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Vlaamse Onderwijsraad Algemene raad
Leuvenseplein 4 22 januari 2002
1000 Brussel AR/RHE/ADV/004

Advies over het onderwijskundig onderzoek en over de mogelijke
thema’s voor de oproep 2002

1 Situering

De minister vraagt de Vlor elk jaar om advies over de nieuwe thema’s voor
onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO).
Dit gebeurt op basis van art. 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 7
september 1994. Dit besluit regelt de procedure voor de projecten van OBPWO-
onderzoek.

De Vlor ontving nog geen formele adviesvraag. Toch besliste het vast bureau op 8
januari 2002 om op eigen initiatief en voor de hele procedure is afgerond een aantal
thema’s te suggereren aan de minister.

Het onderstaande advies is uitgebracht op 22 januari 2002 met eenparigheid van
stemmen en twee onthoudingen. Er waren 23 aanwezige leden.

2 Het beleid inzake onderwijskundig onderzoek 1

2.1 Onderzoeksprogrammering is een absolute noodzaak

De onderwijsraad vindt het belangrijk dat beleid onderbouwd wordt aan de hand van
wetenschappelijk onderzoek. De Vlor pleit daarom al sinds jaren voor een
samenhangend beleid inzake onderwijskundig onderzoek. De raad stelt in dit verband
enkele verontrustende ontwikkelingen vast :

- de middelen bestemd voor OBPWO zijn sinds twee jaar gevoelig verminderd. Op
het budget 2002 is slechts € 1,48 mio begroot voor dit soort onderzoek;

- de relatie tussen OBPWO-onderzoek en de steunpunten beleidsgericht
onderzoek waaronder het steunpunt “Schoolloopbanen” is onduidelijk;

- er zijn buiten de traditionele onderzoekskanalen om aanzienlijke middelen
toegekend aan CLB’s voor onderzoeksopdrachten. Zonder het belang van de
inbreng van praktijkmensen bij onderzoeksopdrachten in vraag te stellen (zie punt
2.2.), wijst de Vlor op de noodzaak aan degelijk methodologisch onderbouwd
onderzoek. Het valt ook op dat de minister ook onderzoeksopdrachten
toevertrouwt aan consultancybureaus uit de privé-sector. Het is noodzakelijk om
de rollen van de partners (onderzoekers van universiteiten en hogescholen, de
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onderwijspraktijk, consultancy-bureaus) bij het onderwijsonderzoek, duidelijker af
te bakenen.

In dit verband herinnert de raad aan de uitdrukkelijke vraag om te werken aan
onderzoeksprogrammering voor onderwijskundig onderzoek. Dit laat toe meer
continuïteit en samenhang te laten groeien in het beleid. Volgehouden
onderzoekslijnen laten toe voort te bouwen op verzamelde data en op de
onderzoeksresultaten van de voorafgaande onderzoeken. De expertise die bepaalde
onderzoekers verworven hebben, krijgt op deze manier ook een meerwaarde.
Valabele onderzoekers krijgen iets meer toekomstperspectief dan nu het geval is.
Onderzoeksprogrammering biedt ook een gedeeltelijke oplossing om de vraag naar
langerlopende onderzoeksprojecten op te vangen.

In deze context herinnert de Vlor aan de aanbevelingen van de onderzoeksgroep van
“Het Vlaams onderwijsonderzoek verkend”. De onderzoekers pleiten voor een
onderwijsonderzoekplancommissie die alle onderzoek gesubsidieerd door de
overheid, coördineert. Het blijkt aangewezen te werken met onderzoeksplannen van
drie à vijf jaar. Als in zo’n commissie zowel onderzoekers, beleidsvoerders en
praktijkmensen zetelen, kan het onderzoeksbeleid met de drie invalshoeken rekening
houden. De relevantie van onderwijskundig onderzoek voor de onderwijspraktijk zou
hierdoor kunnen toenemen. De centrale gegevensbank die in het kader van de
bovengenoemde studie is ontwikkeld, kan voor de commissie een bruikbaar
uitgangspunt vormen. De Vlor vindt het ook absoluut noodzakelijk dat de
gegevensbank up-to-date gehouden wordt.

2.2 Het opzet van het onderzoek

De Vlor vraagt de overheid ook nadrukkelijk om evaluatie-onderzoek te integreren in
het concept van onderwijsvernieuwingen die de overheid opzet en goedkeurt. Al heel
wat keren pleitte de Vlor om evaluatie-onderzoek ernstig te nemen. Ook uit de
analyse van het onderwijskundig onderzoek blijkt dat een analyse van de
mechanismen die falen of mislukken van vernieuwingen bepalen, weinig gebeurt.
Nochtans kan evaluatie-onderzoek terwijl het proces loopt, in kaart brengen waar de
knelpunten liggen, waar bijsturing nodig is en of er ongewilde effecten zijn van het
nieuwe beleid. Kortom evaluatie-onderzoek biedt de overheid inzicht in de mate
waarin een onderwijsvernieuwing aanslaat en slaagt in de onderwijspraktijk. In het
kader van belangrijke onderwijsvernieuwingen kan ook het wenselijk zijn om
vakdidactisch onderzoek te stimuleren dat leerkrachten kan ondersteunen bij het
veranderen van hun onderwijspraktijk. De Vlor denkt hierbij b.v. aan de manier
waarop differentiëren mogelijk is in verschillende vakken. Dit is relevant in het kader
van het gelijke kansenbeleid en een betere opvang van kinderen met een handicap of
leerproblemen in het gewoon onderwijs. Een andere opvallende constatering is dat
vakdidactisch onderzoek naar de effectiviteit van technische vakken zeer beperkt is.

Ten tweede vraagt de Vlor om niet enkel beleidsvoorbereidend onderzoek op te
starten maar ook voldoende praktijkgericht onderzoek waarvan construerend
onderzoek een bepaalde vorm is. Dit soort onderzoek zal noodzakelijkerwijze ook
een beroep moeten doen op de inbreng van praktijkmensen en van
onderwijsinstellingen. We stellen vast dat de bereidheid van scholen om mee te
werken aan onderzoek, niet steeds groot is. Scholen vinden dat ze hierin
overbevraagd worden. Anderzijds blijkt het ook moeilijk om praktijkmensen te
betrekken in onderzoeksteams. De Vlor vraagt de overheid daarom hiervoor de
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ruimte te creëren. Ook is het belangrijk dat onderzoek een voordeel oplevert voor de
school die eraan meewerkt.  Communicatie over onderzoeksresultaten in de eigen
school/organisatie, is een absoluut minimum.

2.3 De thema’s in het algemeen

Uit de studie “Het Vlaams onderwijsonderzoek verkend” blijkt dat niet alle
onderwijssectoren evenveel aandacht krijgen. Al diverse keren pleitte de Vlor ervoor
dat ook kleinere onderwijssectoren zoals het buitengewoon onderwijs of het
kunstonderwijs voldoende aan bod komen in het onderwijskundig onderzoek.  Het is
ook merkwaardig dat het hoger onderwijs relatief weinig aan bod komt.

Uit een vergelijking tussen onderzoeksthema’s in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk ontbreken er hier ook onderzoeksthema’s inzake individualisering,
veranderingen in waarden en grootschalige longitudinale dataverzamelingen. De Vlor
hoopt dat dit laatste element aan bod kan komen in het steunpunt “Schoolloopbanen”.
Het eerdere pleidooi van de Vlor om een databank over de doorstroming naar en in
het hoger onderwijs in kaart te brengen past in dit gegeven.

2.4 Procedure

In het verleden vroeg de Vlor de minister om de openbaarheid van
onderzoeksresultaten in de mate van het mogelijke te garanderen. Sinds vorig jaar is
een website opgebouwd waar een overzicht te vinden is van de lopende en
afgesloten onderzoeken met waar mogelijk een synthese. De Vlor vindt deze website
een belangrijke stap in de communicatie over onderzoeksresultaten tussen de
overheid, de onderzoekers en de onderwijsverstrekkers.

Via Klasse communiceert de overheid ook onderzoeksresultaten naar leerkrachten en
directies. Ook dit is een belangrijk initiatief.

De Vlor blijft wel aandringen op een snellere vrijgave van onderzoeken door de
overheid en op gerichte publicaties waarin de onderzoeksresultaten vertaald worden
naar de praktijk van het handelen van leerkrachten en directies.

De onderwijsraad vraagt de rol van stuurgroepen bij het bepalen van de oriëntaties
van een onderzoek te versterken. Het kan anderzijds niet de bedoeling zijn dat
stuurgroepen druk uitoefenen op de onderzoekers bij het formuleren van conclusies
of beleidsaanbevelingen. De autonomie van de onderzoekers moet gevrijwaard
blijven. Het zou ook wenselijk zijn dat verschillende onderwijspartners op een
systematische wijze aan bod komen in de stuurgroepen.
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3 Thema’s

De Vlor hecht groot belang aan evaluatie-onderzoek; de onderstaande voorstaande
voorstellen passen in deze optie.

3.1 Eindtermen en ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) in het basisonderwijs

Bij de bekrachtiging van de eindtermen voor het basisonderwijs is afgesproken om de
eindtermen te evalueren in het schooljaar 2004-2005. Aanpassingen aan de
eindtermen kunnen ten vroegste op 1 september 2005.

Momenteel ontwikkelen deskundigen in het kader van OBPWO instrumenten voor
peilingsonderzoek. Dit zijn waardevolle instrumenten maar ze volstaan op zich niet
voor een gedegen evaluatie van de eindtermen. Daarom vroeg de Vlor al diverse
keren om evaluatie-onderzoek over de effecten van eindtermen en
ontwikkelingsdoelen op het schoolbeleid, op het functioneren van leerkrachten en
leerlingen.

Indien er materiaal over de betekenis van eindtermen en over de impact ervan op het
onderwijs moet beschikbaar zijn in 2004, dan kan dit thema best aan de OBPWO-
onderzoeksthema’s voor 2002 worden toegevoegd. Een looptijd van twee jaar voor
dergelijk onderzoek is toch wel een minimum. De Vlor vindt dit voorstel het meest
urgente van alle gesuggereerde thema’s.

In de vraagstelling voor het onderzoek zouden, volgens de raad, volgende
onderzoeksvragen aan bod moeten komen:

1. Het concept van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) zoals
nu concreet uitgewerkt
• In hoeverre hebben eindtermen invloed op de pedagogische praktijk van

scholen, van individuele leerkrachten? Welke struikelstenen tekenen zich hier
af?

• In welke mate gaan eindtermen voldoende uit van een subsidiariteitsbeginsel
waarin scholen ruimte hebben om vanuit een eigen pedagogisch project
onderwijs uit te bouwen?

• Wat is de impact van eindtermen die erg leerstofgericht zijn ten aanzien van
een meer leerlinggerichte benadering?

• Eindtermen zijn kwaliteitsstandaarden voor de doorlichting van
onderwijsinstellingen. Vervullen de eindtermen nog andere functies?
♦ bijv. de stroomlijning van leertrajecten kleuteronderwijs – lager onderwijs –

secundair onderwijs (consecutieve opbouw)
♦ maatschappelijke toetssteen bij de ontwikkeling van leermiddelen
♦ …..

• Spelen eindtermen een rol in beslissingen over de schoolloopbaan van
leerlingen?  Sommigen beweren dat scholen eerder doorverwijzen naar het
buitengewoon onderwijs als ze vermoeden dat ze het moeilijk zullen hebben
om met een leerling de eindtermen te bereiken. In welke zin evolueren die
beslissingen?
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2. De bestaande formulering van de eindtermen
• In welke mate zijn de eindtermen nu eenduidig geformuleerd?
• Welke interpretatieproblemen stellen zich eventueel?
• Zijn er overlappingen tussen leergebieden? tussen afzonderlijke eindtermen?
• Is er een verschil in bereik van eindtermen (bijv. sommige doelen erg smal;

andere omvatten een gamma aan doelen)
• De verhouding tussen de eindtermen en het abstractieniveau ervan
• Stroomlijnen de eindtermen de onderwijsleertrajecten tussen verschillende

onderwijsniveaus zoals oorspronkelijk de bedoeling was?
3. De implementatie van eindtemen

• In welke mate zijn de eindtermen en ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs)
bereikbaar voor alle leerlingen in het basisonderwijs?

• Zijn alle soorten eindtermen in gelijke mate geïmplementeerd in scholen? Wat
is hiervan de oorzaak (bereikbaarheid met leerlingen, contestatie van de
eindterm op zich, ….)

• Welke instrumenten zijn gebruikt voor de implementatie van eindtermen
(leerplannen, begeleiding, inspectie)?

• In welke mate spelen lerarenopleidingen in op de eindtermen?
• Bieden de eindtermen zoals die nu zijn opgevat, voldoende ruimte voor een

efficiënte implementatiestrategie?

3.2 Gelijkekansenbeleid

De Vlor pleitte in zijn advies van 18 december 2001 voor de integratie van een
longitudinaal onderzoek over de implementatie van het geïntegreerd gelijke
kansenbeleid in het concept zelf van het beleid. De timing van dit onderzoek moet
samenvallen met de implementatie van het geïntegreerd gelijke kansenbeleid.
Belangrijke elementen in dit onderzoek zijn: de indicatoren, de wegingscoëfficiënten,
het budget, de minimumgrens voor de toekenning van de middelen en de
evaluatiecriteria.

Tegelijk is ook evaluatie-onderzoek wenselijk ten aanzien van het toelatingsbeleid. Zo
verdient de ontwikkeling van een instrumentarium voor de herprofilering van
concentratiescholen de nodige aandacht. De werking van het lokale overleg en
effectieve participatiestructuren in multi-culturele scholen zijn andere belangrijke
aandachtspunten.

3.3 Internationalisering van het hoger onderwijs

De Bologna-verklaring beoogt onder meer de internationalisering van het hoger
onderwijs te versterken. De Bologna-verklaring stimuleert de samenwerking op het
vlak van het hoger onderwijs in een internationale context. Tegelijk creëren de
informatie- en communicatietechnologieën de mogelijkheid om via afstandsonderwijs
een diploma van buitenlandse instellingen te verwerven. Ook privé-investeerders zien
in het onderwijs steeds meer een aantrekkelijke markt. Door
accrediteringsmechanismen kunnen allerlei (commerciële) aanbieders van hoger
onderwijs eveneens een aanbod realiseren.

Onderwijsinstellingen komen hierdoor in een concurrentiepositie ten aanzien van
andere instellingen en ten aanzien van de privé-sector.

Momenteel is er geen inzicht in de elementen die in dit fenomeen van de toenemende
commercialisering en de toenemende concurrentiepositie waarin
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onderwijsinstellingen geplaatst worden een rol spelen. De onderwijsraad vreest dat
de toenemende druk van de markt op het hoger onderwijs de democratisering van het
hoger onderwijs opnieuw in vraag stelt. Daarom beveelt de onderwijsraad de minister
aan om te onderzoeken welke uitdagingen er afkomen op het hoger onderwijs? Waar
positioneren de Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs zich in dit geheel?

3.4 Evaluatie-onderzoek naar de herprofilering van de CLB’s

De Vlor drong al diverse keren aan om evaluatie-onderzoek te doen naar de mate
waarin de herprofilering van de CLB’s slaagt, welke problemen of belemmerende
factoren er optreden, … Ook diverse tussentijdse beleidsinterventies (bijv. integrale
jeugdhulp, ..) beïnvloeden de mogelijkheden van CLB’s om een nieuwe rol op te
nemen. Het is belangrijk om hierbij ook het perspectief van de school mee te nemen:
in welke mate slaagt de klassenraad erin om leerlingen te oriënteren in hun
schoolloopbaan? Hoe gaan onderwijsinstellingen om met leerlingenbegeleiding?

Ook de manier hoe leerlingen de herprofilering van de CLB’s ervaren, verdient
onderzoek.

J. Perquy L. Van Beneden
Administrateur-generaal voorzitter
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