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Advies over het voorontwerp van decreet betreffende kwaliteit in 
onderwijs 

1 Situering 

Op 24 juli 2008 vroeg de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming de Vlor om advies over het voorontwerp van decreet betreffende kwaliteit in 
onderwijs.  

Volgens de procedure die het Vast Bureau tijdens zijn zitting van 8 mei 2008 had 
afgesproken, werd een werkgroep van de Algemene Raad belast met de voorbereiding van 
het ontwerpadvies. Voorzitter van de werkgroep was de heer André Uytterhoeven. Voor de 
bepalingen die een weerslag hebben op de kwaliteitszorg van de CLB’s werd input gevraagd 
aan de Commissie leerlingenbegeleiding van de Vlor. Ook opmerkingen verzameld in de 
Raad Basisonderwijs, de Raad Secundair onderwijs en de Raad Levenslang en 
Levensbreed leren werden in het advies verwerkt. 

De Algemene Raad bracht dit advies uit op zijn vergadering van 25 september 2008 met 20 
stemmen voor en 2 onthoudingen.  

2 Vragen bij de timing en de werkwijze van de overheid 

De raad protesteert tegen de timing en de werkwijze van de overheid m.b.t. drie cruciale 
voorontwerpen van decreet waarover ze de Vlor om advies heeft gevraagd: hoger 
beroepsonderwijs, kwalificatiestructuur en kwaliteitsdecreet. Het samengaan van de drie 
decreten maakt het moeilijk om er afzonderlijk advies over te geven. Deze drie 
voorontwerpen van decreet behandelen onderwerpen die met elkaar verband houden, 
verwijzen naar mekaar en bevatten overlappende bepalingen. De timing waarmee de 
overheid deze decreten op de sporen zet, maakt het moeilijk om de coherentie van het 
beleid te beoordelen. De Vlor vraagt de overheid in elk geval om bij de verdere behandeling 
van deze decreten voortdurend de samenhang te bewaken. Er is over de drie decreten heen 
afstemming nodig over alle elementen die te maken hebben met curriculumontwikkeling en 
over alle vormen van externe kwaliteitszorg in de verschillende onderwijsniveaus. De raad 
vindt het moeilijk om de wenselijkheid van het ‘Agentschap’ in te schatten zonder de 
opdrachten die aan het Agentschap toegekend worden in de andere voorontwerpen van 
decreet in de reflectie te betrekken. 

3 Inleidende beschouwingen 

Het voorliggende voorontwerp van decreet heeft de ambitie om een omvattend en helder 
kader te scheppen voor kwaliteit in onderwijs dat aansluit bij relevante onderwijskundige 
evoluties, zoals de aandacht voor beleidsvoerend vermogen van onderwijsinstellingen en 
CLB’s. De Vlor waardeert deze intenties maar vindt dat de decretale uitwerking deze ambitie 
niet volledig waarmaakt. De Vlor is er niet van overtuigd dat dit decreet het beleidsvoerend 
vermogen van onderwijsinstellingen en CLB’s zal versterken (3.1). Er ontbreken nog 
belangrijke actoren (3.2) en over hun onderlinge afstemming blijft het decreet vaag (3.3). 
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Ook conceptueel is een en ander nog niet helder uitgewerkt (3.4). De raad heeft ook 
bedenkingen bij de parallele benadering van onderwijsinstellingen en CLB’s (3.5).  

3.1 Voldoende stimulansen voor beleidsvoerend vermogen van instellingen? 

De Vlor verwijst naar de reactie die hij reeds in 2003 formuleerde op de aanbevelingen uit 
het auditrapport van de inspectie, begeleiding en DVO: “Het versterken van het 
kwaliteitsbepalend vermogen van scholen veronderstelt dat ze ruime autonomie genieten. Dit 
heeft tot gevolg dat de regelgeving voor scholen tot een minimumkader wordt beperkt en dat 
moet vermeden worden dat overheid, inspectie, begeleidingsdiensten, koepels van 
inrichtende machten … afbreuk doen aan het streven naar meer kwaliteitsbepalend 
vermogen in scholen”. 

Het nog steeds actuele pleidooi van de Vlor voor autonomie, ook op vlak van kwaliteitszorg, 
is geen afwijzing van externe controle en verantwoording. De Vlor aanvaardt dat het 
toekennen van autonomie aan onderwijsinstellingen en CLB’s gepaard gaat met controle 
door de subsidiërende of financierende overheid. Maar de Vlor vreest dat de wijze waarop 
controle en verantwoording in dit voorontwerp van decreet gestalte krijgen, contraproductief 
zou kunnen worden voor het ontwikkelen van beleidsvoerend vermogen van instellingen (zie 
verder bij 6). 

3.2 Ontbrekende actoren 

Het decreet plaatst een aantal actoren in een gemeenschappelijke decretale context: 
onderwijsinstellingen en CLB’s, begeleidingsdiensten, nascholing, inspectie, 
onderwijsadviseurs. De raad stelt vast dat een aantal spelers in het kwaliteitsverhaal 
ontbreken. Eerder had de overheid de stroomlijning aangekondigd van het totale aanbod van 
ondersteuningsinitiatieven in een omvattend kwaliteitsconcept.1 Het voorontwerp van decreet 
maakt deze ambitie niet waar. Zo bevat het decreet geen verwijzing naar bestaande 
expertisecentra. De raad herinnert de overheid aan het voornemen om de relatie van de 
steunpunten en expertisecentra tot de begeleidingsdiensten uit te klaren. In zijn Beleidsnota 
situeerde de minister de rol van steunpunten en expertisecentra op de eerste plaats  “naar 
de begeleidingsdiensten”2.  

De raad stelt vast dat in dit kwaliteitsdecreet de permanente ondersteuningscellen voor 
netgebonden ondersteuning (zoals vermeld in artikel 89-91 van het decreet op de centra 
voor leerlingenbegeleiding) niet genoemd worden. Dat is voor de CLB’s nochtans een 
wezenlijk element op het vlak van ondersteuning dat op een of andere manier met dit 
decreet over kwaliteit in verband gebracht moet worden. 

De raad vraagt eveneens om de rol van instanties als REN-Vlaanderen en de Dienst 
Beroepsopleiding t.a.v. de onderwijsinstellingen te verduidelijken.  

De raad stelt vast dat een visie op de rol van de schoolbesturen in de kwaliteitszorg van 
instellingen ontbreekt. Opvallend is verder dat elke verwijzing naar de stakeholders 
ontbreekt: personeel, leerlingen, ouders, cursisten.  

 

                                                 
1 Frank Vandenbroucke, Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2004-2009, p. 50 
2 Ibidem 
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3.3 Onvoldoende zicht op de onderlinge afstemming tussen actoren 

Met het oog op een betere afbakening van de taken van de inspectie, de dienst voor 
onderwijsontwikkeling en de pedagogische begeleiding zijn in het voorontwerp verschillende 
aanpassingen/concretiseringen aangebracht. In het verleden heeft de raad al herhaaldelijk 
aangedrongen op een onderlinge afstemming van de taken van inspectie en begeleiding. 
Hierover is in voorliggend ontwerp nog altijd niets opgenomen. Met andere woorden: wat is 
de complementariteit van deze diensten met het oog op een integrale kwaliteitszorg? 

3.4 Een vraag naar conceptuele helderheid en eenduidigheid 

De lijst van definities in artikel 3 van het decreet roept een aantal vragen op. Bepaalde 
sleutelbegrippen worden niet gedefinieerd: ‘inspectie, ‘kwaliteitsontwikkeling’, ‘pedagogisch 
project’. De raad vindt het wenselijk dat in het kader van dit decreet ook het begrip ‘vrijheid 
van onderwijs’ gedefinieerd zou worden (zie verder bij 6.2). De termen ‘variabelen’ en 
‘indicatoren’ (artikel 40 § 2) zijn niet gedefinieerd maar vinden verdere invulling in de 
Memorie van toelichting. De raad is van oordeel dat voor dergelijke begrippen het decreet 
zelf voldoende heldere en eenduidige informatie moet bevatten. In het algemeen merkt de 
raad op dat het decreet soms nieuwe begrippen invoert die niet in de begrippenlijst 
gedefinieerd zijn.  

Een aantal formuleringen in de tekst van het decreet vragen nog om opheldering. De raad 
stelt vast dat het begrippenkader de term ‘instelling’ hanteert als koepelbegrip voor zowel 
onderwijsinstellingen als CLB’s (Artikel 3, 13°). In andere artikelen wordt hetzij de 
onderwijsinstelling, hetzij het CLB genoemd of beide. De term instelling is een abstract 
begrip. De raad vindt dat de tekst leesbaarder wordt wanneer telkens wordt aangegeven of 
het om een onderwijsinstelling en/of een CLB gaat. In het begrippenkader kan het woord 
‘instelling’ dan geschrapt worden.  

Het valt de raad ook op dat de MPI’s en semi-internaten niet adequaat zijn omschreven als 
ze eveneens onder de toepassing van dit decreet moeten vallen. Artikel 3, 11° en 13° 
beschrijven niet de realiteit van deze instellingen verbonden aan het 
gemeenschapsonderwijs. 

Voor de definitie van onderwijsinstelling als ‘een pedagogisch geheel waar onderwijs 
georganiseerd wordt en dat onder leiding staat van één directeur’ (artikel 3, 13°) wijst de 
raad op de onnauwkeurigheid van de formulering: wellicht bedoelt de overheid niet dat 
onderwijsinstellingen met meer dan één directeur geen onderwijsinstelling zijn en is het beter 
te spreken in termen van ‘ambten’.  

De raad vraagt zich verder af hoe de definitie van ‘scholengemeenschap’ in artikel 3, 18° 
zich verhoudt tot de bepaling in artikel 41 § 4 dat stelt dat een advies betrekking heeft ‘op de 
groep van instellingen binnen hetzelfde bestuur’.  

De raad vraagt zich af of er een materiële fout geslopen is in artikel 41 § 3 dat verwijst naar 
artikel 4 § 1, eerste lid, 1° (voor onderwijsinstellingen) en tweede lid, 1° (voor CLB). Wellicht 
gaat het om een verwijzing naar Artikel 4 § 2, 1°, respectievelijk Art. 4 § 3, 1°? 

3.5 Vragen bij het toepassingsgebied: onderwijsinstellingen én CLB’s 

De raad vroeg de overheid reeds eerder om voor de CLB-sector een keuze te maken tussen 
een systeem waarbij de kwaliteitszorg een opdracht is van de inspectie, of een systeem van 
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zelfevaluatie en visitatie.3 De raad is tevreden dat het huidige voorontwerp van decreet 
duidelijkheid schept. De overheid heeft met dit decreet echter ook gekozen voor een 
verregaande parallellie tussen kwaliteit van onderwijsinstellingen en van CLB. Zowel op vlak 
van eigen beleidsvoerend vermogen en interne kwaliteitsontwikkeling, van externe 
ondersteuning als van inspectie en onderwijsontwikkeling, worden onderwijsinstellingen en 
CLB vanuit een zelfde denk- en begrippenkader benaderd. De raad vindt dat deze 
benadering op een aantal plaatsen in het decreet tot spanningen en/of onduidelijkheden 
leidt. Er is een fundamenteel onderscheid tussen de onderwijsinstellingen die het aanbieden 
van onderwijs als kerntaak hebben, en de CLB die in het onderwijsveld een ondersteunende 
en begeleidende rol hebben. Het decreet brengt dat onderscheid onvoldoende in rekening.    

De raad benadrukt dat leerlingenbegeleiding een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
is van de onderwijsinstelling en van het begeleidende CLB. Dat is een uitvloeisel van het 
decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998. De raad 
stelt vast dat deze gedeelde verantwoordelijkheid voor leerlingenbegeleiding te weinig aan 
bod komt in het voorontwerp van decreet betreffende kwaliteit in onderwijs en ook niet wordt 
uitgeklaard.  De vraag wat de relatie is tussen de respectievelijke verantwoordelijkheden van 
het CLB, de onderwijsinstellingen en de pedagogische begeleidingsdiensten op het vlak van 
leerlingenbegeleiding, heeft nog geen helder antwoord gekregen. 

4 Onderwijsinstellingen en CLB centraal in de zorg voor de eigen onderwijskwaliteit 

De Vlor deelt de intentie van de overheid om de centrale rol van de betrokken instellingen in 
de zorg voor hun kwaliteit decretaal te verankeren (artikel 4 §1). Vraag is of de positionering 
van de inspectie de instellingen zal toelaten om deze centrale rol te spelen.  

4.1 De onderwijsinstellingen en CLB zijn verantwoordelijk voor de eigen kwaliteit 

De raad stelt vast dat de overheid het begrip ‘kwaliteit’ niet definieert. De raad is zelf geen 
vragende partij voor een decretale verankering van zo’n definitie. De overheid kan geen 
eenheidsmodel van kwaliteit opleggen aan de instellingen. Het decreet noemt wel drie 
deelaspecten die minimaal nodig zijn om kwaliteit te realiseren (artikel 4 § 2):  

- instellingen moeten de reglementering respecteren met bijzondere aandacht voor 
(onderwijsinstellingen) minimumdoelen, erkenningsvoorwaarden, financierings- en 
subsidiëringsvoorwaarden, c.q. (CLB) decretale strategische en operationele 
doelstellingen;  

- ze moeten beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen;   
- ze moeten een eigen kwaliteitszorgsysteem hanteren.  

Voor de raad primeert de eerste reeks doelstellingen op de andere twee aspecten. Het 
bereiken van de minimumdoelen is van een andere orde dan het beschikken over voldoende 
beleidsvoerend vermogen en het hanteren van een eigen kwaliteitszorgsysteem. De laatste 
twee verhouden zich als secundaire processen tot het primaire proces, gericht op het 
behalen van de minimumdoelen en het respecteren van de decretale voorwaarden.  

Het decreet laat de instellingen vrij in de keuze van een kwaliteitszorgsysteem. De raad vindt 
het erg belangrijk dat onderwijsinstellingen en CLB in de concrete vormgeving van hun 
                                                 
3 Vlaamse Onderwijsraad (2006), Advies over onderwijsdecreet XVI en Vlaamse Onderwijsraad 
(2008), Advies over onderwijsdecreet XVIII  
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kwaliteitszorgsysteem voldoende aandacht besteden aan het participatief karakter ervan. De 
waarde van een interne evaluatie van de kwaliteit van een onderwijsinstelling of van een 
CLB is afhankelijk van de mate waarin en de wijze waarop personeel, leerlingen, cursisten 
en andere relevante stakeholders betrokken worden. In de raad is de helft van de leden er 
voorstander van om de participatie van deze stakeholders binnen het intern 
kwaliteitszorgsysteem decretaal op te nemen. De andere helft van de leden verzet zich tegen 
dergelijke decretale verplichting.  

De betrokkenheid van leraren, leerlingen en ouders bij het schoolbeleid is geregeld in het 
participatiedecreet. De raad vraagt dat de evaluatie van het participatiedecreet ernstig 
aandacht besteedt aan de vraag of de huidige structuren voldoende garanderen dat alle 
stakeholders daadwerkelijk betrokken worden bij het vormgeven en vooral evalueren van de 
kwaliteit van het onderwijs. 

4.2 Een definitie van beleidsvoerend vermogen decretaal verankerd 

Het voorontwerp van decreet verankert een definitie van beleidsvoerend vermogen. De 
definitie die de overheid voorstelt, zet ‘optimale realisatie van de reglementair vastgelegde 
doelstellingen’ en ‘de doelstellingen die vanuit het eigen pedagogisch project zijn vastgelegd’ 
in een nevenschikking. De raad verdedigt hiertegenover de visie dat het optimaal realiseren 
van reglementair vastgelegde doelstellingen gebeurt vanuit het pedagogisch project.4 
Werken aan reglementair vastgelegde doelen vindt plaats binnen en niet naast het 
pedagogisch project. Het beleidsvoerend vermogen is de basis voor het realiseren van 
kerndoelen en kernacties die specifiek zijn voor de eigen instelling (zie ook hoger bij 4.1: 
beleidsvoerend vermogen is het secundair proces dat het bereiken van de primaire 
doelstellingen mogelijk maakt). Het is vanuit die basis dat onderwijsinstellingen en CLB’s de 
doelen die de overheid vooropstelt, een eigen vertaling kunnen geven.5 De raad pleit er voor 
om in een omvattend kwaliteitskader, dat aan onderwijsinstellingen en CLB een centrale rol 
toekent, het pedagogisch project te erkennen als de basis van waaruit beleid én kwaliteit 
gestalte krijgen. 

De raad wijst er op dat de definitie van beleidsvoerend vermogen van instellingen ook een 
andere speler oproept: de overheid die de beleidscontext vastlegt. Wanneer de overheid 
regelgeving ontwerpt, moet ze consequent de vraag stellen wat de implicaties zijn voor het 
                                                 
4 Artikel 5: ‘Een instelling beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om 
zelfstandig een kwaliteitsvol beleid te voeren. Dat zelfstandige beleid respecteert de beleidscontext 
die door de overheid wordt vastgelegd en impliceert activiteiten en initiatieven die gericht zijn op een 
optimale realisatie van de reglementair vastgelegde doelstellingen en de doelstellingen die vanuit het 
eigen pedagogisch project zijn vastgelegd’. 
5 Zie de definitie uit de probleemverkenning van de Vlor: ‘Scholen met een goed ontwikkeld 
beleidsvoerend vermogen slagen er in schoolspecifieke kerndoelen en kernacties te ontwikkelen en te 
realiseren. Dit beleidsvoerend vermogen komt vooral de leerling-leerkracht interactie ten goede en 
beïnvloedt de leerlingenresultaten op constructieve wijze. Het beleidsvoerend vermogen biedt ook een 
basis voor een functioneel beleid dat gericht is op deskundigheidsbevordering van leerkrachten en alle 
andere actoren in de school. Deze scholen zijn in staat om de doelen die de overheid vooropstelt (bijv. 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen, GOK-decreet en zorgbeleid, enz.), de decretale maatregelen en 
richtlijnen, evenals de goedgekeurde leerplannen, allerlei maatschappelijke verwachtingen, 
opdrachten en projecten, en andere invloeden een schooleigen vertaling te geven’. Vlaamse 
Onderwijsraad (2005), Beleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelen. Een verkenning. 
Antwerpen, Garant. 
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beleidsvoerend vermogen van onderwijsinstellingen en CLB’s. Aansluitend stelt de raad vast 
dat de definitie in artikel 5 van het ontwerpdecreet voorbijgaat aan een belangrijke dimensie 
van beleidsvoerend vermogen: het vermogen om in een veelheid van extern aangereikte 
doelen gerichte keuzes te maken, prioriteiten te stellen. Dat houdt ook in dat 
onderwijsinstellingen en CLB’s hun grenzen bewaken.6 

4.3 Respecteren van het beleidsvoerend vermogen van de instellingen  

De Memorie van toelichting stelt dat dit decreet past in een ruimer verhaal van investeren in 
beleidsvoerend vermogen van onderwijsinstellingen en CLB’s en dat het deze instellingen wil 
stimuleren hun beleidskracht te benutten. Centraal staat de vraag of de wijze waarop de 
opdrachten van resp. ondersteuningsdiensten en inspectie (met inbegrip van het 
referentiekader dat de inspectie hanteert) geformuleerd zijn, stimulerend is voor het 
beleidsvoerend vermogen van de betrokken instellingen? Het decreet legt geen uniform 
kwaliteitszorgsysteem op aan de instellingen, maar de raad is van oordeel dat er een 
normerend/sturend effect uitgaat van het referentiekader van de inspectie (nog te 
expliciteren door de Vlaamse regering) op de interne kwaliteitsontwikkeling in de instellingen.  

Het geheel van domeinen, indicatoren en variabelen (zie artikel 40 § 2) dat de inspectie in 
haar doorlichtingen zal hanteren, is zo omvattend dat het voor de instellingen weinig 
beleidsruimte over laat. De acht genoemde kwaliteitsaspecten verwijzen telkens naar het 
voeren van een beleid. Wanneer deze aspecten vertaald zullen worden naar indicatoren en 
variabelen, vreest de raad dat veel instellingen geneigd zullen zijn hun beleidsvoering door 
die indicatoren en variabelen te laten aansturen. Het zou nefast zijn indien indicatoren en 
variabelen zo zouden functioneren. Op die manier zou het doorlichtingskader, dat sterk inzet 
op het in kaart brengen van beleidsvoering, eerder bedreigend dan stimulerend zijn voor 
autonomie en beleidsvoerend vermogen.  

De decretale verankering van de centrale positie van de instellingen impliceert volgens de 
raad dat de instellingen ruimte behouden om deze centrale rol te spelen. De raad vindt dat 
de overheid daar bij de implementatie van het decreet over moet waken. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat het doorlichtingskader de beleidsruimte van onderwijsinstellingen gaat 
bezetten (zie ook verder bij 6). Hetzelfde geldt voor de rol die begeleidingsdiensten en 
andere ondersteuners spelen (zie verder bij 5.1).  

Voor de raad is een oordeel van de inspectie over ‘het al dan niet beschikken over 
voldoende beleidsvoerend vermogen’, slechts aanvaardbaar bij een ongunstig advies (zie 
verder bij 6.3). 

                                                 
6 ‘Daarbij zijn scholen met een goed ontwikkeld beleidsvoerend vermogen zeer alert in het bewaken 
van hun “grenzen” en werken ze aan een gezonde mate van gelijkgerichtheid bij alle medewerkers. 
Dit betekent dat deze scholen een goed evenwicht vinden tussen de externe eisen en/of 
verwachtingen én de mogelijkheden en/of competenties die aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen 
worden binnen de school’. Vlaamse Onderwijsraad (2005), Beleidsvoerend vermogen van scholen 
ontwikkelen. Een verkenning. Antwerpen, Garant. Zie ook verder bij 7.3.3 voor de maatschappelijke 
inbedding als wezenlijk kenmerk van het beleidsvoerend vermogen van de CLB’s. 
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5 Het recht van de onderwijsinstellingen en CLB’s op ondersteuning in het 
realiseren van kwaliteit  

De raad is tevreden over de decretale verankering van het recht op externe ondersteuning 
van de betrokken instellingen via de pedagogische begeleiding en de nascholing.  

5.1 De pedagogische begeleiding als ondersteuner van kwaliteitsontwikkeling  

5.1.1 De opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten 

De Vlor vindt de omschrijving van de taken van de pedagogische begeleiding (artikel 18 § 1) 
een belangrijke meerwaarde van het decreet. De raad gaat akkoord met de opgenomen 
taken. Hij merkt wel op dat de ondersteuning en begeleiding bij de uitwerking van de 
aangegeven actiepunten na een doorlichting (artikel 18 §1, 3°), de instellingen zelf niet 
ontslaat van de verantwoordelijkheid voor het verbeteringsplan. De overheid kan de 
pedagogische begeleidingsdiensten niet afrekenen op basis van de vorderingen van de 
instellingen die een ongunstig advies kregen.  

5.1.2 Geen verplichte begeleiding? 

De raad vraagt opheldering van de inconsistentie tussen artikel 43 § 2, tweede lid en de 
Memorie van toelichting. De Memorie van toelichting wekt bij de bespreking van artikel 43 de 
indruk dat het werken met een verbeteringsplan onlosmakelijk gekoppeld is aan externe 
ondersteuning. In de algemene inleiding is zelfs sprake van verplichte ondersteuning.7 Het 
decreet daarentegen spreekt in termen van: “het verbeteringsplan kan ook een uitgewerkte 
afspraak met een pedagogische begeleidingsdienst of een contract met een externe 
ondersteuningsorganisatie bevatten”. De raad vraagt uitklaring van deze principes: wat 
bedoelt men met het verplicht begeleiden en wat zijn de consequenties?  

5.1.3 Investeren op twee niveaus tegelijk 

Dit voorontwerp van decreet verankert de recente uitbreiding van de omkadering van de 
begeleidingsdiensten (zoals voorzien in Onderwijsdecreten XVII en XVIII). De raad is 
uiteraard tevreden over deze uitbreiding die noodzakelijk was om het geheel van taken uit te 
voeren. De raad vestigt er de aandacht op dat in de geest van dit nieuwe decreet de 
pedagogische begeleiding de kwaliteitsontwikkeling van instellingen niet alleen preventief 
ondersteunt, maar binnen de grenzen van de omkadering nu ook een belangrijke 
remediërende opdracht krijgt. 

De overheid ontwikkelde de laatste jaren een werkwijze waarbij ze voor de implementatie 
van bepaalde beleidsprioriteiten op schoolniveau, een extra ondersteuningsaanbod in het 
leven roept (bijv. tweedelijnsondersteuning op het vlak van kleuterparticipatie en 
taalvaardigheidsonderwijs, tijdelijke projecten). De Vlor is ervan overtuigd dat 
onderwijsinnovaties meer kans op slagen hebben wanneer op twee niveaus tegelijk 
geïnvesteerd wordt: in bovenschoolse ondersteuningkaders én tegelijk in meer middelen en 
omkadering in de onderwijsinstellingen zelf.  
                                                 
7 Memorie van toelichting: ‘Als uit de doorlichting blijkt dat een bepaalde instelling ergens tekortschiet, 
zal zij via externe professionele ondersteuning de kans krijgen om deze tekorten weg te werken. Bij 
ernstige tekorten wordt die ondersteuning verplicht.’ 
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5.1.4 De evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten 

Het decreet regelt de evaluatie van de werking van de begeleidingsdiensten via een 
visitatiemodel. Een eerste visitatie vindt plaats uiterlijk voor 1 september 2011. De raad vindt 
deze periode te kort en vraagt meer implementatietijd. De raad vraagt de overheid ook om te 
verduidelijken op welke periode deze eerste visitatie dan betrekking zal hebben. (Enkel op 
een periode van 2 jaar?) In het decreet ontbreekt informatie over de financiering van de 
visitaties.  

Het voorontwerp van decreet bepaalt dat de overheid deel uitmaakt van de 
visitatiecommissie. Op die manier leggen de begeleidingsdiensten twee keer verantwoording 
af aan de overheid: bij de evaluatie van de kwaliteit via visitatie en bij driejaarlijkse 
begeleidingsplannen en jaarlijkse activiteitenrapporten (incl. financiële verantwoording). De 
raad vraagt de overheid om te verduidelijken welke rol ze zal spelen in de visitatie en welke 
actoren men hier precies bedoelt met ‘de overheid’.  

In de bepalingen over de samenstelling van de visitatiecommissie is geen plaats voorzien 
voor de ‘gebruikers’, m.n. de instellingen. De raad vraagt zich af waarom de overheid hier 
niet de werkwijze hanteert die in andere visitatiemodellen gangbaar is (bijv. bij visitaties in 
het hoger onderwijs en in het model uit het voorontwerp van decreet  betreffende het hoger 
beroepsonderwijs zijn de gebruikers, studenten of cursisten, wel lid van de 
visitatiecommissie). Bij de externe leden ‘deskundig op het vlak van kwaliteitszorg’, verwacht 
de raad dat er ook plaats is voor ervaringsdeskundigen inzake begeleiding. De raad vraagt 
de overheid om grondiger de visie achter de samenstelling van de visitatiecommissies te 
expliciteren. 

5.2 De plaats van de nascholing in de kwaliteitszorg 

5.2.1 Integratie van nascholing en begeleiding 

Het decreet heeft de ambitie een omvattend kader te bieden voor kwaliteit in onderwijs. Het 
opheffen van de bestaande decretale grenzen tussen nascholing en begeleiding maakt daar 
deel van uit. De raad is tevreden over de integratie van het regelgevende kader van de 
nascholing in dit nieuwe decreet onder de noemer van ‘ondersteuning’.  

5.2.2 Evenwicht tussen vraagsturing en aanbodsturing 

Het decreet verankert de dubbele pijler van de nascholing in Vlaanderen: vraag- én 
aanbodgestuurd. De overheid wil het vraaggestuurd karakter van de nascholing bewaren 
omdat instellingen zeer diverse noden hebben. Dat zij de aanbodgestuurde werking erkent,  
motiveert de overheid vanuit haar erkenning van de eigenheid van het pedagogisch project 
van de netten, vanuit haar intentie om te werken aan onderwijsinnovaties en specifieke 
beleidsprioriteiten en vanuit de zorg voor instellingen met minder beleidsvoerend vermogen. 
De vraag naar een zinvol evenwicht tussen beide pijlers heeft opnieuw te maken met hoger 
genoemde spanning tussen autonomie en sturing. Hoe sterk durft de overheid in te zetten op 
het beleidsvoerend vermogen van instellingen? De raad verdedigt het principe dat extra 
middelen voor het organiseren van aanbodgestuurde nascholing (door de 
begeleidingsdiensten of door de overheid zelf), de beleidsruimte én de middelen van 
instellingen om zelf vraaggestuurde nascholing te organiseren, niet mogen beperken. 
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5.2.3 Nascholingsplan of -beleid?  

De raad stelt vast dat de overheid vasthoudt aan de verplichting voor onderwijsinstellingen 
om een jaarlijks nascholingsplan op te stellen. De raad gelooft niet in de noodzaak van zo’n 
nascholingsplan wanneer het een afzonderlijk plan is dat niet geïntegreerd is in een ruimere 
beleidsplanning. De raad vindt dat planmatig werken geen aanleiding mag geven tot meer 
administratieve belasting. Daarom kan een nascholingsbeleid beter ingebed worden in een 
ruimere beleidsplanning.  

5.3 Professionalisering van directies 

Gelet op de sterke focus van de inspectie op aspecten van beleidsvoering (zie verder bij 6), 
verwacht de raad dat de rol van de directie in het realiseren van kwaliteit in de toekomst 
alleen maar belangrijker zal worden. Een professionaliseringsbeleid voor directies is voor de 
raad een belangrijk element in de ondersteuning van de interne kwaliteitszorg. Voor de raad 
moet een omvattend decreet betreffende kwaliteit in onderwijs voldoende recht doen aan de 
sleutelpositie van de directeur. De raad vindt het decreet hierover niet helder genoeg. Op 
verschillende plaatsen wordt verwezen naar de rol van de directies in de kwaliteitszorg, maar 
een samenhangende visie daarop ontbreekt. 

Het behoort o.m. tot de opdrachten van de pedagogische begeleiding om leidinggevenden te 
coachen (artikel 18 § 1, 2° b). De pedagogische begeleiding heeft ook als opdracht om 
aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aan te reiken en aan te sturen voor directies (artikel 
18 § 1, 5°). Voor de organisatie van de vorming van directeurs heeft de overheid extra 
middelen vrijgemaakt die in het decreet op de nascholing geïntegreerd werden en die nu 
toegevoegd worden aan de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten. 
Voor de Vlor zijn de extra middelen voor opleiding van directies een belangrijk positief 
signaal.  

5.4 Nascholing op initiatief van de Vlaamse regering 

De raad vraagt zich af of en in welke mate de overheid de taak heeft om een 
nascholingsaanbod te organiseren. Opnieuw is de toetssteen: is de overheid in haar 
optreden stimulerend genoeg voor het ontwikkelen van beleidsvoerend vermogen? Initieel 
motiveerde de overheid het inrichten van deze nascholingsprojecten vooral vanuit de zorg 
om mogelijke lacunes in de nascholingsmarkt op te vangen8. De laatste jaren hanteert de 
overheid deze nascholing eerder als een sturingsinstrument. Het jaarlijkse verslag van de 
inspectie schuift bijv. knelpunten naar voren waarvoor de overheid een nascholingsaanbod 
kan ontwikkelen. De overheid formuleert ook zelf beleidsprioriteiten die ze wil implementeren 
op school- en klasniveau en waarvoor ze een extra nascholingsaanbod ontwikkelt (bijv. 
talenbeleid). In elk geval is duidelijk dat de overheid zelf bepaalt welke kwaliteitsaspecten via 
de prioritaire nascholingsthema’s behandeld worden. Het onderwijsveld heeft geen inspraak 
in de vastlegging van deze thema’s. De Vlor vraagt om hierover adviesbevoegdheid te 
krijgen.  

                                                 
8 Artikel 53 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing.  
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6 De rol van de inspectie  

6.1 Afbakening van rollen of een grijze zone? 

Het is de ambitie van het decreet om de opdrachten van de begeleidingsdiensten en van de 
inspectie duidelijk te definiëren en te onderscheiden. Het uitgangspunt van de Vlor blijft: de 
begeleiding ondersteunt de onderwijsinstellingen in de interne en integrale kwaliteitszorg en 
de inspectie ziet toe op de kwaliteit conform de wettelijke bepalingen. Dat impliceert dat de 
begeleiding niet inspecteert en de inspectie niet begeleidt. De wijze waarop dit decreet de 
opdrachten van de pedagogische begeleiding omschrijft is conform aan dit uitgangspunt. 
Hoe de inspectie haar opdrachten uitoefent, is op dat vlak minder helder omschreven. De 
sterke focus op processen, via het concept ‘beleidsvoerend vermogen’, dreigt een grijze 
zone tussen ondersteuning en controle op te roepen.  

De raad herhaalt dat hij op geen enkele manier betwist dat de overheid via de inspectie 
toezicht houdt en controleert. Meer autonomie betekent niet minder controle. De raad vindt 
het evident dat een overheid die terugtreedt, die meer autonomie toekent aan instellingen, 
van die instellingen vraagt dat ze verantwoording afleggen. De vraag is of de procedures die 
de overheid daarvoor hanteert, de wijze waarop ze controleert, de gegeven autonomie niet 
weer inperken. De raad pleit, conform de uitgangspunten van de overheid zelf, voor een 
controlesysteem en voor procedures die de ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen van 
onderwijsinstellingen stimuleren.  

De raad wijst de overheid op het aanvoelen en de perceptie van het onderwijsveld, dat zij de 
instellingen nu eerder wantrouwend tegemoet treedt. Om instellingen te stimuleren in hun 
beleidsvoerend vermogen, zou de overheid die indruk moeten wegnemen door de 
instellingen vanuit een positievere ingesteldheid tegemoet te treden en ze de ruimte én de 
mogelijkheden te geven om zich te verantwoorden op een manier die aansluit bij de eigen 
praktijk.  

De procedure die het decreet voorziet na een beperkt gunstig advies, zal volgens de raad 
deze perceptie nog aanwakkeren (artikel 42). Bij een opvolgingsdoorlichting, in eerste 
instantie bedoeld om te zien of de instelling de vastgestelde tekortkomingen voldoende 
weggewerkt heeft, kan de inspectie nieuwe tekortkomingen vaststellen waarna heel de 
procedure van de doorlichting (met opvolgingsdoorlichting) weer van voor af aan doorlopen 
wordt. Zo ontstaat het risico dat instellingen waar de inspectie tekorten vaststelde, in een 
vicieuze cirkel terechtkomen van steeds nieuwe doorlichtingen.  

6.2 De vrijheid van onderwijs in acht genomen? 

Het decreet (artikel 36 § 1) stelt dat de inspectie het toezicht uitoefent met inachtneming van 
de vrijheid van onderwijs en niet bevoegd is voor de controle op de gebruikte pedagogische, 
agogische of artistieke methoden. De raad merkt op dat gelet op het toepassingsgebied van 
dit decreet ook de vrijheid van begeleidingsmethoden in de CLB’s in acht genomen moet 
worden. 

De raad verwijst naar de eerdere vraag naar een duidelijke visie op vrijheid van onderwijs 
(zie 3.3). De raad vindt het nodig om over de invulling van de grondwettelijke pedagogische 
vrijheid een discussie ten gronde te voeren. Voor de raad is pedagogische vrijheid immers 
veel meer dan de vrijheid van pedagogische, agogische of artistieke methoden.  

De raad stelt voor om Artikel36 § 1 aan te vullen: “De inspectie is niet bevoegd voor de 
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controle op de invulling van het pedagogisch project conform de reglementaire 
bepalingen noch voor de controle op de gebruikte pedagogische, agogische of artistieke 
methoden of begeleidingsmethoden. Ze is evenmin bevoegd voor het toezicht op het 
onderwijs in de levensbeschouwelijke vakken.” 

6.3 Beleidsvoerend vermogen als voorwerp van de doorlichting: enkel bij ongunstig 
advies 

Voor de raad is een oordeel van de inspectie over ‘het al dan niet beschikken over 
voldoende beleidsvoerend vermogen’, slechts aanvaardbaar bij een ongunstig advies (zie 
hoger bij 4.3). Het decreet is dubbelzinnig over de vraag of beleidsvoerend vermogen nu wel 
of niet voorwerp is van de doorlichting. Het begrip beleidsvoerend vermogen komt in 
verschillende contexten voor.  

- Artikel 4 identificeert ‘het beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen’ als 
een van de minimale voorwaarden voor het realiseren van kwaliteit door de 
instellingen. In dezelfde zin vertrekt de definitie van beleidsvoerend vermogen in 
artikel 5 van een visie op een kwaliteitsvolle instelling. Beide bepalingen staan los 
van de context van het toezicht.  

- In artikel 18 krijgt de pedagogische begeleiding de opdracht om in het kader van de 
ondersteuning van de instellingen in de bevordering van kwaliteit, het beleidsvoerend 
vermogen van instellingen te versterken.  

Deze twee bepalingen bevatten geen verdere operationalisering van het begrip 
beleidsvoerend vermogen.  

- Indirect komt het beleidsvoerend vermogen van een instelling ter sprake in Artikel 38 
bij de definitie van een doorlichting als een ‘kwaliteitsonderzoek dat eindigt in een 
beoordeling van de kwaliteit van de instelling, zoals vermeld in artikel 4’. In artikel 4 
staat dat ‘beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen’ nodig is om 
kwaliteitsonderwijs te realiseren. Artikel 38 houdt dus in dat de inspectie bij een 
doorlichting oordeelt of een instelling over voldoende beleidsvoerend vermogen 
beschikt.  

- Artikel 40 § 1 derde lid bepaalt dat als de inspectie tijdens een doorlichting tekorten 
vaststelt, ze ook nagaat of het beleidsvoerend vermogen van de instelling een 
mogelijke verklaringsgrond is voor deze tekorten.  

- Artikel 41 § 4 tweede lid stelt dat bij een ongunstig advies de inspectie aangeeft of de 
instelling over voldoende beleidsvoerend vermogen beschikt om zonder of met 
begeleiding de vastgestelde tekortkomingen te kunnen remediëren.  

De raad stelt vast dat dat inconsistenties zijn: wat is de betekenis van artikel 40 § 1 derde lid 
en van artikel 41 § 4, wanneer artikel 38 impliceert dat de inspectie sowieso in elke 
doorlichting oordeelt of een instelling over voldoende beleidsvoerend vermogen beschikt? 

Een andere vraag betreft de operationalisering van het begrip beleidsvoerend vermogen. 
Waar de context van de instellingen zelf (in artikel 4 en 5) of van de ondersteuning (in artikel 
18) geen behoefte hebben aan verdere operationalisering van het begrip beleidsvoerend 
vermogen, kan dat gebrek aan operationalisering wel problematisch zijn binnen de context 
van het toezicht (in artikel 38, 40). De raad vermoedt immers dat de inschatting van 
‘beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen’ een cruciale rol zal spelen bij de 
beslissing van de Vlaamse regering over het verlenen van een tijdelijke erkenning na een 
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ongunstig advies. De raad vreest dat het begrip niet helder genoeg gedefinieerd is om als 
juridische grondslag te fungeren in het toekennen of weigeren van een tijdelijke erkenning.  

De raad wijst er ten slotte op dat de sterke focus op beleidsvoerend vermogen niet mag 
leiden tot een overbelasting van de directeur en dat ‘beleidsvoerend vermogen’ niet 
geïdentificeerd kan worden met het functioneren van de directeur. De raad ziet nog een 
andere valkuil die bij de implementatie van het decreet vermeden moeten worden: dat het 
voeren van een beleid op verschillende domeinen, door instellingen te eenvoudig gekoppeld 
wordt aan het opstellen en uitvoeren van allerlei afzonderlijke ‘beleidsplannen’ (zie ook 6.4).  

De raad vraagt dat de overheid, als zij het concept beleidsvoerend vermogen gebruikt, 
voldoende rekening houdt met de wijze waarop beleidsvoerend vermogen vorm krijgt in een 
CLB. Dat verloopt anders dan in een onderwijsinstelling. Zo sluit het CLB beleidscontracten 
af met de scholen uit zijn ressort. Deze beleidscontracten bepalen in belangrijke mate het 
optreden en het handelen van het CLB. Verder is het CLB een onderdeel van netwerken met 
andere maatschappelijke sectoren. De raad verwijst in het bijzonder naar het netwerk inzake 
integrale jeugdhulpverlening (beleidsdomein Welzijn).  In deze context gelden afspraken 
waarin het CLB niet autonoom kan optreden en geen eigen beleid kan uittekenen. Het CLB 
zal in de toekomst ook protocollen uitwerken die het handelen van de medewerkers zullen 
sturen. Deze vorm van kwaliteitszorg zal evenzeer het handelen van het CLB determineren 

6.4 Beleidsvoerend vermogen en het referentiekader voor doorlichtingen 

De raad vraagt verduidelijking over het verband tussen het begrip beleidsvoerend vermogen 
en het referentiekader dat de inspectie zal hanteren. De Memorie van toelichting stelt dat het 
CIPO-kader de inspectie toelaat om “de gerealiseerde output te beoordelen met behulp van 
procesindicatoren zonder dat dit zou leiden tot een procesevaluatie” (p. 5). De Memorie stelt 
verder dat CIPO-indicatoren en -variabelen niet normerend maar neutraal geformuleerd zijn. 
Ze geven aan dat een onderwijsinstelling of een CLB een beleid hoort te ontwikkelen en uit 
te voeren voor elke indicator, niet hoe instellingen hiermee bezig moeten zijn. Volgens de 
Memorie garandeert dat het respect voor de autonomie en vrijheid van de instellingen om dat 
op eigen wijze in te vullen, rekening houdend met de eigen doelstellingen en het eigen 
pedagogisch project. 

De opgesomde kwaliteitsaspecten in artikel 40 § 2 tweede lid zijn elementen van 
beleidsvoering van de instellingen. Zullen de indicatoren en variabelen die de Vlaamse 
regering hierrond zal expliciteren niet de facto fungeren als de operationalisering van 
beleidsvoerend vermogen? De raad herhaalt zijn vrees voor een contraproductief effect op 
het beleidsvoerend vermogen van de instellingen (zie ook verder bij 6.5.2 over de indicatoren 
in het vooronderzoek door de inspectie)9.  

                                                 
9 Zie ook de reactie van de Vlor (2003) bij de aanbevelingen uit het auditrapport INSP-PBD-DVO: ‘De 
Vlor vindt dat het toewijzen van de systeemcontrole (of –evaluatie) aan de inspectie niet in 
overeenstemming is met de aanbeveling om het beleidsvoerend en zelfevaluerend vermogen van 
scholen te versterken. Systeemkenmerken vastleggen in een analysekader is contraproductief voor de 
diversiteit tussen scholen. De Vlor gaat er bovendien vanuit dat een school met voldoende 
beleidsvoerend en zelfevaluerend vermogen in de mogelijkheid verkeert om zelf een systeemevaluatie 
door te voeren, of zelf het initiatief kan nemen om systeemevaluatie te laten uitvoeren. Wel is 
informatie over input en context noodzakelijk om de nalevingscontrole goed te kunnen situeren. De 
Vlor meent evenwel dat beperkte informatie over input en context verzamelen in functie van een 
goede situering van de nalevingscontrole niet hetzelfde is als een systeemevaluatie’ (p. 9-10). 
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Het toezicht door de overheid dient volgens de raad gericht te zijn op kwaliteit van onderwijs 
zoals zichtbaar in de onderwijsresultaten en de inspanningen die hiertoe geleverd zijn. Een 
inventaris van alle verplichtingen die nu al decretaal geregeld zijn, zou een goed 
uitgangspunt kunnen zijn om indicatoren af te leiden. In de erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden zoals vastgelegd in decreten en besluiten, zijn nu al normen 
opgenomen die als criterium voor een inschatting van het beleidsvoerend vermogen kunnen 
dienen. In dit decreet worden echter nieuwe indicatoren in het vooruitzicht gesteld die nog 
niet in regelgeving vastliggen. Dat leidt in de feiten tot een inperking van de beleidsruimte 
van instellingen.  

De raad meent dat de implementatie van het decreet het neutrale, niet-normerende karakter 
van de indicatoren en variabelen niet zal kunnen vrijwaren. De raad vindt het wezenlijk dat 
de inspectie, als extern controleorgaan, zelf geen nieuwe normen creëert. De instellingen 
zullen terecht duidelijke informatie willen over hoe de inspectie beleidsvoerend vermogen in 
kaart zal brengen. Het gevaar is reëel dat de instellingen zich conformeren aan de 
instrumenten van de inspectie en dat zij lijsten met indicatoren en variabelen zullen 
gebruiken als afvinklijsten. Checklists bewijzen wel hun diensten bij de voorbereiding van de 
controle van de infrastructuur, veiligheid en hygiëne, maar ze zijn nefast indien gebruikt in 
het kader van het pedagogisch beleid. De raad twijfelt er dus ernstig aan of deze werkwijze 
het beleidsvoerend vermogen van instellingen zal stimuleren en vreest voor een houding van 
de instellingen als uitvoerders. 

De raad is het niet eens met de bepaling dat de Vlaamse regering de invulling van de 
referentiekaders bij besluit zal vastleggen (artikel 40 § 2). Dat biedt de overheid een 
vrijgeleide om alle mogelijke aspecten van beleidsvoering in instellingen onder de loupe te 
nemen. Indien de overheid wenst dat de inspectie zo’n gedetailleerd analytisch kader 
hanteert, dan moet daarover een bredere consultatie plaatsvinden10. De raad is van oordeel 
dat het parlement het referentiekader en de procedure van de inspectie moet legitimeren en 
dat deze een juridische grondslag moeten krijgen. 

De raad vraagt dat de doorlichtingsprocedure voldoende rekening houdt met de eigenheid 
van de instellingen. De doorlichting en de kaders die de inspectie gebruikt moeten recht 
doen aan de realiteit van de instelling en aangepast worden naargelang het gaat over 
gewoon of buitengewoon onderwijs, naargelang van de sector (school/CLB), het niveau 
(basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs) en 
naargelang van de onderwijsvorm en studierichting (ASO, BSO, KSO, TSO).  

 

                                                 
10 Zie reeds de reactie van de Vlor (2003) bij aanbevelingen auditrapport INSP-PBD-DVO: ‘Indien de 
systeemcontrole door de overheid toch behouden blijft, sluit de Vlor zich aan bij het pleidooi om het 
analysekader te legitimeren. Het analysekader heeft immers een sterk normerende impact op scholen. 
Zolang het niet gelegitimeerd is, vormt het een instrument bij uitstek voor sluipende normering. De 
Vlor is het meest aangewezen orgaan voor de legitimering van het analysekader.  Het analysekader 
moet de ontwikkeling van het kwaliteitsbepalend vermogen van scholen bevorderen, en mag het zeker 
niet hinderen’ (p. 10). 
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6.5 Het concept van gedifferentieerde doorlichting en de rol van het vooronderzoek 

6.5.1 Variatie in frequentie en intensiteit 

Een van de belangrijke vernieuwingen van dit decreet is de mogelijke differentiëring van 
frequentie en intensiteit van de doorlichting (artikel 40 § 4). Voor het bepalen van frequentie 
en intensiteit zal de inspectie zich baseren op het ‘profiel’ van de instelling dat tot stand komt 
op basis van een reeks vooraf vastgestelde en meegedeelde indicatoren en van vorige 
doorlichtings- en opvolgingsverslagen.  

De raad aanvaardt differentiëring naar intensiteit, maar gaat niet akkoord met de 
differentiëring van de frequentie, wanneer dat de minimumnorm inzake frequentie zou doen 
dalen. Nu geldt impliciet als streefnorm om onderwijsinstellingen minstens om de 6 à 7 jaar 
door te lichten. Deze norm wordt niet voor alle instellingen gehaald. De raad vraagt de 
overheid om ervoor te zorgen dat deze minimumnorm voor alle instellingen behouden blijft. 
Omgekeerd geldt dat scholen die frequenter doorgelicht worden dan andere, zich na verloop 
van tijd zullen aanpassen aan wat de inspectie voorschrijft en adviseert. Dat staat haaks op 
het bevorderen van beleidskracht én komt in conflict met de pedagogische vrijheid van 
scholen. Verder is die bepaling ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel. 

De raad wijst er nog op dat de CLB’s nu al voorwerp zijn gedifferentieerde doorlichtingen 
zonder dat er een reglementaire basis voor is en zonder dat dit met de sector werd overlegd. 
De raad protesteert tegen deze werkwijze. 

6.5.2 Vragen bij de indicatoren van het vooronderzoek 

De raad heeft ook een aantal vragen bij het vooronderzoek dat leidt tot het opstellen van een 
profiel van de instelling11. Ook hier zal het CIPO-kader zoals vastgelegd in artikel 40 § 2 
sturend zijn (zie hoger bij 6.4). De raad vraagt zich af hoe de overheid de validiteit van deze 
indicatoren garandeert. Het decreet en de Memorie van toelichting bevatten daarover geen 
informatie: noch over de indicatoren zelf, noch over de wijze waarop de overheid de validiteit 
ervan verzekert. De raad vraagt om geïnformeerd te worden over de procedure die de 
overheid volgt om de indicatoren vast te stellen. Gebeurt dat op basis van wetenschappelijk 
onderzoek? Worden stakeholders bevraagd? Hoe zal men de indicatoren onderling 
afwegen? Hoe zal men de betekenis van de indicatoren op het niveau van de instelling 
inschatten? Wanneer is een bepaalde score op een indicator relevant en waarvoor is ze 
relevant?  

De raad dringt erop aan dat de overheid in de keuze en constructie van de indicatoren ook 
het perspectief van de instellingen zelf betrekt. Instellingen hebben baat bij een 
‘informatierijke omgeving’ wanneer de verzamelde data relevant zijn voor de kernprocessen 
van de instellingen en voldoende aanknopingspunten bieden voor zelfreflectie.  

Het decreet noch de Memorie hechten enige normerende waarde aan deze indicatoren. 
Maar de raad denkt dat de indicatoren van het vooronderzoek, die vooraf meegedeeld 
worden, in de feiten normerend zullen werken in de instellingen. Alleen al de keuze van de 
indicatoren is een normerende ingreep. Voor het vastleggen van deze indicatoren acht de 

                                                 
11 De memorie van toelichting spreekt niet van ‘profiel’ maar van ‘valide en realistische risico-
indicatoren’ (p. 6), ‘risico-inschatting’ (p. 26) en ‘risicoanalye’ (p. 26). Deze begrippen komen niet voor 
in het decreet. 
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raad in elk geval een ruimer maatschappelijk draagvlak en wetenschappelijke validiteit 
wenselijk. 

De raad vindt het moeilijk om met de beschikbare informatie verdere uitspraken te doen over 
de indicatoren. De raad geeft alvast als zorg mee dat de gelijkgerichtheid die de overheid bij 
het vooronderzoek zal nastreven voor alle onderwijsniveaus, niet voorbij mag gaan aan de 
reële verschillen tussen deze niveaus.  

6.5.3 Betrokkenheid van de instellingen 

De Memorie van toelichting stelt dat de betrokkenheid van de instelling en van haar eigen 
kwaliteitssysteem mee vorm zal geven aan de feitelijke doorlichting (p. 26). De raad stelt vast 
dat daarover in het decreet niets terug te vinden is en vraagt zich af of, en desgevallend hoe, 
de overheid hiervoor een procedure zal uitwerken. De raad ziet een mogelijk 
aanknopingspunt bij de vraag die hij stelde in de reactie op het auditrapport: ‘De manier 
waarop scholen verantwoording afleggen moet hen de mogelijkheid bieden op een eigen 
wijze te tonen hoe ze hun autonomie invullen’.12 

6.5.4 Doorlichting n.a.v. klachten 

Het tweede lid van artikel 40 § 4 voorziet een afwijkende procedure voor het vooronderzoek: 
de inspectie kan n.a.v. ernstige klachten over een instelling en op vraag van de Vlaamse 
Regering een doorlichting uitvoeren. De raad vraagt de overheid om te verduidelijken wie 
dergelijke klachten kan indienen, of daar een procedure voor voorzien wordt, wie zal 
oordelen over de grond van de klacht. 

6.6 Toezicht op scholengemeenschappen en consortia 

Artikel 35 tweede lid bepaalt dat de inspectie haar toezicht eveneens uitvoert op de 
scholengemeenschappen en consortia als onderwijskundige kerntaken integraal of 
gedeeltelijk berusten bij die scholengemeenschappen of consortia (zie ook verder 8.2.1). De 
raad vindt het inhoudelijk positief dat de scholengemeenschappen erkend worden voor de 
verantwoordelijkheden die ze opnemen op basis van onderlinge afspraken tussen de 
scholen. De raad vindt evenwel dat het decreet hier nog vragen openlaat.  

De raad wijst op het feit dat scholen en scholengemeenschappen verschillende 
rechtsgronden hebben. Niet alle scholengemeenschappen hebben een 
rechtspersoonlijkheid. Wanneer scholen in onderling overleg taken doorverwijzen naar 
scholengemeenschappen, wie is dan aansprakelijk voor de tekorten die de inspectie 
vaststelt? Dat heeft implicaties voor het advies dat de inspectie formuleert. Wanneer 
scholengemeenschappen of consortia geen eindverantwoordelijkheid afleggen, kunnen 
eventuele tekorten op dat niveau volgens de raad geen invloed hebben op het advies van de 
inspectie.  

De raad vraagt verduidelijking over de bevoegdheid van de inspectie ten aanzien van de 
consortia in het volwassenenonderwijs. Het decreet volwassenenonderwijs sluit uit dat 
consortia onderwijsbevoegdheid hebben. Indien de centra dat zouden beslissen, dan kunnen 
strikt genomen consortia ‘onderwijskundige kerntaken’ (andere dan het uitoefenen van 
onderwijsbevoegdheid) uitvoeren. De raad vraagt de overheid om te verduidelijken wat 
                                                 
12 Vlaamse Onderwijsraad (2003), Reactie bij de aanbevelingen in het auditrapport INSP-PBD-DVO 

15 



bedoeld wordt met deze ‘onderwijskundige kerntaken’ die eventueel aan consortia 
toekomen?  

6.7 Doorlichtingen en planlast voor de instellingen  

De raad is tevreden over het expliciete engagement van de inspectie om in de uitoefening 
van haar toezicht de instellingen niet meer te belasten dan noodzakelijk (artikel 36 § 2). De 
raad vreest echter dat het referentiekader en de daarop gebaseerde 
doorlichtingsinstrumenten vanzelf tot meer planlast zullen leiden. De hoger al besproken 
kwaliteitsaspecten die de inspectie minimaal onder de loupe zal nemen, verwijzen naar 
elementen van beleidsvoering. Zal de instelling die verschillende beleidsdomeinen moeten 
‘documenteren’? Eenzelfde vraag kan men stellen over het vooronderzoek. Het decreet biedt 
op dit ogenblik onvoldoende informatie om de planlast van scholen n.a.v. een doorlichting in 
te schatten. De raad vindt dat de overheid tijdig en helder moet communiceren over de wijze 
waarop scholen zich moeten documenteren in voorbereiding op een doorlichting.  

6.8 Andere opdrachten voor de inspectie 

In het hoofdstuk ‘Andere opdrachten’ (artikel 48 en 49) vernoemt het decreet enkel de 
controle op het huisonderwijs van leerplichtige leerlingen van basis- en secundair onderwijs 
en de controle op de kwaliteit van het aanbod van de centra deeltijdse vorming en de Syntra 
in het kader van het stelsel leren en werken.  De raad vraagt zich af wat de ratio is achter de 
opname van deze twee taken, terwijl de inspectie nog tal van andere opdrachten uitvoert 
(bvb. controle op de tijdelijke projecten, gecombineerd onderwijs in het 
volwassenenonderwijs …).  

Niet in het minst heeft de raad vragen bij de rol van de inspectie in het kwaliteitskader van 
het hoger beroepsonderwijs (zie ook hoger bij 2). Het luik inspectie en onderwijsontwikkeling 
van het voorliggende kwaliteitsdecreet is niet van toepassing op het hoger beroepsonderwijs 
(artikel 34). De Vlor brengt bijna gelijktijdig een advies uit over het voorontwerp van decreet 
betreffende het hoger beroepsonderwijs waarin wel een rol is voorzien voor de inspectie 
t.a.v. de instellingen die HBO4  aanbieden. Op diezelfde instellingen is ook het 
kwaliteitsdecreet van toepassing.  

6.9 Samenstelling van het inspectiekorps en de doorlichtingsteams  

Hoewel de Vlor in zijn adviezen geen uitspraken doet over personeelsmaterie die voorwerp 
is van syndicaal overleg, geeft hij n.a.v. zijn opmerkingen over de samenstelling van de 
doorlichtingsteams (artikel 51 en 53) toch een aantal bekommernissen mee over elementen 
uit de rechtspositie.  

6.9.1 Deelname van ambtenaren en externe deskundigen 

Over de deelname van ambtenaren en externe deskundigen, merkt de raad op dat het 
decreet geen enkele garantie biedt op het vlak van de competenties en ervaring van deze 
externen. Het decreet bepaalt nochtans dat ze volwaardig lid zijn van het doorlichtingsteam 
en participeren aan de voorbereiding, de feitelijke doorlichting én de verslaggeving. De 
Memorie van toelichting motiveert deze artikelen niet. De raad erkent dat het voor bepaalde 
sectoren wenselijk is om niet louter door een onderwijsbril naar de werking te kijken. De 
CLB’s bijv. zijn vragende partij om wetenschappers, het sociale en maatschappelijke veld, 
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vertegenwoordigers van stakeholders … te betrekken. De raad vraagt de overheid om beter 
te motiveren waarom ze de externe deskundigen ook adviesbevoegdheid toekent. Indien 
externe deskundigen optreden als volwaardig lid van het doorlichtingsteam verwacht de raad 
dat de overheid eisen stelt aan hun deskundigheid en ervaring. 

De raad vraagt dat de overheid bij de samenstelling van een doorlichtingsteam telkens 
verantwoordt waarom ze een externe deskundige aan het team toevoegt.  

6.9.2 De personeelsformatie  

Over de enveloppe die de omvang van de personeelsformatie en de werkingskosten van de 
inspectie bepaalt, bepaalt het decreet alleen dat hij jaarlijks door de Vlaamse Regering wordt 
vastgelegd. De raad vindt het merkwaardig dat in de Memorie evenmin toelichtingen te 
vinden zijn over de ratio die men zal hanteren voor het vastleggen van die enveloppe.  

6.9.3 De reductie van het aantal ambten en de selectieprocedure 

Een wezenlijke vernieuwing is dat dit decreet de bestaande niveaugebonden ambten herleidt 
tot twee ambten: inspecteur en coördinerend inspecteur. De raad begrijpt uit de Memorie van 
toelichting dat deze reductie meer interne mobiliteit mogelijk moet maken en moet toelaten 
om in te spelen op specifieke onderwijsuitdagingen. De raad begrijpt de ratio achter deze 
motivatie maar vindt het noodzakelijk dat men bij de samenstelling van de teams voldoende 
specifieke ervaring voorziet naargelang het gaat over gewoon of buitengewoon onderwijs, 
naar gelang van de sector (school/CLB), het niveau (basisonderwijs, secundair onderwijs, 
volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs) en naargelang van de onderwijsvorm en 
studierichting (ASO, BSO, KSO, TSO).  

Wanneer de reductie van het aantal ambten samengelezen wordt met de nieuwe 
wervingsprocedure (artikel 69), die op basis van generieke competenties een eerste selectie 
van kandidaten doorvoert, is het volgens de raad niet denkbeeldig dat kandidaten uit het 
basisonderwijs moeilijker toegang zullen vinden tot het ambt van inspecteur. Bachelors 
worden in een risicozone geplaatst. Om welke generieke competenties gaat? Hoe hoog zal 
de lat liggen? Speelt de onderwijsachtergrond nog een rol bij het testen van de generieke 
competenties door een extern selectiebureau of zal men in die eerste fase volledig abstractie 
maken van de onderwijservaring van de kandidaten? Om ervoor te zorgen dat men bij de 
samenstelling van de teams voor de doorlichting van basisscholen ervaringsdeskundigen uit 
het basisonderwijs kan opnemen, moet deze groep voldoende vertegenwoordigd blijven in 
het inspectiekorps. 

6.10 Actieve openbaarheid van doorlichtingsverslagen 

Het voorontwerp van decreet voorziet uitzonderingsgronden op de openbaarheidswetgeving 
(artikel 45). Documenten die gebruikt worden ter voorbereiding en uitvoering van de 
doorlichting (o.a. feedback na deelname aan wetenschappelijk onderzoek of periodieke 
peilingen, documentatie over het eigen kwaliteitssysteem) zouden niet onder de 
openbaarheidswetgeving vallen. De raad is zeer tevreden met deze uitzonderingsgronden op 
de openbaarheidswetgeving.13 De onderwijsoverheid neemt hier een moedige houding aan 

                                                 
13 Voor een juridische analyse en onderwijskundige bespreking van deze problematiek, zie ook 
Vlaamse Onderwijsraad (2008), Publieke informatie over scholen; een verkenning. Antwerpen, Garant 
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die het vertrouwelijke karakter van de zelfevaluatie vrijwaart. De raad is van mening dat de 
overheid ook moet volharden in haar afwijzing van ranking van scholen op basis van 
leerlingenprestaties.  

De raad vraagt zich wel af of deze constructie juridisch uitvoerbaar is. Is het mogelijk om 
uitzonderingen op de openbaarheidswetgeving vanuit dit kwaliteitsdecreet sluitend juridisch 
te verankeren? De raad vraagt de overheid om deze vraag grondig juridisch te onderzoeken 
zodat de instellingen op dat vlak over rechtszekerheid beschikken.   

7 De rol van de onderwijsadviseurs  

Artikels 33 § 3 en 146 van het voorontwerp bepalen dat de leden van de inspectie en de 
onderwijsadviseurs in één Agentschap worden opgenomen. Voor de raad moet de opdracht 
van de onderwijsadviseurs in zijn verhouding tot de inspectie duidelijk worden gesteld. Door 
zowel inspectie als onderwijsadviseurs op te nemen in het agentschap, onder één leidend 
ambtenaar, bestaat het gevaar dat de ontwikkelingsdienst onvoldoende onafhankelijk haar 
opdracht zal kunnen uitvoeren. De opname van deze beide diensten in één Agentschap mag 
er evenmin toe leiden dat de eigen taakstelling hierdoor vervaagt. 

Waar overleg tussen beide ongetwijfeld nuttig kan zijn, wijst de raad op het onderscheid in 
taken van de inspectie en de onderwijsadviseurs, zoals omschreven in artikels  33 § 1 en 33 
§ 2. Er moet een duidelijk onderscheid blijven tussen de ontwikkelingsopdracht m.b.t. 
ontwikkelingsdoelen, eindtermen, peilingonderzoek, die aan de onderwijsadviseurs is 
toevertrouwd en de controlerende opdracht inzake ontwikkelingsdoelen, eindtermen van de 
inspectie. Zeker voor het onderwijsveld moet het onderscheid tussen beide instanties en de 
hen toevertrouwde opdrachten duidelijk zijn, bijvoorbeeld bij het afnemen van de periodieke 
peilingen die duidelijk moeten worden onderscheiden van de doorlichting.  

Artikel 47 bepaalt dat het formuleren van o.m. basiscompetenties één van de 
kernopdrachten is van de onderwijsadviseurs van het Agentschap. De raad vraagt de 
overheid om te verduidelijken hoe deze bepaling zich verhoudt tot de opdrachten van de 
‘stuurgroep’ zoals die in het decreet volwassenenonderwijs (artikel 50 § 1, 2°) zijn 
beschreven. 

Het decreet kent aan de onderwijsadviseurs de opdracht toe om ter bevordering van 
kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding onderwijskundige normen en instrumenten te 
ontwikkelen (artikel 33, § 2). Volgens de raad kan dat niet de opdracht zijn van de 
onderwijsadviseurs. De raad wijst op de instrumenten die de CLB’s al zelf ontwikkeld hebben 
om visitaties voor te bereiden, en op de ontwikkeling van protocollen. Er zijn ook al de 
instrumenten die opgelegd worden in het kader van integrale jeugdhulpverlening en de 
concepten van het kwaliteitsdecreet in Welzijn. De opdrachten in artikel 33 § 2 zijn dan ook 
niet consequent vertaald naar artikel 47. In die zin creëert het decreet verwarring.  

Dit decreet kent aan de onderwijsadviseurs ook een nieuwe opdracht toe in het kader van 
kwaliteitszorg: ‘de evaluatie van de mate van realisatie van de ontwikkelingsdoelen, 
eindtermen en basiscompetenties door de instellingen, om die normen bij te sturen’ (artikel 
47, 4°). Zonder de toelichting uit de Memorie (waaruit de raad afleidt dat de overheid o.a. de 
periodieke peilingen bedoelt), maakt deze omschrijving niet duidelijk dat het om evaluatie op 
macroniveau gaat. 

Verder vraagt de raad wat wordt bedoeld in Art. 54 met het “ter beschikking stellen van ten 
minste twee onderwijsadviseurs binnen het kader van de beleidsondersteunende rol van het 
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departement”. Het is niet duidelijk wat de betekenis is van de beleidsondersteunende 
opdracht van deze onderwijsadviseurs. De raad vraagt zich af waarom deze ter 
beschikkingstelling van twee onderwijsadviseurs opgenomen moet worden in een decreet. 

8 De verhouding/samenwerking inspectie – begeleiding 

Het decreet verankert het overleg tussen begeleidingsdiensten en het Agentschap. Gelet op 
zijn opdrachten op vlak van overleg en op het bestaan van de overlegplatforms inspectie-
begeleiding binnen de Vlor, vraagt de Vlor aan de overheid om voor dat overleg een beroep 
te doen op de ondersteuning van de Vlor.  

De raad vraagt de overheid om ook het VOCVO te betrekken bij het overleg inspectie en 
begeleiding (artikel 56).  

9 Organisatorische randvoorwaarden van het kwaliteitsdecreet 

9.1 Vragen bij de opbouw van reserves 

De raad stelt vast dat instellingen van hun nascholingsmiddelen een reserve van 50 % 
mogen opbouwen (artikel 11) terwijl de pedagogische begeleidingsdiensten (artikel 26) en 
het samenwerkingsverband van netgebonden begeleidingsdiensten (artikel 29) dat voor 
slechts 25 % mogen doen. De raad vraagt om dat voor alle actoren op 50 % te brengen. 

9.2 Vragen bij het gebruik van de gezondheidsindex 

De indexering van de subsidies voor langdurige projectsubsidies aan de vzw SNPB gebeurt 
volgens een bijzonder complexe en eerder ongewone formule (artikel 29 § 3). De raad vraagt 
om eenvoud en uniformiteit in de toepassing van de gezondheidsindex. 

10 Samenvattend advies 

10.1 De raad stelt de overheid de volgende inhoudelijke verbeterpunten voor en 
vraagt hiervoor een gepaste decretale vertaling:  

(i.v.m. de instellingen) 

- de erkenning van het pedagogisch project als basis van waaruit beleid en kwaliteit 
gestalte krijgen 

- de verbreding van de definitie van beleidsvoerend vermogen door toevoeging van het 
vermogen om in een veelheid van extern aangereikte doelen gerichte keuzes te 
maken, prioriteiten te stellen, grenzen te bewaken 

- het schrappen van de verplichting voor de instellingen om jaarlijks een afzonderlijk 
nascholingsplan in te dienen 

- het toekennen van adviesbevoegdheid van de Vlor over de prioritaire 
nascholingsthema’s van de overheid 
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(i.v.m. de ondersteuning) 

- een langere implementatietijd voorzien voorafgaand aan de eerste visitatie van de 
pedagogische begeleidingsdiensten 

- een betere verantwoording en precisering van de rol van de overheid in de 
visitatiecommissies van de pedagogische begeleidingsdiensten 

- de opname van de instellingen en van ervaringsdeskundigen inzake begeleiding in de 
samenstelling van de visitatiecommissies 

- het VOCVO betrekken bij het overleg inspectie en begeleiding   

- quid OKO 

- quid werkingsmiddelen 

- de opbouw van reserves voor alle actoren op 50% brengen 

- bij de indexering van de subsidies voor langdurige projectsubsidies aan de vzw 
SNPB de gezondheidsindex toepassen 

 

(i.v.m. de inspectie) 

- het ondubbelzinnig verankeren dat een oordeel van de inspectie over ‘het al dan niet 
beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen’, slechts plaatsvindt bij een 
ongunstig advies  

- een decretale verankering, op basis van een brede consultatie, van de indicatoren en 
variabelen van het referentiekader  

- geen differentiëring van de frequentie van de doorlichtingen indien dat leidt tot een 
daling van de minimumfrequentie 

- het ad hoc verantwoorden van het lidmaatschap van een externe deskundige bij de 
samenstelling van een doorlichtingsteam 

- voor externe deskundigen die volwaardig lid zijn van een doorlichtingsteam eisen 
stellen aan deskundigheid en ervaring 

10.2 De raad vraagt aan de overheid verduidelijking over  

(i.v.m. de instellingen) 

- het toepassingsgebied van het decreet m.b.t. de positie van MPI’s en internaten van 
het gemeenschapsonderwijs  

- de rol van REN-Vlaanderen en de Dienst Beroepsopleiding t.a.v. de 
onderwijsinstellingen 

- de positionering van de permanente ondersteuningscellen voor de CLB’s 

- de relatie van de definitie van ‘scholengemeenschap’ (artikel 3, 18°) en de bepaling in 
artikel 41 § 4 dat stelt dat een advies betrekking heeft ‘op de groep van instellingen 
binnen hetzelfde bestuur’ 
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(i.v.m. de ondersteuning)  

- de relatie van de steunpunten en de expertisecentra t.a.v. de pedagogische 
begeleidingsdiensten 

- het verplicht karakter van externe begeleiding n.a.v. het aanvragen van een tijdelijke 
erkenning 

- de financiering van de visitaties van de pedagogische begeleidingsdiensten 

 

(i.v.m. de inspectie) 

- het verband tussen het begrip beleidsvoerend vermogen en het referentiekader dat 
de inspectie zal hanteren 

- de procedure van keuze en constructie van de indicatoren (validiteit) 

- de afwijkende procedure voor het vooronderzoek (doorlichting n.a.v. ernstige 
klachten over een instelling en op vraag van de Vlaamse Regering)   

- de verhouding van het concept gedifferentieerde doorlichting tot toezicht op de 
scholengemeenschappen of consortia  

- de motivering voor het toekennen van adviesbevoegdheid aan externe deskundigen 
als volwaardig lid van het doorlichtingsteam  

 

(i.v.m. de onderwijsadviseurs) 

- de verhouding tussen de onderwijsadviseurs en decretale stuurgroep in het 
volwassenenonderwijs 

- de focus van de opdracht in artikel 47, 4° (duidelijker aangeven dat het om macro-
evaluatie gaat) 

- de opdrachten van de onderwijsadviseurs op vlak van de ontwikkeling van 
onderwijskundige normen en instrumenten voor de leerlingenbegeleiding  

10.3 De raad vraagt de overheid om een aantal thema’s grondiger te onderzoeken 
vooraleer er een decretale vertaling aan te geven:  

- de operationalisering van het begrip beleidsvoerend vermogen in relatie tot de 
juridische grondslag voor het weigeren of toekennen van een tijdelijke erkenning:  

- de bepaling dat een nieuwe doorlichtingsprocedure start n.a.v. het vaststellen van 
tekorten tijdens een opvolgingsdoorlichting 

- de juridische voorwaarden voor het doorlichten van scholengemeenschappen, c.q. 
consortia 

- de juridische voorwaarden voor het formuleren van uitzonderingen op de 
openbaarheidswetgeving  
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10.4 De raad vraagt om de voorliggende tekst aan te passen als volgt:  

- de aanvulling van het begrippenkader met definities van volgende begrippen: 

o ‘inspectie’ 

o ‘kwaliteitsontwikkeling’ 

o ‘pedagogisch project’ 

o ‘vrijheid van onderwijs’ 

o ‘variabelen’ 

o ‘indicatoren’ 

o ‘onderwijskundige kerntaken’ 

- het gebruik van de begrippen ‘onderwijsinstelling’ en/of ‘CLB’ i.p.v. het begrip 
‘instelling’ 

- de correctie van de definitie van onderwijsinstelling als ‘een pedagogisch geheel waar 
onderwijs georganiseerd wordt en dat onder leiding staat van één directeur’ (artikel 3, 
13°) 

- de correctie van artikel 19 § 4, tweede lid: 20 halftijdse betrekkingen i.p.v. 10 
halftijdse betrekkingen  

- de aanvulling van artikel 36 § 1: “De inspectie is niet bevoegd voor de controle op de 
invulling van het pedagogisch project conform de reglementaire bepalingen noch voor 
de controle op de gebruikte pedagogische, agogische of artistieke methoden of 
begeleidingsmethoden. Ze is evenmin bevoegd voor het toezicht op het onderwijs in 
de levensbeschouwelijke vakken” 

- de correctie van artikel 41 § 3:  verwijzing naar Artikel 4 § 2, 1°, respectievelijk Art. 4 
§ 3, 1° i.p.v. naar artikel 4 § 1, eerste lid, 1° en tweede lid, 1°  

10.5 De raad vraagt de overheid om bij de verdere opvolging en de implementatie van 
het decreet betreffende kwaliteit in onderwijs een aantal aanbevelingen in acht te 
nemen: 

(i.v.m. algemene beleidsontwikkeling) 

- Nauwkeurig bewaken van de afstemming tussen de decreten hoger 
beroepsonderwijs, kwalificatiestructuur en kwaliteit in onderwijs op vlak van 
curriculumontwikkeling en externe kwaliteitszorg. 

- Erkennen van de nood aan een debat ten gronde over de invulling van het begrip 
‘vrijheid van onderwijs’. 

- Bij het ontwerpen van nieuwe regelgeving consequent de vraag stellen wat de 
implicaties zijn voor het beleidsvoerend vermogen van scholen; er over waken dat de 
beleidsruimte van scholen niet ingeperkt wordt. 

(i.v.m. de ondersteuning) 

- Bij het uittekenen van ondersteuning van onderwijsvernieuwingen, investeringen 
voorzien op twee niveaus: in bovenschoolse ondersteuningkaders én tegelijk in meer 
middelen en omkadering in de scholen zelf. 
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- Ontwikkelen van een heldere visie op de opleiding van directies en van toekomstige 
directies. 

(i.v.m. de inspectie) 

- Er over waken dat het toezicht door de overheid primair gericht blijft op kwaliteit van 
onderwijs zoals zichtbaar in onderwijsresultaten 

 
- Er over waken dat vanuit het referentiekader van de inspectie geen nieuwe normen 

worden toegevoegd aan alle verplichtingen die nu al decretaal geregeld zijn.  
 

- Er over waken dat de sterke focus op beleidsvoerend vermogen niet leidt tot een 
overbelasting van de directeur en vermijden dat ‘beleidsvoerend vermogen’ niet 
geïdentificeerd wordt met het functioneren van de directeur. 

- Vermijden van de valkuil dat het voeren van een beleid op verschillende domeinen, 
door instellingen te eenvoudig gekoppeld wordt aan het opstellen en uitvoeren van 
allerlei afzonderlijke ‘beleidsplannen’. 

- In de keuze en constructie van de indicatoren ook het perspectief van de instellingen 
zelf betrekken; zorgen voor een ‘informatierijke omgeving’ van data die relevant zijn 
voor de kernprocessen van de instellingen en voldoende aanknopingspunten bieden 
voor zelfreflectie 

- In het streven naar gelijkgerichtheid van het referentiekader voor alle 
onderwijsniveaus, niet voorbijgaan aan de reële verschillen tussen deze niveaus en 
de specificiteit van bepaalde sectoren. 

- Bij de samenstelling van doorlichtingsteams voldoende niveauspecifieke ervaring c.q. 
ervaring met de CLB-sector voorzien.  

- Er over waken dat ervaringsdeskundigen uit het basisonderwijs voldoende 
vertegenwoordigd blijven in het inspectiekorps. 

- Zorgen voor een heldere en tijdige communicatie over de wijze waarop scholen zich 
moeten documenteren in voorbereiding op een doorlichting. 

 

 
 
 
 
 
 
Mia Douterlungne       Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal      voorzitter 
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