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Advies over de ontwerpconclusies van de Raad over doelmatigheid en 
rechtvaardigheid in onderwijs en vorming 

1 Situering 

De Commissie Onderwijs en Vorming van het Vlaamse Parlement is momenteel gevat door 
een subsidiariteittest vanuit het Comité van de Regio’s over deze mededeling. 

Het Comité van de Regio's is bevoegd adviezen te formuleren inzake een aantal 
beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap. Dit gebeurt ofwel op vraag van de Raad, 
de Europese Commissie of het Europese Parlement, ofwel op eigen initiatief. 

Een belangrijk aspect van deze adviezen is de bewaking van het subsidiariteitsbeginsel, met 
name of er een goed evenwicht bestaat tussen de bevoegdheden van de lidstaten/regio’s en 
deze van de Europese Unie. Het Comité van de Regio’s betrekt hierbij de lokale en regionale 
overheden. Het Vlaamse Parlement speelt hierin een voortrekkersrol. 

In het kader van de voorbereiding van een standpunt dat de Commissie Onderwijs en 
Vorming van het Vlaamse Parlement voorbereidt, vraagt de commissie het advies van de 
Vlor over dat document.  

De Algemene Raad van de Vlor bracht onderstaand advies uit op 9 november 2006 met 
eenparigheid van stemmen.   

2 Focus van de discussie 

We benaderen het document op twee verschillende manieren.   

Een eerste benadering bestaat erin de klemtoon te leggen op de subsidiariteit. De Vlor ziet in 
deze raadsconclusies geen directe aanleiding dat er een probleem zou rijzen voor de 
subsidiariteit van bevoegdheden.  Aan de andere kant stelt de Raad vast dat Europese 
aanbevelingen inzake onderwijs hoewel ze geen directe werking hebben, toch een informele 
impact hebben op het gevoerde beleid.  Daarom wil de onderwijsraad deze vraag van het 
parlement benutten om enkele bedenkingen te formuleren bij de instrumenten die het 
Europese onderwijsbeleid hanteert (zie punt 3.4.5.) 

Een tweede benadering is een inhoudelijke benadering. De Vlor vindt dat de inhoud van de 
tekst heel wat stof tot discussie bevat over de richting die het Vlaamse onderwijsbeleid 
inslaat of zou moeten inslaan. De Vlor wil daarom de tekst van de mededeling benutten om 
te reflecteren op enkele van de aanbevelingen die de Europese Unie doet aan de lidstaten.  
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3 Bedenkingen en vragen bij de mededeling van de commissie over 
doelmatigheid en rechtvaardigheid in de Europese onderwijs- en 
opleidingsstelsels 

3.1 Leemtes in de mededeling van de commissie 

De onderwijsraad vindt de koppeling die de commissie maakt tussen efficiëntie en 
rechtvaardigheid een zeer zinvolle benadering van de financiering en sturing van onderwijs. 
Het wekt dan ook verwondering dat de commissie geen gerichte voorstellen doet over de 
manier waarop de financieringsstelsels kunnen bijdragen tot meer gelijke kansen in het 
onderwijs. Lidstaten zouden heel wat van elkaar kunnen leren op het vlak van 
gedifferentieerde financiering op grond van leerlingen/studentenkenmerken, regionale 
verschillen, …. 

3.2 Onderwijs in een veranderende maatschappelijke context (punt 1.1 van het 
document) 

Punt 4, 5 en 61 

We stellen vast dat een complexe samenleving heel wat competenties vereist van mensen. 
De samenleving verwacht van onderwijs ook dat het sociale weefsel mee ondersteunt en 
bijdraagt tot een grotere sociale cohesie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat heel wat 
macro-economische en maatschappelijke toekomstscenario’s waaronder dit van de 
Europese Unie, de OESO, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie, het Internationaal 
Monetair Fonds of de G8 aan onderwijs en vorming heel expliciet een centrale rol 
toebedelen. We stellen vast dat deze instellingen onderwijs bekijken vanuit een economisch 
perspectief dat de output van onderwijs afweegt tegenover geïnvesteerde middelen. 
Onderwijs als een publiek goed dat middelen genereert vanuit de overheid komt sterker 
onder druk te staan.  

Onderwijs moet en zal in de komende jaren met de maatschappelijke verwachtingen moeten 
rekening houden maar dan wel ingebed in de pedagogische missie die het onderwijs 
opneemt. Want naast deze maatschappelijke opdrachten heeft onderwijs in de eerste plaats 
de verantwoordelijkheid om jonge mensen op te voeden tot rijke persoonlijkheden en bij te 
dragen tot hun kritisch - creatieve integratie in de samenleving. Onderwijs zal jongeren leren 
om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te bevragen en er creatief mee om te gaan. Het 
leert jongeren bewust omgaan met normen en waarden, met het interculturele en met 
zingeving. 

De erkenning van de maatschappelijke rol die onderwijs speelt, betekent niet dat onderwijs 
een passieve actor is die maatschappelijke behoeften vervult. Onderwijs situeert zich 
ontegensprekelijk in een maatschappelijke context waarvan het niet los kan worden gezien. 
Het onderwijs heeft een eigen autonomie waardoor het maatschappelijke verwachtingen 
hertaalt naar de eigen cultuur en dynamiek. Het wijst bepaalde verwachtingen af of legt 
andere prioriteiten. Er leeft een eigen “onderwijsvisie” die een vrij duurzaam karakter heeft 
en waardoor pedagogische waardenoriëntaties zich niet gemakkelijk door externe invloeden 
laten veranderen.  

                                                 
1 ALGEMENE RAAD, Memorandum voor de volgende regering, januari 2004.   
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3.3 De notie “effectiviteit van investeringen in onderwijs en vorming” 

Punt 7  

De onderwijsraad waardeert heel erg dat de Commissie mee de stelling onderschrijft van de 
meerwaarde van investeringen in onderwijs en vorming. Ook het lange termijnperspectief dat 
wordt geïntroduceerd is erg betekenisvol. De Commissie volgt ook de visie van vele 
onderwijsbetrokkenen dat investeren in kleuteronderwijs een grote meerwaarde met zich 
brengt, vooral dan vanuit het perspectief van gelijke kansen voor leerlingen uit bepaalde 
doelgroepen. Het feit dat de Commissie niet enkel oog heeft voor onmiddellijk 
kwalificatiegerichte opleidingen maar aandacht vraagt voor het voorschools onderwijs is voor 
de onderwijsraad van wezenlijke betekenis. Opvallend is ook de vaststelling dat het 
rendement van investeringen in onderwijs aan jonge kinderen toenemen met het vorderen 
van hun onderwijsloopbaan. De onderwijsraad is van oordeel dat deze aanbeveling ook in de 
politieke tekst die zal voortvloeien uit deze mededeling bijzonder sterk moet worden 
overgenomen (zie ook onder punt 3.3.1.) 

De Vlor gaat er hierbij vanuit dat voorschools onderwijs in een Vlaamse context vooral 
refereert aan het kleuteronderwijs. Voorschools wordt hier gezien als alle onderwijs dat de 
leerplicht vooraf gaat.  

Punt 8: zie standpunt over EQF waarover eveneens advies werd gevraagd.   

Punt 9.  

De onderwijsraad is al langer vragende partij naar onderwijsbeleid dat strategische lijnen op 
langere termijn uitzet2 en evalueert.  We onderschrijven de vaststellingen en de 
aanbevelingen die de Commissie in dit verband doet.  

In de Vlaamse context heeft de onderwijsraad er al herhaaldelijk op aangedrongen dat de 
overheid de doelstellingen van grote vernieuwingen duidelijker zou expliciteren3.  De Vlor 
vraagt de overheid ook nadrukkelijk om evaluatie - onderzoek te integreren in het concept 
van onderwijsvernieuwingen die ze opzet en goedkeurt. Uit onderwijskundig onderzoek blijkt 
dat een analyse van de mechanismen die falen of mislukken van vernieuwingen bepalen, 
weinig plaatsvindt. 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.  

De Vlor dringt ten derde ook aan op de ontwikkeling en analyse van meer statistische data 
die het beleid zowel op centraal niveau als op instellingsniveau mee kunnen sturen en 
onderbouwen. De Vlor vindt dat zowel de beleidsvoering op centraal niveau als binnen de 
instellingen aan impact zou winnen als er meer statistische informatie zou vrijkomen die 
toelaat op een bepaald domein een evaluatie te onderbouwen. Transparantie in het gebruik 
van statistische data zowel op het Europese als op het Vlaamse niveau is noodzakelijk.  
Momenteel beschikt het Vlaamse onderwijsbeleid over te weinig data om bepaalde evoluties 
en trends in kaart te brengen.  

Punt 10.  

Zie opmerkingen bij de stellingen 4, 5 en 6 

                                                 
2 ALGEMENE RAAD, Memorandum voor de volgende regering, januari 2004.   
3 ALGEMENE RAAD, Advies over OBPWO, december 2006.  
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3.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid in onderwijs- en opleidingsbeleid 

3.4.1 Voorschools onderwijs: focus op leren op heel jonge leeftijd (punten 11, 12, 13, 
14) 

Wetenschappelijk onderzoek en nu ook het onderwijseconomisch onderzoek van Wössmann 
op vraag van de Europese Commissie bevestigt de indruk van onderwijsmensen dat vroeg 
naar de kleuterschool gaan zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen en 
hun (gelijke) kansen bevordert4. In België is 85% van de kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 
jaar ingeschreven in een kleuterschool. Slechts 0,3% van de kinderen volgt uiteindelijk nooit 
kleuteronderwijs. Daarmee behoort ons land tot de besten van de Europese klas. We 
ondersteunen in grote mate de uitnodiging van de Europese Commissie om ook in andere 
landen meer aandacht te geven aan het onderwijs voor zeer jonge kinderen. Het zou heel 
erg jammer zijn als dit sterk appel aan de lidstaten, zou worden afgezwakt.  

Maar ingeschreven zijn, is niet hetzelfde als regelmatig aanwezig zijn. Schattingen tijdens 
onderzoek naar sociale ongelijkheid wijzen erop dat kinderen van allochtonen, 
laaggeschoolden en eenoudergezinnen beduidend minder kleuteronderwijs volgen. 
Nochtans zijn het precies deze kinderen, en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, die 
het meest profiteren van de stimulerende en ondersteunende leeromgeving. Op voorwaarde 
dat ze vroeg én regelmatig naar de kleuterschool gaan. 

Als de beleidsmakers en de samenleving dankzij het kleuteronderwijs meer gelijke kansen 
willen realiseren, dan moeten kleuters dus zo jong mogelijk en zo vaak mogelijk in de 
kleuterklas te vinden zijn. De raad vindt daarom dat de overheid, de scholen, de schoolteams 
en de ouders elk op hun terrein ook ouders moeten stimuleren om kinderen effectief naar het 
kleuteronderwijs te sturen.  

De raad is ook bezorgd over de plaats van kleuters van specifieke doelgroepen zoals 
doelgroepleerlingen, kinderen met specifieke noden en kinderen van de trekkende bevolking. 

De raad is wel van oordeel dat voorschoolse of kleuteronderwijs moet inspelen op de 
ontwikkelingsbehoeften van jonge kleuters. Een te schoolse aanpak staat daar haaks op. De 
raad pleit voor een globale aanpak. Deze globale aanpak moet preventief en laagdrempelig 
werken en de participatie en de aanwezigheid in de kleuterschool te stimuleren.  Uiteraard 
veronderstelt deze specifieke aanpak dat de kleuteronderwijzers voldoende competenties 
hiervoor hebben verworven. De specifieke opleiding die Vlaanderen hiervoor aanbiedt, staat 
hiervoor borg.  

Zoals de Commissie nu stelt, veronderstelt dit dat de overheid meer investeert in 
kwaliteitsvol kleuteronderwijs met speciale aandacht voor de jongste kleuters.  

3.4.2 Basis- en voortgezet onderwijs: een betere basisopleiding voor iedereen 
(punten 15, 16, 27 en 18) 

punt 15 en 16.  

De Raad Basisonderwijs onderschrijft dat een brede aanpak voor heel wat leerlingen een 
meerwaarde heeft (zoals in het Vlaamse basisonderwijs het geval is) maar vindt dat dit niet 
mag uitsluiten dat sommige leerlingen met specifieke noden al op jonge leeftijd behoefte 

                                                 
4 RAAD VOOR HET BASISONDERWIJS, Advies over het onderwijs aan jonge kinderen, xxxxxx 
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hebben aan specifieke settings. De Vlor pleit al lange tijd voor een continuüm aan 
onderwijszorg waarin het gewoon onderwijs, het buitengewoon onderwijs en andere 
leerfaciliteiten samen het onderwijs waarborgen voor kinderen en jongeren met een 
handicap. Momenteel worden in het kader van het debat over leerzorg hiervoor mogelijke 
toekomstscenario’s uitgetekend. De Vlor vindt dit des te belangrijker omdat er momenteel 
een trend bestaat waarin vooral sociaal beter gesitueerde ouders de weg naar inclusie 
inslaan terwijl meer kansarme ouders hun kinderen naar het buitengewoon onderwijs 
(moeten) sturen. Meer gelijke kansen in de keuze voor geïntegreerde settings dan wel voor 
buitengewoon onderwijs is een belangrijk uitgangspunt.  

De raad vindt dat de aanbeveling van de commissie vraagtekens plaatst bij de huidige 
organisatie van het secundair onderwijs. Het Vlaamse secundair onderwijs kent een veel te 
hoge uitval met negatieve studiekeuzepatronen.  Dit heeft onder meer te maken met de 
indeling van het secundair onderwijs in vier onderwijsvormen en vormen van “toeleiding” 
naar deze ondervormen van in de eerste graad. Over de alternatieven voor de organisatie 
van het secundair onderwijs wordt al vele jaren gediscussieerd zonder dat er duidelijke 
perspectieven kunnen worden geformuleerd. Dit sluit niet uit dat de Vlaamse overheid moet 
nadenken over manieren voor een positieve oriëntering van leerlingen in het secundair 
onderwijs. Zo zou de technologische component alvast kunnen worden versterkt.  

Punt 17.  

Voor de Vlor is beleidsvoerend vermogen van scholen een erg cruciaal element in het debat 
over kwaliteit van onderwijs 5.  De Vlor is ervan overtuigd dat de vrijheid die de Vlaamse 
overheid toekent aan schoolbesturen om zelf de onderwijsprogramma’s uit te tekenen en zelf 
verantwoordelijkheid op te nemen voor de organisatie van het onderwijs (binnen bepaalde 
krijtlijnen voor erkenning, financiering en subsidiëring) een van de pijlers is waarop de hoge 
kwaliteit van het Vlaamse onderwijs is gebaseerd. In het kader van zijn probleemverkenning 
over beleidsvoerend vermogen van scholen heeft de Vlor het denkkader om dit verder vorm 
te geven, geëxpliciteerd.   

De Vlor vindt in elk geval dat er, naast beleidsruimte voor scholen en schoolbesturen, goede 
verantwoordingssystemen noodzakelijk zijn waarbij de school verantwoordt hoe ze de 
overheidsmiddelen heeft aangewend.  Maar systemen van accountability moeten inspelen 
op de specifieke karakteristieken van het Vlaamse onderwijs en zeker het perspectief van 
gelijke kansen meenemen. Louter outputgerichte systemen van verantwoording zijn niet 
wenselijk. De onderwijsraad is er zeker geen voorstander van om in Vlaanderen ondoordacht 
centrale examens zoals in andere landen te organiseren. De Vlor wijst in deze naar zijn 
stand van zaken over kwaliteitsstandaarden in het onderwijs waarin de spanningsvelden 
inzake verantwoording worden opgeroepen6.   

punt 18. 

De Vlor heeft in diverse adviezen gepleit voor een versterking van de professionaliteit van 
leraren omdat ze de kern vormen van kwaliteitsvol onderwijs. Het signaal dat de commissie 
in dit verband geeft, is dan ook erg belangrijk. De Vlor vindt dat het wenselijk is om 
leerkrachten te rekruteren met een hoge professionaliteit en competentiegraad.  Dit zal zich 
ook moeten vertalen in de loopbaanperspectieven voor leerkrachten.   

Het brede perspectief van de leerkracht als lid van een schoolteam en als partner van 
ouders, welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke geledingen is verwerkt in de 

                                                 
5 Verwijzen naar probleemverkenning beleidsvoerend vermogen.   
6 ALGEMENE RAAD, stand van zaken over kwaliteitsstandaarden in het Vlaamse onderwijs, juni 2006. 
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basiscompetenties voor leraren. De Vlor vindt dat de overheid nog sterkere inspanningen 
moet doen om de leerkrachten met voldoende ervaring en competenties aan te trekken voor 
leerlingen die kwetsbaar zijn in het onderwijs.  

3.4.3 Hoger onderwijs: betere financiering en meer studenten uit alle geledingen van 
de maatschappij (punten 19, 20, 21, 22 en 23).  

De onderwijsraad onderschrijft dat investeren in het HO belangrijk is7. De Vlaamse overheid 
werkt ten andere op dit ogenblik aan een nieuw financieel kader voor het hoger onderwijs. 
De adviezen van de Vlor leggen een verband tussen het financieringsstelsel voor hoger 
onderwijsinstellingen enerzijds en een diversiteits-/doelgroepenbeleid anderzijds. In de ogen 
van de raad moet het financieringsstelsel de instellingen aanzetten tot een actief beleid 
gericht op het aantrekken van specifieke doelgroepen in het hoger onderwijs. Het streven 
naar een verhoogde participatie van doelgroepen aan het hoger onderwijs heeft ten andere 
repercussies op het volledige hogeronderwijsbeleid.  

De kennisdriehoek onderwijs, innovatie en onderzoek kan slechts worden gemoderniseerd 
door te investeren in een kwaliteitsvol HRM-beleid.  De betere financiering zal bijdragen tot 
gemotiveerd en competent personeel dat een groeiend aantal studenten onderwijs geeft.   

In het Vlaamse hoger onderwijs wordt momenteel gewerkt aan een onderwijsinnovatie die 
moet leiden tot een grotere flexibiliteit. De overheid én de onderwijsraad hopen dat deze 
flexibilisering meer kansen biedt aan studenten uit kansengroepen om door te stromen naar 
het hoger onderwijs. De raad wijst er wel op dat het sociaal statuut van studenten niet meer 
spoort met deze trend naar meer flexibiliteit en diversiteit in studietrajecten. Zeker voor 
studenten uit kansengroepen zou het wel eens kunnen dat deze sociale randvoorwaarden 
momenteel onnodige hinderpalen opwerpen om deel te nemen aan het hoger onderwijs. De 
raad heeft hierover momenteel een probleemverkenning lopen. 

De onderwijsraad heeft heel wat moeite met het pleidooi dat de Commissie hier houdt voor 
hogere inschrijvingsgelden (punt 21 en 22), zeker als dat betrekking heeft op initieel hoger 
onderwijs.  De Vlor kiest ervoor om de klemtoon te leggen op andere 
financieringsmechanismen voor het hoger onderwijs zoals onder meer het garanderen van 
basisfinanciering.  Het is niet automatisch zo dat studenten uit alle richtingen van het hoger 
onderwijs een erg groot persoonlijk rendement genereren. Er zijn verschillen op grond van 
opleidingen, van afstudeerrichtingen en op basis van het segment van de arbeidsmarkt waar 
een afgestudeerde terecht komt. De raad wijst ook op de grote impact van 
inschrijvingsgelden op het budget van gezinnen met lagere sociaal-economische status, 
zeker als de studiefinanciering niet recht evenredig evolueert. De raad wijst ook op het effect 
van maatregelen die een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid claimen op het denken 
van studenten uit het hoger onderwijs. Het blijft belangrijk dat ze overtuigd zijn van de 
waarde van solidariteitsmechanismen.   

De onderwijsraad vraagt zich ook af naar welke “recente” beleidsmaatregelen inzake 
inschrijvingsgelden in België het punt 21 verwijst? Het is ook stuitend dat punt 22 er blijkbaar 
van uit gaat dat pas recent in België gewerkt wordt met studiefinanciering voor studenten die 
financiële ondersteuning nodig hebben. Het Belgisch/Vlaams stelsel van studiebeurzen en 
van sociale voorzieningen voor studenten functioneert al heel wat decennia. Vlaanderen kan 
op dit vlak zeker evaluatiegegevens voorleggen die er de meerwaarde van aantonen. 

                                                 
7 Raad Hoger Onderwijs , adviezen over financiering hoger onderwijs van vorig academiejaar. 
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De raad acht het voorstel om studieplaatsen voor te behouden (punt 23) erg omstreden 
omdat het niet garandeert dat de meest beloftevolle studenten ook effectief aan het hoger 
onderwijs deelnemen en het bovendien de uitverkorenen stigmatiseert. De raad acht het 
voorstel weinig zinvol in een systeem met open toegang tot het hoger onderwijs zoals dit in 
Vlaanderen het geval is.  

3.4.4 Beroepsonderwijs en (beroeps-)opleidingen buiten onderwijs: meer kwaliteit en 
relevantie (punten 24, 25, 26, 27, 28 en 29) 

De raad stelt vast dat beroepsonderwijs en levenslang leren benaderd worden vanuit een 
eng perspectief.  De rol van het levenslang leren op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, 
maatschappelijke redzaamheid en artistieke vorming wordt hier verengd tot het 
beroepsgerichte.  De Vlor vindt dat levensbreed leren een essentieel onderdeel is van het 
concept voor volwassenenonderwijs.  Ook de tweedekansfunctie van het 
volwassenenonderwijs bijv. inzake het hoger onderwijs blijft een belangrijke opdracht voor dit 
onderwijsniveau.   

We verwijzen in deze naar de aanbevelingen voor een doelgroepenbeleid van de Raad 
Levenslang en Levensbreed Leren8.  Deze focust op een aantal prioritaire doelgroepen: kort 
- en middengeschoolden, personen van etnisch - culturele minderheden, mensen met 
functiebeperkingen, niet-werkende werkzoekenden, gedetineerden, ouderen, 
minvermogenden, armen. De raad is ervan overtuigd dat een doelgroepenbeleid deel moet 
uitmaken van een globaal en doordacht zorg- en diversiteitbeleid, dat recht doet aan de 
individuele diversiteit van mensen, met elk hun bijzondere problemen en verwachtingen naar 
het volwassenenonderwijs. De elf kernboodschappen van de raad schetsen het kader 
hiervoor: het gaat om toeleiding en instroom, om netwerking, om flexibele leertrajecten, 
screeningsinstrumenten, deskundigheid en diversiteit van het personeel, 
financieringsmechanismen, overleg op overheidsniveau en screening en monitoring. 
Inhoudelijk vindt de raad dat de ongekwalificeerde uitstromers en mensen met een lage 
functionele geletterdheid specifieke aandacht verdienen.  

Het valt de onderwijsraad ook op dat het initiële beroepsonderwijs geen specifieke aandacht 
krijgt maar lijkt samen te vallen met het levenslang leren. Voor Vlaanderen is een dergelijke 
benadering niet aanvaardbaar.  De Vlaamse overheid heeft – terecht - steeds geïnvesteerd 
in een sterk uitgebouwd voltijds en deeltijds beroepssecundair onderwijs.  Dit initieel 
onderwijs moet ingepast zijn in trajecten voor levenslang leren maar het mag er niet 
helemaal mee samenvallen.   

3.4.5 Europese maatregelen 

Punt 30, 31 en 32. 

De Vlor heeft in een eerder advies enkele kanttekeningen gemaakt bij de 
beleidsinstrumenten die het Europese onderwijsbeleid hanteert9.  Een opvolging van beleid 
uitsluitend aan de hand van indicatoren en benchmarks kan de complexiteit van een 
onderwijsrealiteit maskeren als de monitoring zich beperkt tot eenvoudig te kwantificeren 
aspecten van het onderwijssysteem. Dit kan onrecht doen aan succesvolle vernieuwingen 

                                                 
8 RAAD LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN, 11 aanbevelingen voor doelgroepenbeleid RLLL, 

september 2006. 
9 ALGEMENE RAAD, Advies over het Europese onderwijsbeleid en de gebruikte sturingsmechanismen, mei 

2003.   
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die echter geen onmiddellijk meetbare impact hebben. De wens van lidstaten om goed te 
scoren op de indicatoren en benchmarks mag er niet toe leiden dat belangrijkere en 
dieperliggende problemen niet worden aangepakt.  

Belangrijk is ook dat de verzamelde indicatoren worden geanalyseerd en geduid, dat hun 
betekenis wordt geïnterpreteerd in een situatiegebonden geografische en historisch-culturele 
context. Indicatoren zijn steeds context- en situatiegevoelig. In heel wat Europese 
documenten is geen sprake van duiding en van een terugplaatsen van de resultaten in een 
bepaalde geografische, historische of maatschappelijke context. Bovendien rijst vaak de 
vraag in welke mate het design van een meting niet mee de resultaten bepaalt. Vergelijkbare 
cijfers vinden ligt niet voor de hand.  

De Vlor wil ook nog enkele bezorgdheden uiten over het democratische gehalte van de 
besluitvorming op het Europese en het nationale niveau 

De Vlaamse Onderwijsraad is bezorgd over de manier waarop de besluitvorming in 
Europese dossiers tot stand komt, zowel op het Europese als op het Vlaamse niveau. Een 
consultatie van het georganiseerde onderwijs- en middenveld veld over wat er wordt beslist, 
blijft vaak achterwege. Ondanks een toenemende bewustwording bij betrokkenen bij het 
Vlaamse onderwijs over de impact van Europese beleidslijnen op het Vlaamse onderwijs, 
blijft er vaak nog een gebrek aan adequate informatie en een breed debat over zowel de 
Europese beleidsintenties als over de manier waarop Vlaanderen omgaat met deze intenties. 
In die context is de Vlor verheugd over het initiatief dat de commissie voor onderwijs en 
vorming van het Vlaamse Parlement nu neemt. Een breed debat geschraagd door de 
inbreng van relevante actoren door middel van het advies van de Vlor is een goede strategie.  
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