingen van studiekeuze in de loop van de derde graad kan evenwel onder 

geen beding de eigenheid van het secundair onderwijs aantasten.  Ze zal daarom 

gekoppeld worden aan volgende randvoorwaarden: 
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 de mogelijkheid tot verandering van studierichting in de loop van het eerste 

leerjaar van de derde graad is afhankelijk van een beslissing van de begeleidende 

klassenraad, die hierbij de vroegere studiekeuzebegeleiding als referentie kan 

hanteren. 

 bij het wegen van de aanvraag tot verandering van studierichting bij de overgang 

van het eerste naar het tweede leerjaar van de derde graad zal de 

toelatingsklassenraad zich in hoofdzaak laten leiden door argumenten die te 

maken hebben met de reële doorstromingsmogelijkheden van de leerling. 

 de verandering van studiekeuze kan in geen enkel opzicht afbreuk doen aan de 

plicht van de leerling het leerplan van de gekozen studierichting te realiseren. 

 in dezelfde zin kan de verandering van studiekeuze geen afbreuk doen aan de 

opdracht van de delibererende klassenraad om bij het einde van het leerjaar/de 

graad een uitspraak te doen over het realiseren van de gevolgde leerplannen. 

 een redelijke aansluiting met het voorgaande studietraject dient gerespecteerd: ten 

gerieve van de scholen kan wellicht een lijst van zinvolle en haalbare overgangen 

(studiegebieden en/of clusters van studiegebieden, overeenstemmende richtingen 

...) worden uitgewerkt. 

 

 

1.1.3 Differentiatie in het curriculum 

 

De opbouw van de curricula schept kansen voor een meer flexibele organisatie.  In de 

mate dat de realisatie van de graadleerplannen voor de basisvorming en voor het 

fundamenteel gedeelte van de gekozen studierichting worden gerealiseerd, beschikt 

de school over de autonomie het programma ten voordele van de leerling te 

optimaliseren met het oog op zijn doorstromingsmogelijkheden. 

 

Ten laatste vanaf het tweede trimester van het tweede leerjaar van de derde graad 

moet het voor de leerlingen mogelijk zijn om met het oog op hun studiekeuze (met 

eerbiediging van de hoger gestelde voorwaarde inzake leerplanrealisatie) ruimte in 

het lessenrooster te creëren om bepaalde vakken uit te diepen (dit kan soms een 

eerste initiatie in nieuwe disciplines impliceren).  Het ligt het meest voor de hand dat 

deze ruimte dient te worden beperkt tot het complementair gedeelte.  Het is 

aangewezen deze uitdieping tijdens het eerste trimester van het hoger onderwijs te 

kunnen verder zetten. 

 

Bij het creëren van deze mogelijkheden zal de leerling rekening houden met de 

organisatorische mogelijkheden van de school.  Indien door de school geopteerd 

wordt voor verdiepingslessen kan dit impliceren dat de lessen voor meer scholen 

(samenwerking) gelijktijdig en eventueel buiten de reguliere schooltijd worden 

georganiseerd.  Bovendien zal de school ook moeten overwegen in welke mate 

klassieke lesmethodes geruild kunnen worden voor zelfstudiepakketten.  Zowel 

organisatorische als didactische overwegingen zullen bepalend zijn voor dergelijke 

optie.  In het geval van een keuze voor zelfstudie door de leerling zal de leerkracht 

vooral een begeleidende en sturende, minder een informatieverstrekkende opdracht 

hebben. 
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1.2. Het keuzedossier 

 

Elke leerling begint ten laatste in september van het tweede leerjaar van de derde 

graad met de aanleg van een keuzedossier met betrekking tot beroepskeuze of keuze 

voor verdere studies
1
.  In de context van dit advies wordt enkel gesproken over het 

studiekeuzedossier met betrekking tot de overgang naar het hoger onderwijs. 

 

Het keuzedossier is een belangrijk element in de betrachting om de kwaliteit van het 

keuzeproces te verbeteren.  Het bundelt de verschillende elementen die in het 

keuzeproces aan bod komen. 

 

De leerling pakt zijn keuzedossier zo zelfstandig mogelijk aan, maar krijgt vanuit de 

school waar nodig begeleiding.  Het studiekeuzedossier bevat (in elk geval): 

 een motivering van de gemaakte studiekeuzen (bijvoorbeeld maximum drie), 

 de eigen schooluitslagen die relevant zijn voor de gemaakte keuzes, 

 de schriftelijke reflectie op alles wat de leerling ondernomen heeft om 

opleidingsmogelijkheden beter te leren kennen (o.a. informatiesessies), 

 de aanbevelingen van de klassenraad. 

 

Desgevallend worden ook documenten opgenomen die de kennis van eigen 

mogelijkheden en beperkingen weergeven, zoals bijvoorbeeld resultaten en/of 

besprekingen van oriënteringstests, zelfevaluatieproeven, proefpakketten, enz. 

 

De leerling wordt bij de samenstelling van zijn keuzedossier begeleid door een 

lerarengroep in samenwerking met het CLB en indien mogelijk externe deskundigen.  

Deze begeleiding moet vooral t.a.v. sociaal zwakkere groepen emancipatorisch 

gericht zijn.  De leerling moet er zijn voorbereiding in kunnen aantonen, zijn 

motivatie schetsen, verwachtingen betreffende gekozen studie duidelijk maken en 

voorstellen hoe hij eventuele lacunes zal aanvullen of inmiddels reeds bijgestuurd 

heeft.  De leerling moet zijn dossier kunnen verantwoorden.  

 

Het (studie)keuzedossier wordt bijgehouden door de leerling: het dossier is “van 

hem” en hij draagt er ook de verantwoordelijkheid over.  Het is open van aard omdat 

zowel leerling, ouders, school en CLB er hun inbreng kunnen in hebben: het dossier 

verbindt en integreert hen onderling.  Het wordt systematisch opgebouwd en helpt de 

leerling alzo bij zijn groei en maturatie. 

 

1.3 Verplicht advies 

 

De derde graad van het secundair onderwijs wordt afgesloten met een diploma 

secundair onderwijs.  De uitreiking van dat diploma is de bevoegdheid van de delibe-

rerende klassenraad.  Alleen dit diploma geeft toegang tot het hoger onderwijs.    

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad maakt de leerling een 

samenvatting van zijn keuzedossier.  Deze samenvatting bevat een beperkt aantal 

voorstellen van verdere studies en een bondige motivering.  Deze samenvatting wordt 

via de begeleidende leraar overgemaakt aan de klastitularis. 

                                                 
1
 Voor het TSO en het KSO dient nagekeken te worden hoe het keuzedossier en de geïntegreerde proef met 

elkaar in verband kunnen worden gebracht. 
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in elk geval wordt een advies uitgebracht m.b.t. de opleiding(en) van het hoger 

onderwijs waarvoor de abituriënt kiest. 

De (uitgebreide) delibererende klassenraad geeft op gemotiveerde wijze een positief 

of een negatief advies over de ingediende voorstellen, rekening houdend met de 

elementen van het keuzedossier.  Bovendien kan hij aanvullende adviezen geven 

indien dit gewenst is.  Deze adviezen kunnen ook groepen van opleidingen of 

onderwijsvormen betreffen. T.a.v. negatieve adviezen worden steeds alternatieven 

aangereikt. 

Het uitbrengen van het advies valt onder de bevoegdheid van de delibererende 

klassenraad (m.i.v. het CLB).   De klassenraad kan daartoe eventueel uitgebreid 

worden met de andere leerkrachten van het 5de en 6de jaar van de betrokken school;  

indien mogelijk ook de schoolexterne deskundigen die betrokken zijn geweest bij de 

voorbereidende activiteiten worden bij de klassenraad opgenomen. 

Vooral voor leerlingen uit sociaal zwakkere groepen, is het nuttig dat de klassenraad 

door middel van een bijkomend advies een stimulans geeft om de intrinsieke 

mogelijkheden van de leerling te maximaliseren. 

Om te vermijden dat leerlingen of ouders - vooral uit de sociaal-economisch sterkere 

groepen - dit advies - en intensieve begeleiding die er aan vooraf gaat - zomaar naast 

zich neer kunnen leggen is het wenselijk dat aan een advies enige consequenties 

worden verbonden.  In alle gevallen waar een leerling buiten het advies treedt dat hij 

gekregen heeft, dient hij een intake-gesprek te voeren met de universiteit of hoge-

school waar hij wenst in te schrijven.  De betrokken hogeschool of universiteit 

adviseert vervolgens over zijn toelating tot bepaalde opleidingen.   

Het gevaar is niet denkbeeldig dat secundaire scholen terugschrikken voor de verant-

woordelijkheid die hen hier wordt toegemeten.  Om dit te vermijden wordt minstens  

verwacht dat secundaire scholen een gegevensbank aanleggen waarin de uitgebrachte 

adviezen worden opgevolgd.  Deze gegevensbank staat ook open voor onderzoek 

door de overheid.   

Deze gegevensbanken impliceren de verplichting t.a.v. universiteiten en hogescholen 

om de slaagcijfers van hun studenten terug te koppelen naar de scholen voor het 

secundair onderwijs. 

De aanvaarding van dergelijke adviezen zal uiteraard te maken hebben met de kwali-

teit ervan.  Daarom zou het nuttig zijn de criteria voor goede adviezen te bepalen in 

overleg met het hoger onderwijs.  

Eventueel kan na een followup in een verdere fase een meer stringent en bindend 

karakter aan de adviezen van het secundair onderwijs worden gegeven. 
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1.4   Opdrachten van de school 

 

 

De school moet alles in het werk stellen om de leerlingen te helpen bij het zinvol 

werken aan het studiekeuzeproces. Via: 

 begeleiding 

 mogelijkheden scheppen voor leraren om de leerlingen te begeleiden bij het 

opmaken van dit dossier, met stimulansen voor de groei naar zelfstandigheid.  

Het Raamadvies van de Vlor
2
 stelt dat de leerling moet worden begeleid “door 

een lerarengroep in samenwerking met het CLB
3
-centrum en indien mogelijk 

externe deskundigen”.  Misschien is dit niet overal haalbaar, maar kan men er 

wel overal voor zorgen dat elke leerling op tenminste één leraar kan 

terugvallen, die door het CLB wordt ondersteund. 

 voldoende verruimde begeleidende klassenraden - liefst met aanwezigheid van 

een CLB-medewerker - organiseren om een degelijk advies voor elke leerling 

te kunnen formuleren en suggesties te doen naar bijsturing. 

 het opzetten van activiteiten zodat leerlingen individueel of in groep kunnen 

deelnemen aan: 

 informatiesessies waarop de leerlingen minstens informatie wordt verstrekt 

over de opleidingen die in hun keuzedossier voorkomen, over de specifieke 

aspecten van die opleidingen en over de beroepsmogelijkheden ervan, 

 de organisatie van zelfevaluatieproeven 

Zelfevaluatieproeven hebben als bedoeling de leerling in staat te stellen om de 

eigen mogelijkheden te vergelijken met een referentiegroep en hem zo mogelijk 

remediëringsvoorstellen aanreiken.  Ze kunnen algemene denk- en studeervaar-

digheden meten,  voorkennis van specifieke vakken of domeinen, specifieke 

vaardigheden, motivatie,  interesse enz.   

Zelfevaluatie kan in het curriculum van het secundair onderwijs ingebouwd 

worden.  In dit geval zal de referentiegroep hoofdzakelijk de klasgroep zijn. 

Aansluitend dienen wetenschappelijk onderbouwde Zelfevaluatieproeven door 

externen te worden ontwikkeld en beschikbaar te worden gesteld (bv. universi-

teiten, hogescholen, CLB, onafhankelijke instanties...).  De meerwaarde van 

dergelijke proeven kan er in bestaan dat zij objectiverende informatie kunnen 

verschaffen t.a.v. een verruimde andere referentiegroep. 

De CLB kunnen door hun deskundigheid een belangrijke bijdrage leveren in de 

begeleiding van het zelfevaluatieproces. 

 Het organiseren van aanvullende cursussen, het remediëren van de beginsi-

tuatie van toekomstige studenten hoger onderwijs, trainingen in leerstrategieën 

Dit soort activiteiten moet schooloverstijgend kunnen georganiseerd worden en 

dus ook leerlingen uit verschillende onderwijsvormen bijeen brengen.  Deze 

initiatieven dienen complementair te zijn aan de andere initiatieven. 

Het hoger onderwijs kan hier helpen bij het concipiëren van het programma, 

het logistiek ondersteunen van leerkrachten enz. 

 kennisname van en opdoen van ervaring met hogere studies en aanpak.  Zo is 

het bijvoorbeeld belangrijk dat de leerlingen reeds in de derde graad ervaren 

                                                 
2
  Overgang secundair onderwijs - hoger onderwijs.  Raamadvies, Algemene Raad, 20 mei 1997. 

 
3
  Over de rol van de CLB, zie punt 3. 
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wat het betekent om cursussen te moeten volgen temidden van een uitgebreide 

groep medestudenten.  Indien het niet haalbaar blijkt dat de leerlingen ter 

plaatse deze ervaring opdoen, kan de school minstens beroep doen op 

studenten/oudleerlingen die hun ervaringen komen meedelen.  Het inbouwen 

van ervaring met het hoger onderwijs kan ook gebeuren aan de hand van 

proefpakketten (zie 4.2.3). 

 

Deze activiteiten worden het best zoveel mogelijk gepland bij het begin van het 

schooljaar en kunnen zowel buiten als binnen de schooluren worden georganiseerd 

en dit zowel intra als extra muros. Hoewel op voorhand gepland, moeten de 

activiteiten passen in de opbouw van het individueel studiekeuzedossier. 

 

Gespreid over het gehele schooljaar (zesde leerjaar) moeten de leerlingen de 

gelegenheid krijgen dergelijke activiteiten gedurende ten minste drie volle dagen bij 

te wonen. 

 

Het is aangewezen dat de school bij het begin van het laatste leerjaar de leerlingen op 

de hoogte brengt van alles wat zij met het oog op een verantwoorde studiekeuze 

aanbiedt, zodat de leerling zelf een planning kan opstellen. 
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2. De verantwoordelijkheid van het hoger onderwijs 
 

2.1 Informatie verstrekken en ervaringsleren inbouwen 

 

Het hoger onderwijs moet uitdrukkelijk formuleren welke doelen het nastreeft op 

welk abstractieniveau, respectievelijk concreetheidsniveau, het zijn inhouden 

aanbiedt, welke algemene en specifieke vereisten het stelt aan de abituriënten, welke 

didactische principes het hanteert, enz. 

Het formuleren van de aanvangsvereisten is hierbij een minimale vereiste.  Het hoger 

onderwijs en het secundair onderwijs zullen de afstemming inzake de 

aanvangsvereisten van het hoger onderwijs en de einddoelen van het secundair 

onderwijs moeten overleggen. 

 

De instellingen voor hoger onderwijs moeten aan toekomstige studenten de mogelijk-

heid bieden om ervaringen op te doen met inhouden en didactische werkvormen en 

de cultuur van het hoger onderwijs (bv. excursiecursussen, wetenschapsweek...). 

Deze voorstellen zijn een aanvulling bij het actieplan (10-punten programma)  ver-

meld in de memorie van toelichting bij het decreet van 12/6/91 over de universitei-

ten.  Het spreekt voor zich dat dit actieplan ook in de hogescholen zal opgenomen 

worden. 

 

2.2 Organisatie en sanctionering van her eerste jaar HO 

 

Via tussentijdse examens dienen studenten feedback te krijgen over hun studeerge-

drag. 

Bij negatieve resultaten op de tussentijdse examens neemt de universiteit of hoge-

school contact op met de student en brengt een advies uit m.b.t. zijn verdere studie-

loopbaan.  

In geval van mislukking op het einde van het eerste jaar dient de universiteit of 

hogeschool aan de betrokken student een advies te verstrekken m.b.t. eventuele 

verdere studies.  Indien aan deze mislukking zowel een negatief advies van de 

klasseraad van het secundair onderwijs als een negatief advies bij de intakeprocedure 

voorafgaat, kan de hogeschool of de universiteit een nieuwe inschrijving voor 

hetzelfde studiejaar weigeren aan de betrokken student. 

 

2.3 Opbouw van de studies
4
 

 

Een studiejaar van het hoger onderwijs heeft een totale omvang van 60 studiepunten, 

verdeeld over een aantal opleidingsonderdelen, met een omvang van ten minste 3 

studiepunten. De opleidingsonderdelen die voor verschillende basisopleidingen 

gemeenschappelijk zijn kunnen in grotere eenheden bijeengebracht worden, 

waarvoor verder in dit document de term ‘pakket’ gebruikt wordt. De 

opleidingsonderdelen die specifiek zijn voor een opleiding vormen eveneens een 

pakket. Verschillende pakketten kunnen tegelijk starten en over een semester of een 

gans academiejaar lopen, m.a.w. er is geen noodzaak om eerst het eerste pakket 

volledig af te werken, daarna het tweede en zo verder. 

                                                 
4
 Twee leden stellen vragen bij de haalbaarheid van punt 2.3, evenals van punt 2.6. 



           10 

 

Krachtlijnen 

 

 Elk van de eerste twee jaar van het hoger onderwijs worden ingedeeld in drie tot 

zes pakketten, die elk een omvang van 10 tot 20 studiepunten hebben.  

 Deze pakketten kunnen uit één of meerdere opleidingsonderdelen bestaan.  

 Bepaalde pakketten zijn qua volume en inhoud gelijkwaardig tussen aanverwante 

opleidingen en maken aldus overgangen tijdens of na het eerste jaar mogelijk.  

 Andere pakketten worden specifiek finaliteitsgericht ingevuld om de studenten 

van bij de aanvang van de studies te laten kennismaken met de essentie van de 

opleiding.  

 In sommige gevallen kan een volledig pakket als eenheid voor een credit 

functioneren. 

 

Argumentatie en toelichting 

 

Alhoewel het raamadvies o.a. spreekt over “de uitbreiding van het creditsysteem i.f.v. 

modulaire organisatie” acht de werkgroep het niet opportuun de term module te 

gebruiken omwille van de connotaties die ermee gepaard gaan op andere 

onderwijsniveaus.   

 

Bovendien wordt de verplichte invoering van zogenaamde vakoverschrijdende 

modules, met een afgerond geheel aan onderwijsactiviteiten, afgesloten met een 

sanctionerende evaluatie en een deelcertificaat, en waarbij het behalen van alle 

deelcertificaten van een opleiding leidt tot het verwerven van het diploma, als 

organisatievorm voor alle basisopleidingen van het hoger onderwijs door de 

werkgroep niet opportuun geacht. 

 

De verwantschap tussen opleidingen is dan merkbaar door de aanwezigheid van één 

of meerdere pakketten die qua volume en inhoud evenwaardig zijn. Deze 

inhoudelijke verwantschap zal niet altijd overeenstemmen met de huidige indeling in 

studiegebieden.  

 

2.4 Finaliteitsgerichte opleidingsonderdelen in het eerste jaar hoger onderwijs 

 

Wie zich inschrijft voor het eerste studiejaar van het hoger onderwijs heeft het 

einddoel en de specificiteit van de basisopleiding reeds voor ogen. Dit zou o.m. 

moeten blijken uit de motivatie in het keuzedossier. De onmiddellijke confrontatie 

met opleidingsonderdelen die in directe relatie staan met die finaliteit, die niet 

noodzakelijk beroepsgericht dient te zijn, heeft dan een sterk motiverend effect op de 

student van het tertiair onderwijs. 

 

Krachtlijnen 

 

 Opleidingsonderdelen die rechtstreeks verband houden met de afstudeerrichting 

confronteren de student met het wezenlijke van de gekozen opleiding.  

 Ze bieden zowel student als onderwijsinstelling een gelegenheid om na te gaan of 

de ingeslagen weg de ideale is.  
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 Deze specifieke opleidingsonderdelen vormen samen een pakket naast de meer 

algemene opleidingsonderdelen die men ook in andere, verwante opleidingen 

aantreft.  

 Een grote polyvalentie van het eerste jaar wordt aldus gevrijwaard, met name in de 

gemeenschappelijke pakketten, zonder de eigenheid van iedere studierichting 

geweld aan te doen.  

 Een minimaal volume van 10 tot 20 studiepunten voor de groep van 

finaliteitsgerichte opleidingsonderdelen, die samen het specifiek pakket van het 

eerste jaar van een basisopleiding vormen, is vereist. 

 

 

Argumentatie en toelichting 

 

Groot belang moet gehecht worden aan een minimumpakket van finaliteitsgerichte 

opleidingsonderdelen in de eerste jaren van het hoger onderwijs om twee specifieke 

redenen: ten eerste mag men het eerste jaar hoger onderwijs niet laten verglijden naar 

een verlengstuk van het algemeen secundair onderwijs, waarin men zich zou 

beperken tot het leggen van een puur wetenschappelijke onderbouw; ten tweede zijn 

deze finaliteitsgerichte onderwijsactiviteiten een conditio sine qua non om de (eigen) 

motivatie te toetsen en om bij mislukking informatie te bieden, zowel voor de student 

als voor de personen die verantwoordelijk zijn voor studieadvies en 

studiebegeleiding. De gesprekken hieromtrent vormen de basis voor een eventuele, 

maar gefundeerde heroriëntering.  

 

In de geest van deze redenering moet ten minste één pakket van 10 tot 20 

studiepunten in het eerste jaar in direct verband staan met het einddoel van de 

opleiding. Door niet te opteren voor de totale polyvalentie, met zoveel mogelijk 

gemeenschappelijke eerste jaren voor verschillende opleidingen, wil men er zorg 

voor dragen diegenen die meteen goed gekozen hebben en met succes studeren niet 

af te straffen door een systeem dat de twijfelaars maximaal wil beschermen. Het 

aanbieden van finaliteitsgerichte opleidingsonderdelen in het eerste jaar biedt een 

meerwaarde voor alle studenten. 

 

2.5 Gedifferentieerd aanbod in het eerste jaar 

 

Onder gedifferentieerd aanbod wordt verstaan dat alle voltijdse eerstejaars van een 

bepaalde opleiding zich uiteraard inschrijven voor een geheel van 60 studiepunten 

maar dat er twee (of meer) versies van dat eerste jaar aangeboden worden, 

verschillend voor ten minste één opleidingsonderdeel, te nemen in functie van de 

gevolgde studierichting in het secundair onderwijs. 

 

Krachtlijnen 

 

 Eén of meerdere van de opleidingsonderdelen van het eerste jaar kunnen een 

andere inhoud hebben rekening houdend met de gevolgde vooropleiding.  

 Het aantal studiepunten van dit gedifferentieerd gedeelte is voor de verschillende 

groepen uiteraard gelijk.  

 Na het beëindigen van het eerste jaar zijn de studenten in ieder geval voorbereid 

om hetzelfde studieaanbod in het tweede jaar aan te kunnen. 
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Argumentatie en toelichting 

 

Het doel van een gedifferentieerd aanbod is het remediëren en bijsturen in functie van 

de gevolgde vooropleiding in het secundair onderwijs: uiteindelijk moeten alle 

studenten die een bepaald diploma behalen aan het einde van hun studie dezelfde 

basiscompetenties verworven hebben. Dat neemt niet weg dat de uitgangspositie in 

het eerste jaar hoger onderwijs sterk verschillend kan zijn en momenteel houden niet 

alle studierichtingen van de universiteiten en de hogescholen daar rekening mee.  Het 

concept is niet nieuw omdat er reeds inspanningen terzake geleverd worden door de 

instellingen. Om de overgang van secundair naar hoger onderwijs vlotter te laten 

verlopen wordt hier een uitbreiding van deze werkwijze voorgesteld. Dat betekent 

natuurlijk niet dat er van begin tot einde van de studie in het hoger onderwijs twee 

parallelle leerwegen moeten uitgestippeld worden.  

 

Voor wie uit een Latijnse afdeling komt is een cursus Latijn in de kandidatuur 

Romaanse een verdieping van een vak waarvan de beginselen gekend zijn; voor 

anderen is hier een inhaalbeweging nodig. Andere voorbeelden zijn: Duitse 

grammatica of Grieks met ‘twee snelheden’. In voornoemde voorbeelden gaat het om 

een verschil in opleidingsprogramma van minder dan 20 studiepunten. Vanaf het 

tweede jaar worden de studenten geacht op hetzelfde spoor te zitten. 

 

Ook in het hogeschoolonderwijs valt er nut te halen uit een dergelijk gedifferentieerd 

aanbod: vooral in technische en economische studierichtingen bestaat de groep 

eerstejaars uit twee duidelijk verschillende populaties: de ene heeft reeds voorkennis 

van de specifieke materie maar hinkt wat achterop in meer algemeen vormende 

vakken, terwijl de studenten afkomstig uit het algemeen secundair onderwijs een 

bredere vorming genoten hebben voor wiskunde, wetenschappen en/of  talen maar 

nog geen noties hebben van de specifieke finaliteitsgerichte cursussen. 

 

De huidige wetgeving en reglementering laat toe dat men alle eerstejaarsstudenten 60 

studiepunten laat volgen maar dat die niet voor iedereen uit dezelfde 

opleidingsonderdelen bestaan. Zodoende kan men de omnivalentie van de diploma’s 

van het secundair onderwijs vrijwaren zonder de eigenheid van het hoger onderwijs 

geweld te doen. 

 

Het differentiëren van het aanbod in het eerste jaar hoger onderwijs moet niet enkel 

gedacht worden in termen van inhoudelijke verschillen in het contactonderwijs. Dit 

streven naar individualisering van de studies kan tot uiting komen in de leerstof, 

maar evenzeer in de gebruikte werkvormen, de presentatie, de opdrachten, enz. 

 

2.6 Mogelijkheid voor studiespreiding van de eerste twee studiejaren hoger 

 onderwijs 

 

Ondanks alle maatregelen om studenten voor te bereiden, te oriënteren en te 

begeleiden bij hun studiekeuze kan na een semester of een academiejaar blijken dat 

een heroriëntatie toch gewenst is en/of een verlaging van het studietempo. Om wat 

reeds verworven werd te honoreren en het verlies aan studietijd tot een minimum te 
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herleiden wordt een systeem van studiespreiding van de eerste twee studiejaren over 

drie academiejaren voorgesteld als alternatief voor bissen. 

 

Krachtlijnen 

 

 In het totaal van de eerste twee studiejaren hoger onderwijs moeten 120 

studiepunten gehaald worden.  

 Dit gebeurt in normale omstandigheden in twee academiejaren à rato van 60 

studiepunten per academiejaar. Het moet ook in de toekomst zo blijven. 

 Daarnaast zou de mogelijkheid moeten geschapen worden om in een aantal 

gevallen, gekoppeld aan een aantal voorwaarden, dit studiepakket af te werken in 

drie academiejaren, dus à rato van 40 studiepunten per academiejaar, en dit zonder 

sociale gevolgen voor de student of financiële bestraffing van de instelling.  

 Het is de bedoeling om voor een aantal studenten uiteindelijk tijd te winnen, 

m.a.w. het verlies aan studietijd te beperken, en zeker niet om een grote groep 

studenten in de richting van verlenging van de studieduur te duwen. 

 

Argumentatie en toelichting 

 

Het gaat in dit voorstel over de eerste twee studiejaren van het hoger onderwijs, 

ongeacht de totale studieduur en het type, één cyclus (in een hogeschool) of twee 

cycli (in hogescholen en universiteiten).  

Mogelijkheden om de studie van die eerste twee jaar te spreiden over drie i.p.v. over 

twee academiejaren, zonder sociale gevolgen, zijn te verkiezen boven het overzitten, 

al dan niet met overdrachten (universiteiten) of overzettingen (hogescholen). 

 

Het scenario dient er als volgt uit te zien: 

 Iedere eerstejaarsstudent schrijft in principe in met de bedoeling om het 

studieprogramma van de eerste twee jaar hoger onderwijs, in totaal 120 

studiepunten groot, af te werken in twee academiejaren van elk 60 studiepunten, 

zoals het nu reeds het geval is.  

 Na het eerste semester van het eerste jaar worden examens afgelegd over 

afgewerkte opleidingsonderdelen en/of over het eerste deel van grotere 

opleidingsonderdelen. Op grond van deze evaluatie kan men de student aanraden 

door te gaan, bij te werken of over te schakelen naar een andere studierichting 

(eventueel met credits: zie verder).  

 Wie op het einde van het eerste jaar niet geslaagd is voor het geheel maar wel voor 

een aantal opleidingsonderdelen, die samen ten minste 40 studiepunten van het 

programma omvatten, geslaagd verklaard wordt volgens criteria bepaald door de 

examencommissie, krijgt de mogelijkheid de resterende 80 studiepunten van de 

eerste twee jaar te spreiden over de twee volgende academiejaren.  

 Dit houdt ook in dat de student die na het eerste semester van studierichting 

verandert en een aantal credits meeneemt nog de kans heeft om op het einde van 

het eerste jaar voor een totaal van minstens 40 studiepunten aan 

opleidingsonderdelen met succes af te ronden.  

 Voor de administratieve toestand van de betrokkene kan men stellen dat hij/zij het 

eerste jaar overdoet met overdracht (universiteit) of overzetting (hogeschool) voor 

40 studiepunten.  
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 Deze student volgt in het tweede academiejaar een individueel aangepast 

jaarprogramma (IAJ) bestaande uit de resterende 20 studiepunten van het eerste 

studiejaar en 20 studiepunten uit het tweede studiejaar.  

 In het derde academiejaar worden dan de resterende 40 studiepunten van het 

tweede jaar verwerkt; 

 Deze weg van drie maal 40 i.p.v. twee maal 60 studiepunten zou men eventueel 

van bij de inschrijving in het eerste jaar kunnen aanbevelen aan studenten die 

omwille van de vooropleiding heel wat bijsturing nodig hebben. Het betreft die 

studenten, die tegen het advies van het secundair onderwijs op hun keuzedossier 

in, na een intakegesprek, opteren voor een niet voor de hand liggende 

studierichting.  

 Voor die laatstgenoemde en beperkte populatie van studenten dient het 

programma van 40 studiepunten van het eerste jaar aangevuld te worden met een 

bijzonder pakket, dat qua studiebelasting overeenkomt met 20 studiepunten, 

bestaande uit opdrachten en begeleide zelfstudie zowel voor theorie als voor 

practica, maar zonder dat er bijkomende ‘leerstof’ toegevoegd wordt; het enige 

doel van dit bijkomend pakket moet erin bestaan de verwerking van de 

hoofdstroom van het curriculum te vergemakkelijken. Er is dan ook geen 

afzonderlijke evaluatie en sanctionering van dit pakket. 

 Vanaf het derde studiejaar in het hoger onderwijs moet de student in staat zijn het 

programma af te werken met een studiebelasting van 60 studiepunten per 

academiejaar.  

 

Samenvattend kan men stellen dat er vier mogelijkheden zijn om in het systeem van 

drie maal 40 studiepunten opgenomen te worden: 

 Bij het intakegesprek, dus vóór de aanvang van het academiejaar, blijkt het 

volledig curriculum van 60 studiepunten onhaalbaar en wordt de spreiding van het 

programma over drie academiejaren met elk 40 studiepunten voorgesteld. In dit 

geval is de universiteit of hogeschool verplicht in het eerste academiejaar voor die 

student aanvullende onderwijsactiviteiten te organiseren zoals hoger beschreven.  

 Na de evaluaties van het eerste semester komt men tot de vaststelling dat een 

student weinig of geen kans maakt om voor het geheel van 60 studiepunten te 

slagen op het einde van het academiejaar: er wordt voorgesteld zich te 

concentreren op een totaal van minstens 40 studiepunten en de rest van het 

programma in de volgende twee academiejaren af te werken. (Extra 

studiebegeleiding is hier wel aanbevolen)  

 Na de evaluaties van het eerste semester wenst een student over te stappen naar 

een andere studierichting; als het niet haalbaar is om daar nog datzelfde 

academiejaar voor 60 studiepunten te slagen wordt er gemikt op een totaal van 

minstens 40 studiepunten, rekening houdend met gemeenschappelijke 

opleidingsonderdelen in het eerste semester van beide curricula. (Extra 

studiebegeleiding is hier onontbeerlijk)  

 Na de tweede examenzittijd is iemand, die gepoogd heeft alle 60 studiepunten van 

het eerste jaar te halen,  niet geslaagd maar hij/zij wordt voor een aantal 

opleidingsonderdelen, die samen ten minste 40 studiepunten omvatten, geslaagd 

verklaard volgens criteria bepaald door de examencommissie: er wordt 

voorgesteld de resterende studiepunten over de twee volgende academiejaren te 

spreiden.  
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Een student die door verandering van studierichting of door studiespreiding, met de 

aangepaste begeleiding, zo snel als in de gegeven omstandigheden mogelijk is, juist 

georiënteerd wordt, kost uiteindelijk minder aan de gemeenschap dan iemand die na 

jaren van vruchteloze pogingen het hoger onderwijs verlaat zonder diploma.  

 

Teneinde misbruiken van het systeem te voorkomen moet men in ieder geval vast 

houden aan een maximale studieduur, namelijk het equivalent van vier 

academiejaren, voor de eerste twee jaar van het hoger onderwijs. 

 

2.7 Creditsystemen 

 

Ieder creditsysteem is erop gericht om aan gedeelten van een opleidingsprogramma 

die met succes afgewerkt zijn een waarde toe te kennen, in die zin dat men er later, 

eventueel in een ander opleidingsprogramma, een beroep kan op doen om gedeelten 

van de opleiding als definitief afgewerkt te mogen beschouwen. Gelijkwaardige 

opleidingsonderdelen hoeft men dan geen tweede maal te volgen en men dient er ook 

geen examen over af te leggen. In onze wetgeving en reglementering voor het hoger 

onderwijs is het opleidingsonderdeel, waarvan de omvang weergegeven wordt in een 

aantal studiepunten, de kleinste rekeneenheid. Bestaande creditsystemen zijn 

vrijstellingen, overdracht en overzetting. Ze vormen meestal een gunst die door de 

gemandateerde van de instelling of door een examencommissie verleend wordt. 

Bepaalde credits zijn afdwingbaar indien ze verankerd worden in een specifieke 

reglementering. 

 

Krachtlijnen 

 

 Creditsystemen zijn een conditio sine qua non om de afgelegde leerroute optimaal 

te valoriseren.  

 Ze worden reeds toegepast na ten minste één studiejaar met succes te hebben 

afgewerkt of onder de voorwaarden vermeld in artikel 5 van het BVR van 3/6/92 

voor de universiteiten of in artikel 5 van het BVR van 28/7/95 voor de 

hogescholen.  

 Het is nodig, teneinde verlies van studietijd tot een minimum te beperken, om 

aanvragen voor vrijstellingen, overdrachten of overzettingen aanvaardbaar te 

maken voor studenten die voor een aantal opleidingsonderdelen, die samen ten 

minste 40 van de 60 studiepunten van het eerste jaar omvatten, een gewogen 

gemiddelde van ten minste 50 % van de punten heeft behaald.  

 Alleen een credit dat verleend wordt na voor ten minste voor 40 studiepunten van 

het eerste studiejaar in het totaal een gewogen gemiddelde van 50 % van de 

punten te hebben behaald kan als recht in de reglementering van de instelling voor 

hoger onderwijs ingeschreven worden bij overgang naar een aanverwante 

studierichting.  

 Alle andere credits blijven steeds een gunst te verlenen door het universiteits- of 

hogeschoolbestuur of door diegene die er door die instanties toe gemachtigd 

wordt. 

 

Argumentatie en toelichting 
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Het toepassen van creditsystemen is een conditio sine qua non om efficiëntie te 

bereiken in het geheel van de overgangsproblematiek in het hoger onderwijs: wel 

moet men erover waken dat er geen vormen van shopping ontstaan en dat een 

evaluatie over het geheel van het studiepakket behouden blijft.  

 

Wie ten minste één studiejaar van het hoger onderwijs met succes heeft beëindigd en 

zich voor een andere studierichting, al dan niet in een andere onderwijsinstelling, 

wenst in te schrijven, kan een gemotiveerde vraag voor vrijstellingen richten aan het 

universiteits- of hogeschoolbestuur of de persoon die daar door de instelling toe 

gemachtigd is, veelal de decaan of het departementshoofd.  

 

Op dit ogenblik zijn vragen voor vrijstellingen onontvankelijk indien de aanvrager 

voor de totaliteit van het studiejaar niet geslaagd is, zelfs al is de mislukking te wijten 

aan één enkel opleidingsonderdeel van drie studiepunten. Daarom wordt er 

voorgesteld deze aanvragen toch te kunnen doen onder volgende voorwaarden: de 

student behaalde 50 % van de punten voor een aantal opleidingsonderdelen die 

samen een totaal volume van minimum 40 studiepunten omvatten. 

 

Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen voor het ontwikkelen van 

cursussen kan niet enkel bijdragen tot het maken van hoogstaand studiemateriaal 

maar kan tevens een stap zijn tot ruimere implementatie van het creditsysteem. Men 

stelt in de praktijk vast dat heel wat cursusmateriaal, dat aan universiteiten 

ontwikkeld werd, voornamelijk voor theoretische basisvakken in de kandidaturen, 

ook door hogescholen gebruikt wordt. Anderzijds vindt men in de hogescholen een 

ruime ervaring in het voorbereiden op beroepsuitoefening via direct praktijkgerichte 

vakken. Een hoofdvak uit een hogeschoolopleiding van één cyclus kan een minorvak 

zijn in een academische opleiding of een opleiding van academisch niveau. 

 

Bij het verlenen van credits moet gelijkwaardigheid primeren op identiteit. De 

autonomie van de instellingen, wat programma’s betreft, en de voortdurende 

evoluties van de vakinhouden zullen er wel toe leiden dat er gevallen overblijven 

waarin het valoriseren van de reeds afgelegde leerroute onderworpen blijft aan de 

interpretatie van een dossier waarbij verschillen tussen instellingen onvermijdelijk 

zijn. De soepelheid die men thans aan de dag legt bij de beoordeling van 

gelijkwaardigheid i.v.m. uitwisselingsprogramma’s staat in schril contrast met de 

maatstaven die men dikwijls hanteert bij de beoordeling van wat een student in een 

andere Vlaamse onderwijsinstelling met succes heeft gevolgd. 
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2.8 Financiering 

 

Op dit ogenblik zijn er geen problemen i.v.m. de financierbaarheid van studenten 

indien zij in een volgend academiejaar inschrijven voor een andere studierichting, 

vaak in een andere onderwijsinstelling. 

 

Bij het veranderen van studierichting in de loop van het eerste jaar is er ook geen 

moeilijkheid met de financiering als de student daarbij niet van universiteit of 

hogeschool verandert. De eventuele problemen voor het afleggen van examens 

werden hoger uiteengezet. 

 

In vele gevallen zal er echter een verandering van onderwijsinstelling mee verbonden 

zijn, bij voorbeeld van universiteit naar hogeschool. Bij deze heroriëntatie in de loop 

van het eerste jaar blijft het vasthouden aan 1 februari als referentiedatum een 

belangrijk obstakel dat de instellingen ervan zal weerhouden iemand te laten gaan 

vóór die datum of iemand te accepteren erna.  

 

Om gemotiveerde heroriëntering of studiespreiding aan te moedigen t.o.v. overzitten 

wordt het volgende voorstel voor financiering gedaan:  

 

 Studenten die voor het eerst het eerste of tweede studiejaar van een universiteit of 

hogeschool volgen worden voor 100 % meegeteld bij de berekening van de 

financiering, ook al betreft het een student waarvoor bij het intakegesprek gekozen 

werd voor een studiespreiding van de eerste twee studiejaren over drie 

academiejaren, aangezien de instelling het programma individueel dient aan te 

vullen tot een totaal van 60 studiepunten.  

 Wie in het tweede en derde academiejaar voor 40 studiepunten ingeschreven is 

wordt twee maal voor 50 % geteld, zodat de totale financiering voor de eerste 

twee studiejaren dezelfde is als voor de studenten die erin slagen de 60 

studiepunten van eerste en tweede jaar onmiddellijk succesvol af te werken.  

 Voor studenten die hetzelfde eerste of tweede jaar overzitten, in dezelfde of een 

andere instelling voor hoger onderwijs, m.a.w. de bissers, wordt de financiering 

berekend op basis van het aantal studiepunten waarvoor de betrokkene 

ingeschreven is (dit is gelijk aan de huidige regeling).  

 Hetgeen eventueel door de instellingen voor hoger onderwijs bespaard wordt, als 

gevolg van een daling van het aantal mislukkingen, blijft in de enveloppe maar 

moet opgenomen worden in een bestedingsplan dat in zijn geheel bestemd moet 

worden voor de uitbouw van studiebegeleidingsactiviteiten. 

 

Het hier voorgestelde systeem brengt, noch voor de overheid noch voor de 

universiteiten en hogescholen een meeruitgave met zich, maar het is hier wel de 

aangewezen plaats om te herinneren aan het belang van het invoeren van het uniek 

volgnummer voor iedere student in het hoger onderwijs. Alleen dan kan men de 

opvolging van de voorgestelde maatregelen correct uitvoeren en erover waken dat 

studenten nog wel een recht hebben te mislukken maar dat dit recht, voor wat de 

financiering door de overheid betreft, beperkt blijft tot een totaal van vier maal 60 

studiepunten voor de eerste twee jaar hoger onderwijs, ongeacht de eventuele 

spreiding over meerdere academiejaren.  
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3. De opdrachten van de CLB 
 

De CLB ondersteunen de lerarengroep die de leerling begeleidt bij de samenstelling van 

zijn keuzedossier. 

Zij ondersteunen eveneens de klassenraad die verplicht advies uitbrengt over het 

keuzedossier en de daaraan voorafgaande begeleidende klassenraden. 

T.a.v. leerlingen met een verhoogd risico brengen zij hun deskundigheid in bij de 

begeleiding van het studiekeuzedossier. 

De CLB moeten met de school maar ook met de ouders en de leerlingen, een team 

vormen om een optimale studiekeuze te realiseren. 

Jongeren die tijdens of onmiddellijk na een mislukking in het eerste jaar van het hoger 

onderwijs afhaken of mislukken vormen eveneens een belangrijke doelgroep voor 

begeleiding. 

Deze begeleiding is in principe de verantwoordelijkheid van het hoger onderwijs.  De 

overheid dient de nodige incentives te voorzien opdat het hoger onderwijs deze taak 

efficiënt opneemt.  Niettemin zal er steeds een restgroep blijven die op de CLB beroep 

zal doen.  Deze groep kan niet genegeerd worden.  De overheid dient na te gaan hoe 

groot deze groep is, en indien deze aanzienlijk blijkt te zijn, moeten daarvoor 

bijkomende middelen worden voorzien.
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4. Gemeenschappelijke initiatieven secundair onderwijs en hoger 

 onderwijs 
 

In deze nota worden concrete voorstellen geformuleerd over aangelegenheden die in 

samenwerking tussen secundair onderwijs en hoger onderwijs tot stand dienen te 

komen. 

Dit ontslaat natuurlijk noch het secundair onderwijs, noch het hoger onderwijs hun 

eigen verantwoordelijkheid t.a.v. leerlingen/studenten op te nemen.   

 

De algemene idee is dat de samenhang secundair onderwijs - hoger onderwijs best 

gerealiseerd wordt via het uitbouwen van overlegplatformen.  Deze overlegplatformen 

situeren zich op het niveau van samenwerkende scholen van het secundair onderwijs.  

Zij kunnen, i.f.v. verschillende doelstellingen (zie verder) samenwerken met 

vertegenwoordigers van het hoger onderwijs, en, desgevallend, de CLB.  In het vervolg 

van deze nota wordt een aanzet gegeven voor de doelstellingen, de werking van deze 

overlegplatformen. 

Om diverse redenen is het niet opportuun de instellingen van het hoger onderwijs als 

dusdanig in de overlegplatformen te betrekken.  Vooreerst is het niet haalbaar (en dit 

vooral voor instellingen die over gans Vlaanderen recruteren) om aan alle 

overlegplatformen te participeren.  Bovendien is het ook niet opportuun wanneer we 

willen vermijden dat deze overlegplatformen ook als recruteringskanalen zouden gaan 

functioneren.  Tenslotte mag het overleg er niet toe leiden dat een aantal doelstellingen 

(zie verder) vanuit het hoger onderwijs instellingsspecifiek zouden worden ingevuld. 

Voorgaande bezwaren kunnen opgevangen worden als de medewerking van het hoger 

onderwijs in de gemeenschappelijke initiatieven met het secundair onderwijs 

georganiseerd wordt vanuit de invalshoek van de studiegebieden (en de 

begeleidingsdiensten) van het hoger onderwijs. 

Dergelijke werking met vertegenwoordigers van studiegebieden bestaan overigens reeds 

binnen de Vlor i.v.m. de ontwikkeling van de beroeps- en opleidingsprofielen.  Het 

komt er op neer dat alle instellingen van het hoger onderwijs die een bepaald 

studiegebied organiseren gevraagd zal worden om hun vertegenwoordigers per 

studiegebied en i.f.v. de diverse doelstellingen van de overlegplatformen aan te duiden.  

Uit het voorgaande volgt dat de instellingen voor secundair onderwijs met het oog op 

deze problematiek het initiatief nemen om de samenwerking met het hoger onderwijs op 

touw te zetten. De concrete werking van de vertegenwoordigers van de studiegebieden 

zal op een centraal punt moeten gecoördineerd worden.  De aard (ASO, KSO, TSO-

BSO, al dan niet netoverstijgend) en de omvang (de scholengemeenschappen, 

scholengroepen, …) van deze samenwerkingsverbanden dient vrij te zijn. 

De doelstellingen, werking en platformen dienen slechts als aanbeveling te worden 

gelezen. De overlegplatformen zullen zelf bepalen welke doelstelling zij wensen op te 

nemen, en hoe deze te realiseren. Een overlegplatform zal dus naargelang de concrete 

situatie verschillend zijn, zowel naar doelstellingen als naar werking en samenstelling. 

De autonomie maar ook de vrijwilligheid van de scholen voor secundair onderwijs en de 

medewerkers van de instellingen voor hoger onderwijs zijn dus belangrijke 

uitgangsprincipes.  Het ontstaan en het goed functioneren van de decentrale 

overlegplatformen zal in de eerste plaats bepaald worden door het belang dat de 

betrokkenen hierin voor zichzelf kunnen onderkennen. 

Het opstarten van deze overlegplatformen dient dus in eerste instantie spontaan te 

gebeuren.  Het verdient echter aanbeveling om meteen een aantal pilootprojecten 
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structureel op te zetten.  In deze pilootprojecten kunnen de doelstellingen van deel 4.1 

uitgeprobeerd, en de werking geëvalueerd worden.  Het lijkt aangewezen dat de 

overheid de proefprojecten zowel op materiële als op niet-materiële wijze ondersteunt.  

De participatie aan overlegplatformen dient een belangrijk aandachtspunt te zijn in de 

kwaliteitszorg van scholen voor secundair onderwijs en instellingen van het hoger 

onderwijs. 

Uit het voorgaande en uit wat volgt blijkt de noodzaak om een aantal decentrale 

initiatieven te ondersteunen en desgevallend te coördineren. Deze functie dient op een 

centraal niveau gesitueerd te worden.  
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4.1 Doelstellingen, samenstelling en werking van de overlegplatformen SOHO  

 

4.1.1 Doelstelling: gecoördineerde informatieverstrekking t.a.v. toekomstige studenten.  

 De informatieverstrekking zal in eerste instantie aanleunen bij de 

 bestaande infobeurzen. Bij deze informatieverstrekking kan 

 teruggevallen worden op het interdepartementele 

 samenwerkingsverband VDAB-onderwijsnetten. 

 Samenstelling: vertegenwoordigers hoger onderwijs per studiegebied overleggen 

met  

  de vertegenwoordigers van de SWS
5
: ondersteuning door diensten 

voor studieadvies en CLB. 

 Werking: regionaal niveau - netoverstijgend 

  Deze regionale initiatieven blijven best centraal gecoördineerd en 

ondersteund door het departement onderwijs (cfr. SIDIN). 

  De informatieverstrekking vergt in eerste instantie een coördinatie op 

Vlaams niveau. In het kader van recente Europese 

onderwijsontwikkelingen dient infoverstrekking ook vanuit een 

Europese dimensie te gebeuren. 

  Andere informatie-initiatieven zoals de wetenschapsweek of de 

organisatie van “meeloopcursussen” kunnen uiteraard door de 

instellingen voor hoger onderwijs opgenomen worden. 

 

4.1.2 Doelstelling: het optimaliseren van de beginsituatie van toekomstige studenten, o.m. 

via het organiseren van aanvullende cursussen, trainingen in 

leerstrategieën 

 Werking: activeren van samenwerking vakleraren/docenten
6
 bij de analyse van 

de inhoudelijke afstemming tussen het gevolgde curriculum en de 

gekozen opleiding in het hoger onderwijs, het ontwerpen van 

aangepaste of aanvullende cursussen; het ontwerpen van 

leerstrategieën   

 Samenstelling: Naargelang het item waarrond men wil werken, zullen de 

belangrijkste participanten leraren of docenten zijn, of de 

studiekeuzebegeleiders van het secundair onderwijs en de 

begeleidingsdiensten van het hoger onderwijs. 

 

4.1.3 Doelstelling: het actief betrekken van deskundigen bij de begeleiding van het 

  keuzedossier en bij het uitbrengen van het studieadvies 

 Werking:  1) de begeleidende leraren zullen mettertijd meer deskundigheid 

inzake  

    studiekeuzebegeleiding moeten opbouwen. De CLB zijn de  

  eerste partners om de nodige ondersteuning te geven bij het  

  ontwikkelen van goede studiekeuzebegeleidingsstrategieën.  M.b.t.  

  het uitbrengen van het studieadvies zullen de CLB steeds  

   uitgenodigd worden op de begeleidende  en deliberende  

   klassenraad. Deze tussenkomsten van de CLB maken                        

                                                 
5
 SWS = samenwerkende scholen voor secundair onderwijs. Hierbij kan worden gedacht aan meerdere 

vormen van samenwerking, bijvoorbeeld een scholengemeenschap of andere groeperingsvormen. 
6
 Docenten: de term docent wordt hier niet in de decretale betekenis gebruikt, maar verwijst in het algemeen 

naar de functie van onderwijsgevende in het hoger onderwijs. 
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    deel uit van hun verplichte opdrachten en van een contract met de  

    scholengemeenschap.  

2) waar keuzes problematisch zijn i.v.m. de inhoudelijke aansluiting 

SO-HO, of i.v.m. algemene vaardigheden, kunnen de begeleidende 

leerkrachten worden bijgestaan door deskundigen uit het hoger 

onderwijs.  Binnen het overlegplatform worden hieromtrent 

afspraken gemaakt. 

   3) indien het keuzeproces van een leerling problematisch verloopt, en 

  de competentie van de begeleidende leerkracht overstijgt, kan het 

  CLB voor bijkomende hulp ingeroepen worden  

  

4.1.4 Doelstelling:    het beter leren kennen van mekaars cultuur  

 Werking: wederzijdse informatie-uitwisseling en ondersteuning i.v.m. didactiek, 

evaluatie, leerstrategieën, de veranderde rol van de leraar, enz.  Het 

incidenteel uitwisselen van leerkrachten/docenten kan hiertoe een 

efficiënt middel zijn. In een aantal gevallen kan ook gedacht worden 

aan de combinatie van een gedeeltelijke opdracht in het secundair 

onderwijs en een gedeeltelijke opdracht in het hoger onderwijs.  

Dergelijke “gemengde” loopbanen zijn eveneens denkbaar voor 

studiekeuzebegeleiders. 

 

4.1.5 Doelstelling: opvang van de mislukkingen tijdens of na het 1
ste

 jaar van het hoger  

   onderwijs 

   ondanks alle inspanningen zullen een aantal studenten in de loop van 

of  op het einde van het eerste jaar mislukken of afhaken.  Deze studenten 

 dienen begeleid te worden.  Hiertoe ontbreken op dit ogenblik niet 

 alleen de nodige middelen, maar vaak ook de nodige deskundigheid 

om  deze doelgroep op te vangen. 

 Werking:  - uitwisselen van informatie en deskundigheid tussen CLB-   

   medewerkers en vertegenwoordigers van de diensten voor     

  studieadvies 

   - inventariseren van de grootte en de aard van de doelgroep,  

     inventariseren van de huidige dienstverlening 

   - inventariseren van de benodigde middelen 

   - signaalfunctie t.a.v. de doelstellingen van de platformen 1.1.8 en 

1.1.9 

 

 

4.2   Centrale ondersteuning en coördinatie 

 

 Uit de beschrijving van de taken die we op decentraal niveau gesitueerd hebben blijkt 

dat er voor de meeste ervan centrale ondersteuning en soms coördinatie en opvolging 

nodig zal zijn: bv. ontwikkeling en evaluatie van nieuwe instrumenten, ondersteuning 

van implementatie-instrumenten, centralisatie van informatie, nascholing voor 

leerkrachten en CLB-begeleiders, enz.  Deze ondersteuning en coördinatie is 

noodzakelijk opdat een aantal opdrachten op dit decentraal niveau met goed gevolg 

zouden kunnen opgenomen worden. 
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4.2.1 Doelstelling: de onderlinge afstemming tussen het secundair onderwijs en het  

  hoger onderwijs  

 Werking: het is aangewezen i.f.v. zijn eigen opdracht dat het secundair 

onderwijs zijn einddoelen
7
 bepaalt, zoals ook het hoger onderwijs 

i.f.v. zijn opdracht de aanvangsvereisten van de opleidingsonderdelen 

hoger onderwijs bepaalt.  Het hoger onderwijs stelt vervolgens - in 

consensus over de instellingen heen - welke van de einddoelen van het 

secundair onderwijs in principe verworven  dienen te zijn t.a.v. welke 

opleiding in het hoger onderwijs.  Deze einddoelen, eventueel 

aangevuld met de vereisten afgeleid uit de eigen opleidingsprofielen, 

vormen de aanvangsvereisten van de opleidingsonderdelen in het 

hoger onderwijs. De globale aanvangsvereisten dienen in de 

studiecontracten gedetailleerd te worden opgenomen. 

   Deze afstemming betekent niet dat er een naadloze aansluiting moet 

 zijn tussen de studierichting van het secundair onderwijs en de 

 opleiding van het hoger onderwijs. 

 Platform: paritair overleg, per studiegebied/vorm van hoger onderwijs enerzijds  

  en gemandateerde vertegenwoordigers van het secundair onderwijs.  

De vertegenwoordigers van de DVO dienen hierbij betrokken worden.  

Dit overlegplatform situeert zich in de Vlor. 

 

 

4.2.2 Doelstelling: het ontwikkelen van criteria voor het verplicht advies bij het  

  

  keuzedossier van de leerling 

 Werking: ontwikkelingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diensten 

voor studieadvies, CLB en de verantwoordelijken voor de 

leerlingenbegeleiding, en vertegenwoordigers van de DVO en 

eventueel ondersteund door wetenschappelijk onderzoek 

 

4.2.3  Doelstelling:  het ontwikkelen van proefpakketten 

  Het basismateriaal van proefpakketten bestaat uit een aantal proeven 

of taken die geselecteerd worden uit het vakkenpakket van de gekozen 

studierichting of studiegebied.  Elke proef vormt een geheel dat 

handelt over een zinvol studieobject en is geschreven in een taal die 

aangepast is aan de betreffende vorm van hoger onderwijs.  Het geheel 

van de proeven is representatief voor het betreffend studieprogramma 

en de daartoe vereiste vaardigheden en attitudes (cognitief), bv. de 

leerlingen worden getoetst op hun vaardigheden en kunnen bijgevolg 

zichzelf evalueren op deze aspecten. De proefpakketten kunnen t.a.v. 

de leerling belangrijke informatie verschaffen die hij kan toetsen aan 

zijn interesse en studiekeuzemotivatie.  De leerling krijgt over zijn 

resultaten de nodige feedback.  Eventueel kunnen ook globale 

                                                 
7
 Einddoel: De eindtermen secundair onderwijs zijn minimale doelstellingen.  Dit betekent dat zij o.m. 

aangevuld worden met doelstellingen die gericht zijn op een goede doorstroming naar het hoger onderwijs.  

Deze doelstellingen zullen hun neerslag vinden in de leerplannen. De einddoelen van het secundair onderwijs 

bevatten dus de eindtermen plus de bijkomende leerplandoelen. 
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conclusies over groepen van leerlingen aan de school van herkomst 

worden meegedeeld. 

 Samenstelling: ontwikkelingsgroepen bestaande uit docenten per studiegebied/vorm  

  van hoger onderwijs met betrokkenheid van leraren van het secundair 

onderwijs 

 Platform:  centraal overleg per studiegebied van het hoger onderwijs. Deze 

doelstelling kan slechts gerealiseerd worden mits bijkomende 

specifieke middelen. 

 

4.2.4 Doelstelling: het permanent opvolgen van aansluitingsvraagstukken en deze 

rapporteren aan de overheid en aan andere betrokkenen 

 Werking: studie en follow-up van de aansluitingsproblematiek (bv. via het uniek 

volgnummer) via centralisatie en analyse van de follow-up gegevens 

van secundaire scholen en instellingen voor hoger onderwijs 

 Platform: dit is een (decretaal bepaalde) opdracht van de Vlor.  De Vlor kan  

  hiertoe aansluiten op initiatieven en data van het departement 

onderwijs. 

 

4.2.5 Doelstelling: verhogen van de deskundigheid op het vlak van keuzebegeleiding voor 

leraars en medewerkers van de CLB. 

 Werking: organiseren van nascholingsinitiatieven. 

De vormingscentra en begeleidingsdiensten van de CLB kunnen 

hierbij een belangrijke rol spelen. 

In een overgangsfase kunnen op lokaal niveau de CLB meewerken aan 

het verhogen van de deskundigheid van de leraars. 
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5. Kanttekeningen vanuit reglementair perspectief 
 

5.1 Reglementering secundair onderwijs 

  

 De verhoging van de zelfstandigheid van de leerling 

 

Voor zover de overheid op desbetreffend vlak wettelijk onderbouwde beschikkingen 

kan uitvaardigen, kan dit uitsluitend via de eindtermen. In casu zou de verhoging van 

de zelfstandigheid van de leerling als vakoverschrijdend thema kunnen geformuleerd 

worden. 

 

 Inhoud van het studiekeuzedossier en de medewerking van scholen en CLB 

 

Het verplicht stellen van de samenstelling van een studiekeuzedossier voor de 

leerlingen van de derde graad ASO, TSO en KSO en van het verstrekken van een 

advies zou desnoods kunnen via het decreet op het (hervormd) secundair onderwijs.  

De vraag is of de onderwijsverstrekkers dit niet zullen beschouwen als een inbreuk 

op hun pedagogische autonomie. 

 

 Mobiliteit van leerlingen 

 

Het mogelijk maken van een verandering van studierichtingen tot op het niveau van 

het zesde leerjaar SO, vergt een wijziging van het onderwijsdecreet II van 31 juli 

1990. 

 

In tweede orde dient ook het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 op 

de organisatie van het voltijds secundair onderwijs (i.c. de toelatings- en 

overgangsvoorwaarden respectievelijk de studiebekrachting) gewijzigd. 

 

 De klassenraad  

 

De regelgeving moet ten aanzien van de studiekeuzebegeleiding een flexibele 

werking van de klassenraad mogelijk maken.  Het moet immers mogelijk zijn om 

begeleidende klassenraden te organiseren die niet noodzakelijk plenair vergaderen.  

Anderzijds moet het mogelijk zijn de klassenraad uit te breiden met externen.  Dit 

laatste betekent een uitbreiding van de mogelijkheid, die in artikel 4 § 2, 1° van het 

BVR betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs ten aanzien van 

de geïntegreerde proef  bepaald is, naar de studiekeuzebegeleiding. 

 

5.2 Reglementering Hoger Onderwijs 

 

De wijzigingen die moeten doorgevoerd worden zijn in ieder geval minimaal omdat 

heel wat bepalingen niet vastliggen in decreten of besluiten van de Vlaamse regering, 

maar in eigen reglementen van universiteiten en hogescholen, of soms zelfs berusten 

op enkele tradities in de interpretatie van deze wetgeving en reglementering. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn deze die het mogelijk moeten maken om in de loop 

van het eerste jaar van studierichting te veranderen en op het einde van het eerste jaar 

examens te kunnen afleggen waarvan de resultaten kunnen overgedragen worden.  
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Dit kan concreet als volgt omschreven worden: 

 

 Een student begint eind september of begin oktober in het eerste jaar van 

studierichting A;  

 Na de evaluaties van het eerste semester beslist hij/zij, hierin gesteund door de 

studiebegeleiders, om over te stappen naar studierichting B;  

 Het moet dan in de eerste plaats mogelijk zijn om nog rechtsgeldig in te schrijven 

voor B;  

 Vervolgens moet de student, in het meest gunstige geval, de kans krijgen om over 

alle opleidingsonderdelen van B examen af te leggen en, indien hij/zij slaagt, over 

te gaan naar het tweede jaar van B;  

 Indien het voorgaande, namelijk slagen voor het eerste studiejaar van B, niet 

realiseerbaar is moet hij/zij toch de mogelijkheid hebben om rechtsgeldige 

examens te kunnen afleggen en het eerste academiejaar af te sluiten als iemand die 

geslaagd verklaard werd volgens criteria bepaald door de examencommissie voor 

een aantal opleidingsonderdelen, die samen ten minste 40 studiepunten omvatten 

waardoor hij/zij voor studiespreiding in aanmerking komt;  

 Is ook dat niet haalbaar dient toch de mogelijkheid te blijven om overdracht van 

punten (aan de universiteit) of overzetting van punten (in de hogeschool) te 

kunnen verkrijgen voor het volgend academiejaar waarin het eerste jaar van B 

opnieuw gedaan wordt.  

 

De universiteit of hogeschool moet tevens het recht hebben het overzitten te weigeren 

aan studenten die in de volgende situatie verkeren: 

 

 De student wil inschrijven voor een studierichting waarvoor bij het keuzedossier 

een negatief advies werd gegeven;  

 Bij het daaruit voortvloeiend intakegesprek werd eveneens een negatief advies 

gegeven;  

 Desondanks werd een inschrijving genomen voor het volledig programma van het 

eerste jaar maar is hij/zij niet geslaagd verklaard, volgens de criteria bepaald door 

de examencommissie, na twee zittijden, noch voor de totaliteit van 60 

studiepunten noch voor een aantal opleidingsonderdelen die samen ten minste 40 

studiepunten omvatten. 

 

Artikel 5 van het BVR van 3/6/92 en de artikels 5 en 8 van het BVR van 28/7/95 

moeten herschreven worden om het hierboven voorgestelde creditsysteem 

uitvoerbaar te maken. 

 

De andere voorstellen uit dit advies kunnen gerealiseerd worden door maximaal 

gebruik te maken van de reeds bestaande mogelijkheden voor vrijstelling, overdracht, 

overzetting en individueel aangepast jaarprogramma (I.A.J.). 

 

Het verdient, volgens de werkgroep, aanbeveling om het Besluit van de Vlaamse 

Executieve van 28 november 1990, dat werd opgeheven met ingang van 1 september 

1995 door Art. 365, 67° van het Decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse 

gemeenschap, opnieuw ter hand te nemen en na te gaan welke bepalingen, in een 
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geactualiseerde vorm, en rekening houdend met de nieuwe structuren, kunnen 

opgenomen worden in een Besluit van de Vlaamse regering, in uitvoering van Art. 

41, § 3 van het hogeschooldecreet, i.v.m. vrijstellingen en studieduurverkorting. Dit 

BVE voorzag specifieke overgangen van de universiteit naar de hogeschool of van 

een opleiding van twee cycli naar een opleiding van één cyclus na geslaagd te zijn in 

de eerste of de tweede kandidatuur.  
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6.  Prioriteiten 
 

Een belangrijk uitgangspunt bij de formulering van dit advies is de complexiteit van de 

problematiek van de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs. 

Deze complexiteit brengt met zich dat er ook geen simpele  ‘oplossingen’ voorhanden 

zijn.  Een veelheid van aandachtspunten, een gedeelde verantwoordelijkheid van alle 

betrokkenen zijn het gevolg.  In wat voorafgaat werden deze verantwoordelijkheid en 

een veelheid van mogelijke initiatieven geformuleerd met het oog op een zo groot 

mogelijke volledigheid.  In de praktijk zal het allicht niet mogelijk zijn al deze 

initiatieven tegelijkertijd en in dezelfde mate te ontwikkelen. 

Vandaar lijkt het ons nuttig, zonder afbreuk te willen doen aan het ‘evenwicht’ tussen 

de verschillende initiatieven een oplijsting te maken van de meest prioritaire 

aandachtspunten.  We gaan er van uit dat een aantal initiatieven (cfr. SIDIN, 

onthaaldagen, vakantiecursussen, enz.) verder zullen lopen en beperken ons in wat 

volgt tot prioritaire nieuwe initiatieven : 

 de afstemming tussen hoger onderwijs en secundair onderwijs 

 een nascholingsbeleid t.a.v. de begeleidende leraren 

 de invoering van het keuzedossier en het daaraan gekoppelde verplicht advies (via 

een decretale regeling) 

 flexibiliteit in het curriculum van het laatste jaar van het secundair onderwijs (via 

een wijziging van de reglementering) 

 begeleidende klassenraden in het kader van de studiekeuzebegeleiding 

(mogelijkheid creëren bij besluit) 

 intakegesprekken na een negatief advies op het keuzedossier 

 uitwisselbaarheid van opleidingsonderdelen tussen verwante opleidingen in het 

eerste jaar  

 recht op credits voor wie voor ten minste 40 studiepunten slaagde in het eerste jaar 

 het stimuleren en ondersteunen van decentrale initiatieven 

 het aanreiken van criteria voor het verplicht advies 

 het ter beschikking stellen van proefpakketten. 

 het wegwerken van nog bestaande sociaal-culturele en financiële drempels 

 

 

7.  Opdrachten voor de overheid 
 

De overheid heeft een belangrijke ondersteunende en stimulerende rol m.b.t. 

 de nascholing inzake keuzebegeleiding van leraars en CLB-medewerkers 

 de ontwikkeling van zelfevaluatietoetsen en ander relevant testmateriaal 

 waar nodig het aanpassen van de reglementering  

 de gegevensverzameling i.v.m. de informatieverstrekking 

 het opzetten van proefprojecten van overlegplatformen 

 het ontwikkelen van criteria voor het verplicht advies 
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8. Randvoorwaarden 

 
De opdrachten die in dit advies worden toegeschreven aan scholen voor secundair 

onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en CLB kunnen gedeeltelijk in de 

“gewone” werking gerealiseerd worden en hoeven niet te leiden tot bijkomende taken.  

Zij treden in de plaats van of leggen andere klemtonen op bestaande doelstellingen of 

opdrachten, bv. het zelfstandig leren, het verlenen van het recht op credits, de 

afstemming tussen het hoger en het secundair onderwijs, enz. 

 

Andere elementen van dit advies brengen duidelijk wel een extra-taakbelasting met zich 

mee: 

 voor leraren secundair onderwijs 

 de mobiliteit in de derde graad 

 de flexibilisering van de derde graad 

 het intersifiëren van de studiekeuzebegeleiding en de daaraan gekoppelde 

noodzaak tot nascholing 

 andere begeleidende activiteiten zoals uitdiepingscursussen, extra-muros 

activiteiten 

 participatie aan overlegplatformen 

  voor het hoger onderwijs 

 de intake-gesprekken 

 de ontwikkeling van proefpakketten 

 de participatie aan overlegplatformen 

 het bepalen van de aanvangsvereisten 

 de overregulering 

 voor de CLB 

 de begeleiding van studenten die afhaken of mislukken in het eerste jaar van het 

hoger onderwijs, wanneer deze groep in aanzienlijke mate beroep doet op de 

CLB 

 

De Vlaamse Onderwijsraad is van mening dat het gehele concept van dit advies moet 

behouden blijven.  Dit betekent dus dat de extra-taakbelasting geen criterium mag zijn 

om bepaalde onderdelen van dit advies te schrappen.  Het is wel zo dat t.a.v. deze extra 

taken de nodige middelen moeten ter beschikking gesteld worden om ze te kunnen 

realiseren.  Het is echter niet eenvoudig deze meerkosten - zelfs bij benadering – 

vooraf te berekenen.  Daarom stelt de Vlaamse Onderwijsraad voor om de 

pilootprojecten gedurende een tweetal jaar wetenschappelijk te laten begeleiden.  Deze 

wetenschappelijke begeleiding zou uitsluitsel moeten geven over de effectiviteit van 

de verschillende voorstellen, maar ook over de reële meerkosten die ze met zich 

meebrengen.  Finaal moet dit leiden tot een kosten/batenanalyse, op basis waarvan de 

overheid kan beslissen over een – al dan niet selectieve – veralgemening van deze 

projecten.  

 

 

 
Jacques Perquy      Louis Van Beneden 

Administrateur-generaal     voorzitter 


