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Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de 
organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs 

1 Situering 

Op 20 mei 2005 vroeg de heer F. Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming de Vlaamse Onderwijsraad om advies over het voorontwerp 
van decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs.   

De raad betreurt dat het ontwerpdecreet pas wordt voorgelegd nadat er al een oproep 
gebeurde aan scholen om proefprojecten uit te werken.  Uit bijgaand advies blijkt nl. 
dat er nog heel wat onduidelijkheden zijn over het opzet zelf en over de procedure, de 
criteria en voorwaarden betreffende tijdelijke projecten.   

Het advies is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen in aanwezigheid van 31 
leden.  Op één punt is er een minderheidsstandpunt ingenomen.   

2 Algemene uitgangspunten  

De Vlor vindt het idee van tijdelijke projecten waarin scholen ruimte krijgen om 
nieuwe pedagogische concepten uit te testen, uitermate zinvol.  De Vlor beoordeelt 
het voorliggende voorontwerp van decreet op basis van de volgende uitgangspunten :  

Onderwijsveranderingen die mee gedragen worden en aangestuurd vanuit de eigen 
schoolcontext hebben een grotere kans op slagen dan wanneer ze unilateraal aan 
scholen worden opgelegd.  Bij het opzetten van onderwijsveranderingen in scholen is 
het belangrijk dat de school over de doelstellingen, het opzet en de consequenties 
van de gemaakte keuzes overlegt met de ouders en de leerlingen.  Uiteraard moet 
ook het personeel actief betrokken worden bij het maken van keuzes en opties.   

Aan de andere kant vindt de Vlor dat de centrale onderwijsactoren (de 
vertegenwoordigers van schoolbesturen, vakorganisaties, vertegenwoordigers van 
studenten, scholieren, ouders, de sociale partners, de overheid) ook een rol moeten 
spelen bij de totstandkoming van innovatie.  Bij het uittekenen van 
veranderingsstrategieën moeten zij zoeken naar een evenwicht tussen 
schoolspecifieke opties en de algemene doelstellingen van het vernieuwingsproject (= 
interne samenhang).  De samenhang is ook belangrijk met het oog op een 
veralgemening van succesvolle innovaties.  Op dat moment moet de innovatie sporen 
met de algemene beleidslijnen van onderwijs.   

In elk geval is een goede communicatie- en begeleidings/ondersteuningsstrategie 
tussen alle betrokkenen op macro-, meso- en microniveau een noodzaak.   

De evaluatie van tijdelijke projecten is niet vanzelfsprekend.  De evaluatie moet zowel 
betrekking hebben op de meerwaarde voor de lerenden als op de implicaties voor de 
draagkracht van het schoolteam en de school.  Uit de evaluatie zou ook inzicht 
moeten groeien in de kritische succesfactoren die het welslagen van een innovatie 
bepalen.  Het zou wenselijk zijn dat de overheid de evaluatie van bepaalde 
beleidsmaatregelen die ze aankondigt, opvat vanuit een samenhangend en globaal 
concept.  De onderwijsinspectie kan hierin een belangrijke rol spelen.  Maar ook de 
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scholen zelf die de innovatie mee opgezet en uitgevoerd hebben, moeten door middel 
van een zelfevaluatie een eigen visie ontwikkelen over de ontwikkeling van het 
project.  Het is belangrijk om alle actoren (schoolteam, schoolbestuur, leerlingen, 
ouders) mee te betrekken in deze zelfevaluatie.   

Bij een veralgemening van de nieuwe inzichten naar andere scholen of bij een 
structurele verankering, moet de overheid de scholen dezelfde randvoorwaarden 
bieden als de scholen die deelnamen aan het experiment (autonomie, financiële 
middelen, ondersteuning).   

Het is zeker noodzakelijk de deontologische en wettelijke context uit te klaren : 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor leerlingen, leerkrachten, inrichters en andere 
betrokkenen bij de school zijn elementen die moeten worden gegarandeerd.    

3 Het opzet van het decreet 

Het is voor de Vlor onduidelijk wat het opzet is van de tijdelijke projecten.  Gaat dit om 
een decreet dat ruimte biedt voor experimenten opgezet door scholen of om een 
innovatiedecreet waardoor de overheid vernieuwingen kan uittesten in een beperkte 
context ?  

Art. 3 lijkt ervan uit te gaan dat de overheid het voortouw neemt in het opzet en de 
organisatie van tijdelijke projecten.  De relatie tussen deze bepaling en initiatieven 
van onderuit is onduidelijk.  Het decreet moet omschrijven wat bedoeld wordt met een 
“tijdelijk project” en welke objectieven de overheid nastreeft met dit decreet.  De Vlor 
vindt het belangrijk dat tijdelijke projecten die onder dit decreet vallen, een 
aanpassing van de regelgeving vereisen of voorbereiden.  De projecten moeten 
aansluiten bij een vraag en een behoefte vanuit het onderwijsveld. 

Als de minister door middel van proefprojecten wil uittesten hoe verandering kan 
werken op een systeemniveau, dan vraagt de Vlor aandacht voor het feit dat het niet 
vanzelfsprekend is om projecten te veralgemenen naar een verandering van het hele 
onderwijsbestel.  Uit ervaring van de vorige decennia blijkt dat projecten soms enkel 
effectief zijn gedurende een bepaalde periode, andere ontwikkelen zich geïsoleerd 
zonder voldoende verankering in de omgeving.  Soms blijken projecten niet te 
verzoenen met algemene beleidslijnen.  Projecten kunnen zeer sterk bepaald zijn 
door locale factoren.  De financiële voorwaarden kunnen van die aard zijn dat ze niet 
veralgemeend kunnen worden naar alle scholen.   

De Vlor vindt het belangrijk dat het opzet van een tijdelijk project al rekening houdt 
met de mogelijke veralgemening.  Zo zou men de haalbaarheid en de kritische 
succesfactoren waaronder de groeikracht en de financiële voorwaarden voor een 
innovatie in kaart kunnen brengen.  Ten tweede moeten de doelstellingen van een 
verandering ook een breder maatschappelijk en onderwijskundig draagvlak hebben 
dat de particuliere situatie van een enkele school overstijgt (zie punt 4.1.).  

De Vlor verwondert er zich ook over dat het decreet zelfs geen basis legt voor een 
uitvoeringsbesluit dat de criteria en de procedure omschrijft voor de toekenning van 
projecten.  Hetzij in het decreet, hetzij in een uitvoeringsbesluit moeten de criteria 
voor de toekenning van projecten en de procedures bekend gemaakt worden.  Enkel 
op deze manier kan de overheid waarborgen dat alle scholen die zich in dezelfde 
situatie bevinden en die dat wensen, mee kunnen stappen in een vernieuwing.     
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4 Een perspectief voor onderwijsveranderingen 

4.1 Het mede-eigenaarschap van veranderingsprocessen 

Verandering initiëren in de school en de klas veronderstelt een evenwichtige 
veranderingsstrategie die inspeelt op het macro-, meso- en microniveau.  Omdat 
schoolteams en leerkrachten mede-eigenaar moeten zijn van de verandering, kan 
een verandering nooit een exclusief top-downproject zijn.  Daarnaast zal de school 
ouders en leerlingen minstens informeren en ondersteunen om op die manier een 
draagvlak te creëren voor de verandering. 

Om de noodzakelijke samenhang en transparantie in het onderwijsbestel te 
garanderen, zullen centrale actoren (de vertegenwoordigers van schoolbesturen, 
vakorganisaties, vertegenwoordigers van studenten, scholieren, ouders, de sociale 
partners, de overheid)  mee moeten bepalen binnen welke contouren en kaders kan 
worden geëxperimenteerd.   

Ook moeten een aantal principes die te maken hebben met het gelijkheidsbeginsel 
ten aanzien van leerlingen, leerkrachten en scholen of met algemene pedagogische 
objectieven worden gegarandeerd.  Zoals hierboven aangegeven moet de 
verandering ook een breder maatschappelijk en onderwijskundig draagvlak hebben 
dan de particuliere situatie van een enkele school.  In die zin is een loutere bottom up 
aanpak evenmin haalbaar.   

In die context herinnert de Vlor aan de bepalingen van art. 70, 3° van het 
participatiedecreet dat bepaalt dat de Vlor advies uitbrengt over alle ontwerpen van 
besluit houdende tijdelijke projecten van onderwijskundige aard. De Vlor vraagt om in 
de geest van het participatiedecreet nu al advies te kunnen uitbrengen over het 
uitvoeringsbesluit en de besluiten die de tijdelijke projecten vormgeven. 

4.2 De verschillende verantwoordelijkheden bij de ondersteuning van de 
innovatieve capaciteiten van scholen 

Ervaringen met eerdere veranderingsprocessen leren dat innovatieve scholen 
behoefte hebben aan platformen om ervaringen uit te wisselen en om aan hun 
deskundigheid te werken.  Metacognitieve vaardigheden om de verandering te sturen 
en bij te sturen, zijn essentieel voor alle betrokkenen in het veranderingsproces.  Dit 
gaat verder dan scholen te ondersteunen die werken in een regelluwe omgeving, 
zoals art. 4, §2 suggereert.  Hiervoor zullen diverse actoren vanuit hun eigen rol en 
opdracht meewerken aan de veranderingsprocessen in een school (de schoolteams 
zelf, de pedagogische begeleidingsdiensten / andere ondersteunende diensten, de 
inspectie en de overheid). 

De Vlor wijst er in deze context op dat veranderingsprocessen in organisaties tot 
stand brengen, extra financiële middelen veronderstelt.  Bij het concipiëren van 
experimenten moet dit zeker een van de overwegingen zijn.   

4.3 Voorwaarden voor de uitbouw van projecten 

De Vlor dringt erop aan dat een reglementair kader (hetzij het decreet, hetzij het 
uitvoeringsbesluit) de criteria en de procedure voor de goedkeuring van tijdelijke 
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projecten vastlegt.  Minstens moet dit decreet hiervoor een decretale basis leggen.  
De criteria zullen onder meer betrekking hebben op de meerwaarde voor de 
leerlingen en het personeel, de draagkracht van de school die wil innoveren, de 
overdraagbaarheid van de resultaten van de projecten.   

De overheid zal ook waarborgen inbouwen voor de leer- en ontwikkelingskansen van 
de leerlingen.   

De Vlor vindt het belangrijk dat het opzet van een tijdelijk project al rekening houdt 
met de mogelijke veralgemening.  Zo zou men de haalbaarheid en de kritische 
succesfactoren waaronder de groeikracht en de financiële voorwaarden voor een 
innovatie in kaart kunnen brengen.   

Het tijdsperspectief waarbinnen scholen kunnen experimenteren, moet zorgvuldig 
worden overwogen.  Aan de ene kant moet het project de tijd krijgen om de 
verandering te realiseren.  Het duurt meestal meerdere jaren vooraleer de effecten 
van een verandering in de praktijk zichtbaar worden (onder meer het opbouwen van 
nieuwe onderwijstheorie bij leerkrachten).  Het tijdsperspectief moet gerelateerd zijn 
aan de nagestreefde doelen.  Aan de andere kant kan de duur van het project niet zo 
lang zijn dat een terugkeer naar de reguliere situatie is uitgesloten.    

De Vlor herinnert aan de noodzaak voor een brede evaluatie van de resultaten van 
projecten.  De raad moet een rol kunnen spelen bij de interpretatie van de conclusies 
van een evaluatie.  Daartoe moet hij over de nodige informatie kunnen beschikken.   

5 Bedenkingen bij de artikelen 

5.1 Het toepassingsgebied 

Het decreet wordt van toepassing op de centra voor deeltijdse vorming.  Voor de Vlor 
is het vanzelfsprekend dat de syntra slechts betrokken worden in experimenten voor 
zover het over onderwijswetgeving gaat.   

Deze passus is goedgekeurd met 19 stemmen voor, 1 tegenstem en 5 onthoudingen.   

5.2 Toekenning van projecten (art. 3) 

De Vlor dringt erop aan dat de overheid in duidelijke termen het opzet van de 
experimenten omschrijft (art. 3, §1) (zie punt 3).   

De raad wenst adviesbevoegdheid over ontwerpen van besluit houdende tijdelijke 
projecten van onderwijskundige aard (zie punt 4.1.). 

5.3 Voorwaarden om af te wijken van wettelijke / decretale bepalingen (art. 4) 

Het is voor de Vlor onduidelijk of er ook tijdelijke projecten kunnen bestaan die geen 
afwijking van bestaande regelgeving inhouden (samenlezing van art. 3, § 1 en art. 4, 
§ 1).  De Vlor vindt het belangrijk dat tijdelijke projecten zoals bedoeld in dit decreet, 
een aanpassing van de regelgeving vergen, hetzij voor het project, hetzij voor 
veralgemening naderhand.   
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De term “betere organisatie van het onderwijs” is bijzonder vaag.  Het zou wenselijk 
zijn nauwkeuriger te omschrijven waarover het gaat.   

De (wetenschappelijke) ondersteuning is hier gekoppeld aan afwijkingen van 
wettelijke bepalingen (om de regelluwe omgeving niet onoordeelkundig te gebruiken).  
Eerder gaven we aan dat de begeleiding van veranderingsprocessen breder is dan 
dat ene aspect (zie punt 4.2).   

De Vlor wijst erop dat 5° van art 4, §4 onduidelijk is.  Betekent dit dat een school een 
leerling niet langer kan uitsluiten ?  

5.4 Extra ondersteuning (art. 5) 

De interpretatie van art. 5 roept vragen op.  Slaan de afwijkingen waarvan sprake in 
het laatste lid, op het feit dat er toch kan worden afgeweken van TBS (1°), TADD (2°) 
en vacantstelling onder bepaalde voorwaarden ?  Of slaat dat op de tijdelijke aard 
van de aanstellingen ?  

Voor vernieuwingen moeten scholen in staat zijn een beroep te doen op ervaren en 
gemotiveerde leerkrachten.   

5.5 Evaluatie (art. 6) 

Het is wenselijk dat de evaluatie steeds een zelfevaluatie van de betrokken 
onderwijsinstellingen omvat (zie punt 2).   

Het is wenselijk dat de evaluatie kan plaatsvinden onafhankelijk van degenen die de 
verandering hebben geïnitieerd en begeleid.  In die zin kunnen onafhankelijke 
onderzoeksinstellingen een belangrijke rol spelen.   

De Vlor moet eveneens informatie krijgen over de evaluatie van de projecten.  Dit 
moet toelaten een gefundeerd oordeel te vellen over de mogelijkheden voor 
veralgemening van vernieuwingen.   

5.6 Bekrachtiging van lopende projecten (art. 17 en 18) 

De Vlor stelt vast dat een aantal besluiten over lopende tijdelijke projecten een 
decretale bekrachtiging krijgen. Dit impliceert dat ze in de toekomst steeds bij decreet 
moeten worden gewijzigd. Zo zal elke nieuwe regeling voor het DBSO in de toekomst 
een decretale basis moeten hebben. 

De Vlor wijst erop dat het art. 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 
2004 betreffende de programmatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het 
schooljaar 2004-2005 en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair onderwijs 
voor sociale promotie een CVO machtigt om een studiegebied “Bijzondere educatieve 
noden, opleiding Vlaamse gebarentaal“ in te richten.  Doordat dit besluit geen 
tijdsduur inschrijft voor het “experiment”, wordt het door dit decreet organiek.  Dat 
terwijl het ontwerpdecreet betreffende het onderwijs, XV (art. II.4) bepaalt dat deze 
studiegebieden uiterlijk na vijf jaar organiek worden of jaar na jaar opgeheven.  
Afhankelijk van de timing van de goedkeuring van beide decreten ontstaat er een 
andere situatie.   
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Ook het besluit over het deeltijds beroepssecundair onderwijs vermeldt eveneens 
geen einddatum.  Dit besluit wordt daardoor organiek. 

Een van de experimenten (Suzuki in de stedelijke academie voor muziek, woord en 
dans in Turnhout) dat al erg lang loopt in het deeltijds kunstonderwijs en dat is 
toegestaan op basis van een ministerieel schrijven, vermeldt geen einddatum.  De 
Vlor dringt aan op een evaluatie van het experiment met het oog op een beslissing tot 
hetzij een organieke regeling hetzij een geleidelijke afbouw ervan.  Met het oog op 
een uitvoeringsbesluit dat criteria vastlegt voor tijdelijke projecten in het DKO, werkt 
de raad aan een advies.   

 

 

 

 

 

 

 

J. Perquy A. Demeulemeester 
Administrateur-generaal Voorzitter 

 

 

 

 

Bijlage : minderheidsstandpunt 

 

Raadpleging personeel 

De representatieve vakorganisaties zijn van mening dat een tijdelijk project in de zin van het 
voorontwerp van decreet slechts kan na akkoord van de personeelsdelegatie in het 
desbetreffende lokaal comité.  Dit principe geldt des te meer in het geval dat het tijdelijk 
project op een of andere manier betrekking heeft op de personeelsproblematiek. 

 


