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Advies over de mededeling van de Europese Commissie  

"Onderwijs en opleiding 2010.  De dringende noodzaak tot hervormingen 
voor het welslagen van de strategie van Lissabon" 

1 Situering  

Tijdens de vergadering van de Europese Raad van maart 2000 in Lissabon erkenden 
de regeringsleiders dat de Europese Unie door de mondialisering en door de 
kenniseconomie voor ingrijpende veranderingen staat. Zij stelden dat de Europese 
Unie “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld” moest 
worden. Daarom stelt de verklaring van Lissabon een reeks hervormingen voor die 
enerzijds een kenniseconomie moeten bevorderen en anderzijds het Europese 
sociale model moeten “moderniseren”.  In Stockholm voegde men aan dat 
programma een luik toe.  Dit heeft betrekking op ecologie, op duurzame ontwikkeling. 

De lidstaten moeten een duurzame economische groei realiseren, meer en betere 
banen creëren en werken aan een hechtere sociale cohesie.   Hiervoor was niet 
alleen een radicale verandering noodzakelijk van de Europese economieën maar ook 
een modernisering van de stelsels voor sociale zekerheid en onderwijs en vorming.   

 In maart 2001 formuleerde de Europese Raad van Stockholm drie algemene 
strategische doelen en 13 daarmee samenhangende concrete doelstellingen.  De 
hervormingen in de onderwijsstelsels moeten zich richten op kwaliteit, 
toegankelijkheid en openheid naar de wereld.  In 2002 keurde de Raad van 
Barcelona een gedetailleerd werkprogramma goed.  De Europese onderwijs- en 
vormingssystemen moeten tegen 2010 uitgroeien tot een referentiepunt voor de hele 
wereld.  Er was ook beslist dat er op de lentetop van 2004 een stand van zaken zou 
worden opgemaakt.   

De voorliggende mededeling is onder meer een tussentijdse evaluatie van de 
werkzaamheden om die doelstellingen voor onderwijsstelsels te omschrijven.  Maar 
de mededeling is meer : de mededeling probeert ook andere initiatieven van de Unie 
op het vlak van onderwijs en vorming samen te brengen in een globaal 
referentiekader. De mededeling houdt rekening met de stand van zaken op het vlak 
van levenslang leren, met de nog prille resultaten van de verklaring van Kopenhagen 
(voor de beroepsgerichte opleidingen in het leerplichtonderwijs en het levenslang 
leren) en met de ontwikkelingen in het hoger onderwijs ten gevolge van de verklaring 
van Bologna.  Ook de realisaties van de mededeling over vaardigheden en mobiliteit 
worden mee in rekening gebracht.   

Onderstaand advies is uitgebracht met eenparigheid van stemmen.  Er waren drie 
onthoudingen.  
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2 Opzet van dit advies 

De Vlor erkent de grote inspanningen die op het ogenblik worden geleverd om te 
komen tot een synergie in het onderwijsbeleid van de Europese lidstaten.  Het is voor 
het eerst dat de Europese Unie zo'n belangrijke impuls geeft aan het onderwijsbeleid.  
In die context is het vanzelfsprekend dat de Vlor als strategische adviesraad in 
Vlaanderen een rol moet spelen in besluitvormingsprocessen over het Europese 
onderwijsbeleid. De overheid engageerde zich er trouwens toe dat de Vlor in de mate 
van het mogelijke een volwaardige partner zou zijn bij reacties op Europese 
initiatieven. 

Op dit moment lopen de besprekingen over het interimrapport op het politieke vlak.  
Hierdoor zal het voorstel van de commissie nog (grote of beperkte) wijzigingen 
ondergaan vooraleer het aan de regeringsleiders wordt voorgelegd.   

Daarom formuleren we, op basis van de communicatie van de Europese commissie, 
een globaal advies waaraan standpunten kunnen worden getoetst.  Het is immers 
niet vanzelfsprekend dat er veel tijd is om te reageren op voorstellen van de kant van 
Europa.   

De Vlor formuleerde eerder een advies over de globale lijnen ervan de instrumenten 
die de Unie hanteert en de vertaling ervan naar het Vlaamse onderwijsbeleid.  We 
hernemen de voornaamste stellingen hieruit.   

3 Krachtlijnen van het advies 

De Vlor erkent dat de samenleving heel wat verwacht van onderwijs.  Onderwijs 
erkent zijn rol in de maatschappelijke ontwikkeling en neemt daarin zijn 
verantwoordelijkheid op.  De signalen die de commissie geeft aan de samenleving 
over het betekenis van onderwijs en vorming zijn niet te negeren.  Het kan echter niet 
dat doelstellingen voor en onderwijsbeleid enkel worden gedefinieerd in termen van 
een kenniseconomie en sociale cohesie.  Onderwijs richt zich op de ontwikkeling van 
de leerling en zijn maatschappelijke integratie.  Onderwijs heeft daarom steeds een 
kritische rol in de samenleving.   

Voor wat de problematische onderwijsniveaus betreft, kan Vlaanderen zich niet 
volledig herkennen in de kritiek van de Europese Unie.  Er is een actieplan 
levenslang leren, Vlaanderen implementeert de Bolognaverklaring en heeft een goed 
uitgebouwd stelsel van beroepsgericht onderwijs zowel in het leerplichtonderwijs als 
het volwassenenonderwijs.   

We vinden het belangrijk dat de commissie rode knipperlichten plaatst bij het aantal 
drop-outs en het aantal jongeren dat met te weinig competenties het onderwijs 
verlaat.  Ook al scoort Vlaanderen hier wat beter dan gemiddeld, het is en blijft een 
belangrijke uitdaging.   

Een onderwijsbeleid kan niet helemaal in het teken staan van de Europese doelen.  
Er moeten ook lokale en regionale prioriteiten kunnen zijn die losstaan van het 
Lissabonproces.   

We onderschrijven het pleidooi voor meer middelen voor onderwijs maar de manieren 
die de commissie aangeeft, om te investeren in onderwijs en vorming zijn helemaal 
niet verworven.  We vinden dat investeringen in onderwijs en vorming niet moeten 
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geplaatst worden tegenover andere sectoren die minder terugverdieneffecten 
genereren.  Dit strookt niet met het sociale model en de verzorgingsstaat die 
België/Vlaanderen heeft uitgebouwd.   

Het debat over de inbreng van private middelen is al even delicaat.  Onderwijs is een 
publiek goed en dat betekent dat deze sector voor het grootste deel wordt 
gefinancierd met publieke middelen.  We vinden dat de overheid de voornaamste 
financier of subsidiegever moet blijven voor alle initiële opleidingen, ook op het niveau 
van het hoger onderwijs.   

De Vlor vindt dat het hoofdstuk over kansarme groepen een erg vaag blijft in het 
geheel van het rapport.  Het bevat geen specifieke stimulansen die de lidstaten ertoe 
aanzet een gericht beleid te voeren naar kansengroepen.  Dit is nochtans een van 
essentiële typerende benaderingen van het Europese onderwijs.  Ten tweede ligt hier 
een sleutel om de laaggeletterdheid en de ongekwalificeerde uitstroom te bestrijden.  
We pleiten er nadrukkelijk voor dat dit luik verder wordt uitgewerkt.  De Europese 
Unie moet een even krachtig signaal geven aan de lidstaten om een gelijke 
kansenbeleid te voeren als ze doet voor andere aspecten.   

De Vlor is van mening dat Europa beter een stelsel van meta-evaluatie zou opzetten 
in plaats van harmonisering in referentiekaders na te streven.   

De mededeling laat uitschijnen dat een beslissing op Europees niveau meteen al het 
leren van jongeren verandert.  Uit het beleid van lidstaten is gebleken dat 
implementatiestrategieën cruciaal zijn voor het welslagen van een verandering : 
overleg over doelstellingen, ruimte om eigen accenten te leggen, ondersteuning en 
fasering, tijd om de verandering op te zetten en door te voeren, evaluatie van de 
doelen vooraleer er bijstellingen gebeuren….  Dit alles wordt erg moeilijk als men al in 
2010 resultaten wil zien.  Zonder implementatiestrategie dreigt de verandering een 
“papieren tijger” te  blijven.  Essentieel is ook dat de veranderingen gedragen worden 
door de betrokkenen bij het onderwijs.  De Vlor dringt daarom aan op overleg met de 
onderwijspartners over de doelstellingen op zich én over de wijze waarop Vlaanderen 
deze doelstellingen wil realiseren.   

4 De bijdrage van onderwijs om de doelstellingen van Lissabon te halen 

4.1 Europese impulsen voor de vernieuwing van onderwijssystemen 

De Vlor erkent dat een synergie van het onderwijsbeleid van de Europese lidstaten 
op bepaalde aspecten een meerwaarde kan hebben.   Wel blijven de bedenkingen 
bestaan die in het vorige advies werden geformuleerd over het democratisch deficiet 
in de besluitvormingsprocedure 1.   

De wervende kracht van de Europese Unie om onderwijsbeleid in het centrum van de 
politieke aandacht te plaatsen is zeker een belangrijk signaal.  De oproep aan de 
lidstaten om het levenslang leren op een gecoördineerde en strategische manier 
vorm te geven, is evenmin te negeren.   

                                                
1 ALGEMENE RAAD, Advies over het Europese onderwijsbeleid en zijn weerslag op het Vlaamse onderwijsbeleid, 20 mei 2003. 
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We willen de initiatieven van de Europese Unie beoordelen op hun onderwijskundige 
en pedagogische betekenis, los van de effecten die ze kunnen hebben voor de 
economische ontwikkeling.  Onderwijsvernieuwingen moeten worden ingebed in de 
pedagogische waardepatronen en vertaald in de eigen interne onderwijslogica.   

In de eerste plaats willen we er de aandacht op vestigen dat de verslagen van de 
werkgroepen een veel rijker en gevarieerde beeld geven dan hetgeen in de 
mededeling van de Europese commissie staat.  We verwijzen bijv. naar de pleidooien 
voor kwaliteitszorg en accreditering van lerarenopleidingen, naar de vraag om ICT in 
te passen in een pedagogisch kader, …  

4.2 Respect voor de eigen missie van het onderwijs 2 

De Vlaamse Onderwijsraad vindt dat de fundamentele opdrachten van onderwijs in 
de samenleving ruimer en breder zijn dan om de economische ontwikkeling te 
stimuleren in vergelijking met de voornaamste handelspartners.   

Onderwijs heeft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid om jonge mensen op te 
voeden tot volwaardige persoonlijkheden en bij te dragen tot een kritisch creatieve 
integratie in de samenleving.  Onderwijs zal jongeren ook leren om maatschappelijke 
ontwikkelingen kritisch te bevragen en er kritisch mee om te gaan.  De pedagogische 
opdracht van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt.  Tegelijk zal onderwijs 
bijdragen tot de maatschappelijke integratie van jonge mensen door ze voor te 
bereiden op economische zelfstandigheid, door gelijke kansen in onderwijs na te 
streven, door een bijdrage aan sociale cohesie en levenslang en levensbreed leren.  
Onderwijs heeft een belangrijke opdracht op het vlak van cultuuroverdracht.   

In die zin maakt de Onderwijsraad zich zorgen over de referentiekaders van waaruit 
de huidige Europese aandacht voor onderwijs vertrekt.   Het proces van Lissabon wil 
de economische ontwikkeling van Europa stimuleren en sociaal onderbouwen.  De 
visie op onderwijs van de Vlor probeerde de complexe interdependentie van het 
maatschappelijke leven en van het onderwijs te omschrijven.  Elkeen die in het 
onderwijsbeleid op een of andere manier actief is, ervaart de druk van 
maatschappelijke evoluties.  Die aanwezigheid van het maatschappelijke beperkt 
onvermijdelijk de pedagogische autonomie en de manier waarop pedagogische 
relaties zich ontwikkelen.  Het is een illusie -en dit is ook niet wenselijk- te verwachten 
dat onderwijs de eigen pedagogische missie kan afschermen van maatschappelijke 
invloeden.   

Toch bezit het onderwijs ook een zekere autonomie.  In termen van Bourdieu kan het 
als een veld worden beschouwd met een relatief autonome structurering, eigen 
spelregels en een eigen “discours”.  De maatschappelijke verwachtingen vanuit 
andere maatschappelijke “velden” vertaalt het onderwijs zoveel mogelijk in de termen 
van de eigen interne logica.  Het onderwijs zal de verwachtingen die vanuit andere 
sectoren worden geformuleerd, afwijzen of opnemen, eigen accenten leggen, 
prioriteiten veranderen.  Deze verwachtingen worden steeds ingepast in de 
pedagogische opdracht die het onderwijs voor zichzelf ziet weggelegd.   

Het is belangrijk te beseffen dat onderwijsactoren interageren en standpunten 
omzetten in specifieke onderwijsvisies.  Deze visies kunnen vrij duurzame 

                                                
2 We hanteren hiervoor de visie op onderwijs zoals de algemene raad die in 1999 is geformuleerd.   
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constructen zijn die zich niet gemakkelijk door externe invloeden laten veranderen.  
De verschillende pedagogische waarde-oriëntaties kunnen in het onderwijs niet 
functioneren als top-down opgelegde visies.  Ze zijn maar werkzaam als ze deel 
uitmaken van het waardepatroon van alle lagen van het onderwijsbestel.  In die zin 
zijn sommige pogingen om van buitenaf, los van de waarden en de inzichten van de 
onderwijswereld, onderwijssystemen te veranderen tot mislukken gedoemd.   

4.3 Het principe van onderwijsrichtpunten en indicatoren 

Het Europese onderwijsbeleid stelt doelstellingen voorop maar wil tegelijk het proces 
opvolgen aan de hand van indicatoren en onderwijsrichtpunten (“benchmarks”).  De 
Onderwijsraad heeft geen bezwaar tegen het feit dat de effecten van een beleid 
worden opgevolgd.  In diverse adviezen hebben we daarom aangedrongen om een 
onderwijsvernieuwing te koppelen aan (kwalitatief) evaluatie-onderzoek naar de mate 
waarin de vooropgestelde doelen worden bereikt, er ongewenste effecten optreden 
e.d.  Het zou een meerwaarde zijn als elke fundamentele onderwijshervorming 
gepaard gaat met een evaluatie-onderzoek.   

De Vlaamse Onderwijsraad vindt het ook vanzelfsprekend dat onderwijsinstellingen 
en het onderwijssysteem op zich verantwoording afleggen voor de middelen die de 
samenleving investeert in onderwijs.  Systemen van kwaliteitsbewaking die recht 
doen aan de complexiteit van onderwijsprocessen zijn dan ook bruikbare 
instrumenten.  

De Vlor heeft echter bedenkingen bij het feit dat het Europese onderwijsbeleid wordt 
gecontroleerd aan de hand van indicatoren en benchmarks die geen rekening houden 
met de complexiteit van een onderwijsrealiteit.  De monitoring wordt beperkt tot 
eenvoudig te kwantificeren aspecten van het onderwijssysteem.  Dit geeft een 
reductie aan van een complexe werkelijkheid.  Tegelijk wordt succes of falen 
gepercipieerd aan de hand van deze zeer primaire cijfers.   Dit zal ongetwijfeld 
onrecht doen aan succesvolle vernieuwingen die echter geen onmiddellijk meetbare 
impact hebben.  We stellen ook vast dat de Vlaamse onderwijsindicatoren erin slagen 
een veel rijker beeld van de werkelijkheid te schetsen.  We stellen ook vast dat de 
commissie enkel gebruik maakt van de resultaten van de PISA-onderzoeken die 
betrekking hebben op leesvaardigheid.  De PISA-onderzoeken bevatten ook andere 
relevante cijfers zoals deze over de mate waarin leerlingen graag naar school gaan.   

De wens om goed te scoren op de indicatoren en benchmarks mag er niet toe leiden 
dat belangrijkere en dieperliggende problemen niet worden aangepakt.  Men zou  
zich enkel kunnen richten op datgene wat gemeten kan worden.  Zo zou er te weinig 
aandacht kunnen gaan naar attitude- en waardenvorming.  Technieken zouden 
kunnen primeren op reflexie en metacognitie.   

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 3.  
Toch is in het Europese instrumentarium enkel sprake van vergelijking met andere 
landen, met het gemiddelde en met de USA en Japan.  In de huidige documenten is 
geen sprake van duiding en van een terugplaatsen van de resultaten in een bepaalde 

                                                
3  A. VANDERHEEREN, Beleid in cijfers.  Beleidsindicatoren als analyse-instrument, in Schoolleiding en begeleiding, 

deel 5.   



 6 

geografische, historische of maatschappelijke context.  Bovendien rijst vaak de vraag 
in welke mate de design van een meting niet mee de resultaten bepaalt.  
Vergelijkbare cijfers vinden ligt niet voor de hand. 

5 Een probleemanalyse  

De commissie beoordeelt de inspanningen voor een dynamischer onderwijsbeleid in 
de lidstaten vanuit drie perspectieven.   

Ze identificeert probleemsectoren, ze gaat na hoe de unie presteert in vergelijking 
met de Verenigde Staten en Japan en ze evalueert de mate waarin de Europese 
indicatoren en onderwijsrichtpunten (“benchmarks”) problemen aan het licht brengen.    

5.1 De probleemsectoren 

De Unie stelt in de eerste plaats dat de lidstaten te weinig samenhangende 
strategieën hanteren voor het levenslang leren.  Volgens de commissie ontbreken er 
belangrijke schakels door een te enge visie op inzetbaarheid en een te grote 
aandacht voor tweedekansinitiatieven.  De ontbrekende schakels zijn  

- coördinatie tussen alle betrokken partijen;  

- flexibele trajecten en overgangen tussen verschillende stelsels en structuren;  

- een cultuur waarin al van op jonge leeftijd permanente vorming wordt 
aangeboden;  

- PPS 

- stages en leerwerkmomenten 

Voor Vlaanderen wordt een beleid uitgewerkt op basis van een actieplan levenslang 
leren.  Het Vlaamse beleid terzake wordt gecoördineerd door de DIVA.  De Vlor 
herinnert in deze context aan het feit dat al herhaaldelijk gewezen is op de te geringe 
betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers bij de coördinatie van het Vlaamse 
beleid.  De verschillende sectoren van het secundair en het volwassenenonderwijs 
moeten volwaardig mee kunnen spreken.   

We herkennen ook de noodzaak aan meer overgangen tussen verschillende 
structuren.  Binnen het onderwijs en in het geheel van het landschap voor onderwijs 
en vorming blijven er belangrijke obstakels om leertrajecten te valoriseren.   

De Vlor vindt, net als de commissie, een volwaardig en gevarieerd aanbod van 
levenslang en levensbreed leren erg belangrijk.  Het Vlaamse volwassenenonderwijs 
en deeltijds kunstonderwijs zijn zeker niet eng gericht op inzetbaarheid. Zowel het 
volwassenenonderwijs als het hoger onderwijs bieden een brede waaier aan 
permanente vorming aan en bouwen dit nog verder uit.   

Deze inspanningen mogen echter niet betekenen dat er minder gewicht moet worden 
gegeven aan tweedekanstrajecten.  De Vlor wijst op de discrepantie tussen het 
vormingsaanbod voor hoger opgeleiden waar de kosten door de werkgevers wordt 
gedragen en het beperkte aanbod voor kortgekwalificeerden.  De Vlor vindt dat de 
overheid voor deze onderwijssectoren een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.  
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Meer publieke investeringen in basiseducatie en tweedekansonderwijs zijn van 
daaruit te verantwoorden.   

Voor het hoger onderwijs behoort Vlaanderen tot de koplopers in de uitvoering van de 
verklaring van Bologna en werkt het, samen met Nederland aan een samenhangend 
systeem van kwaliteitsbewaking en accreditering.  

Vlaanderen is er ook van overtuigd een hoogwaardig stelsel van beroepsgericht 
onderwijs  te bezitten.  Beroepsonderwijs voor leerplichtigen probeert een brede 
vorming aan te bieden en tegelijk jongeren startkwalificaties aan te leren voor de 
arbeidsmarkt.  Herkenbaar is wel het feit dat het beroepsgericht onderwijs minder 
aantrekkelijk is dan het algemeen vormend onderwijs.  De Vlaamse overheid heeft op 
dit vlak al heel wat initiatieven genomen maar de negatieve beeldvorming is niet zo 
gemakkelijk te keren.  De wortels hiervan zijn vervlochten in de maatschappelijke en 
sociale stratificatie. 

5.2 Een achterstand in vergelijking met de USA en Japan ?  

Eerder al verzette de Vlor zich tegen een vergelijking met de USA en Japan.  Het 
gaat om samenlevingen met heel andere visies op duurzame ontwikkeling, op sociale 
bescherming, op sociale dialoog en op de rol van de overheid. Hun onderwijsstelsels 
zijn ingebed in deze maatschappelijke en economische realiteiten.  De 
karakteristieken van deze stelsels voorstellen als een na te streven ideaal gaat zeker 
een stap te ver.   

De Europese landen besteden in hun onderwijsbeleid heel veel aandacht aan gelijke 
kansen in het onderwijs zowel op het vlak van toegang als op het vlak van 
doorstroming en uitstroom.  In de Verenigde Staten en Japan is die zorg voor 
democratisering van het onderwijs veel minder expliciet.  Vergelijkingen met de USA 
en Japan mogen er niet toe leiden dat de beleidsaandacht voor gelijke kansen zou 
verslappen.   

De publieke investeringen in onderwijs en vorming in Europa zijn zeker niet 
ondermaats in vergelijking met deze van onze voornaamste concurrenten.  
Vlaanderen scoort met 5% van het BBP rond het Europese gemiddelde.   

De USA en Japan investeren heel wat meer private middelen in het onderwijs.  Hoge 
inschrijvingsgelden zijn in deze landen algemeen aanvaard terwijl dat voor het 
Europese (hoger) onderwijs heel wat minder vanzelfsprekend is.  De Europese 
lidstaten willen de democratisering van het (hoger) onderwijs en voor gelijke 
onderwijskansen op die manier stimuleren.  Ook de impact van PPS en sponsoring 
wordt heel anders ingeschat.  Het debat over de wenselijkheid van meer private 
middelen voor onderwijs ligt er daarom anders dan op het Europese continent.  We 
moeten wel erkennen dat, ondanks principiële bedenkingen tegen meer marktwerking 
in het onderwijs, de commercialisering van het (hoger) onderwijs steeds meer gebeurt 
op een sluipende manier zowel op het niveau van de instellingen als op het Vlaamse 
en Europese niveau.  De Vlor is beducht voor een dergelijke sluipende 
besluitvorming.   

De structuur van het hoger onderwijs is ook verschillend tussen de Europese lidstaten 
en de USA en Japan zodat niet duidelijk is of er een reële achterstand is op het vlak 
van hooggekwalificeerden.  Een opleiding met een vergelijkbaar competentieniveau 
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kan afhankelijk van het onderwijssysteem in hoger onderwijs of in een of andere vorm 
van postsecundair of volwassenenonderwijs gesitueerd zijn.   

De vraag naar de aantrekkelijkheid van Europa voor buitenlands talent, is vooral een 
probleem op het vlak van arbeidsmarkt voor onderzoekers.  Uit de gemaakte analyse 
blijkt dat Europa meer universitairen opleidt in wetenschap en technologie maar veel 
minder onderzoekers heeft per 1000 inwoners.  De vaststelling kan niet gezien 
worden als een minpunt in het functioneren van het Europese (hoger) onderwijs.  Wel 
blijkt dat de Europese industrie veel minder investeert in onderzoek (in het hoger 
onderwijs) 

5.3 Indicatoren en onderwijsrichtpunten 

De Vlor is zich bewust van het feit dat statistisch materiaal om relevant te kunnen zijn, 
moet worden geïnterpreteerd en geduid in een specifieke context (zie punt 3.3.).  We 
stellen ook vast dat de cijfers die de commissie nu citeert, eigenlijk oude cijfers zijn 
van vóór de verklaring van Lissabon.  Ze geven onvoldoende feedback over de mate 
waarin de listaten nu werken aan de implementatie van de verklaring van Lissabon.     

Anderzijds zijn er cijfers die kunnen fungeren als een rood knipperlicht en een 
bewustwordingsproces in gang zetten.  Het rapport van de Unie heeft op deze punten 
een functie als katalysator.   

In de ogen van de Vlor is dat het geval voor cijfers die aangeven dat het onderwijs 
ondanks vele inspanningen toch nog een groep jongeren met te weinig bagage het 
maatschappelijk leven moet laten ingaan.  De commissie waarschuwt de lidstaten dat 
ze wellicht het afgesproken richtcijfer niet halen om het aantal voortijdige 
schoolverlaters tegen 2010 te verminderen tot 10%.  Momenteel ligt het Europese 
gemiddelde op 20%.  Vlaanderen scoort op dit vlak met 11,4 % iets hoger dan het 
onderwijsrichtpunt.  De Onderwijsraad vindt dit in een kennissamenleving waarin het 
diploma een prominente rol speelt voor maatschappelijke integratie nog veel te hoog 
hoewel Vlaanderen het afgesproken richtcijfer wellicht zal halen.  De Vlor koppelt dit 
gegeven aan de onthutsende vaststelling dat nogal wat jongeren niet beschikken over 
elementaire leesvaardigheden.  Het gemiddelde in de Unie bedraagt 17,2 %; 
Vlaanderen scoort met 12% beter dan het gemiddelde.  Toch blijft de Vlaamse 
situatie een aanhoudend punt van zorg.  Aan de andere kant dient erkend dat de 
overheid met wisselend succes een gericht beleid voert om hieraan te verhelpen.   

6 Prioriteiten op de beleidsagenda  

6.1 Hervormingen en investeringen afstemmen op de kernproblemen 

6.1.1 Nationaal beleid afstemmen op de doelstellingen van Lissabon 

De commissie beveelt de lidstaten aan om eigen beleidsprioriteiten bekend te maken 
om onderwijs en vorming 2010 te realiseren.  De Vlor is voorstander van een 
dergelijke meer doelgerichte beleidsvoering op middellange en lange termijn.  Dit 
betekent dat de overheid bij hervormingen expliciet de doelstellingen voor de 
hervorming uitschrijft, aandacht geeft aan implementatie en de doelstellingen 
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naderhand evalueert.  Dit kan dan aanleiding geven tot een bijstelling van het beleid 
op basis van objectieve gegevens.  Er is ook niets op tegen om hierover te 
communiceren met andere lidstaten, wel integendeel.   

Het kan echter niet dat doelstellingen van onderwijsbeleid enkel worden gedefinieerd 
in termen van een kenniseconomie en sociale cohesie.  We verwijzen hier opnieuw 
naar de pedagogische opdrachten van het onderwijs en zijn kritische rol in de 
samenleving.  We vinden het hier belangrijk te vertrekken vanuit de persoon van de 
leerling en zijn maatschappelijke integratie.  Dit betekent echter ook dat de leefwereld 
van de leerling en zijn beleving erg belangrijk zijn bij beslissingen over veranderingen 
in het onderwijsbestel.   

Ten tweede moeten de prioriteiten in het onderwijsbeleid ingebed kunnen worden in 
de nationale/regionale context.  Dit betekent dat er van de Europese kant geen druk 
kan zijn ten aanzien van de gekozen prioriteiten.  De omschrijving van terreinen voor 
intensere samenwerking zou daar wel aanleiding kunnen toe geven.   

6.1.2 De noodzakelijke middelen mobiliseren op een effectieve manier 

Het is evident dat onderwijs, wil het zijn centrale rol als ruimte om competenties te 
verwerven waarmaken, nood heeft aan extra financiering.  De Vlor is dan ook 
verheugd over de openlijke steun vanuit de Europese commissie voor de vraag naar 
meer middelen voor onderwijs en vorming.   

De Vlor heeft wel bedenkingen bij een aantal oplossingen die de Commissie 
suggereert om aan het financieringsprobleem tegemoet te komen.   

Aanpakken van inefficiëntie lijkt voor de hand liggend maar waar zitten dan de 
inefficiënties in de onderwijssector en daarbuiten ?  Wie beoordeelt en op basis 
waarvan dat de resultaten niet in verhouding staan tot de geïnvesteerde publieke 
middelen ? Middelen heroriënteren naar onderwijs vanuit sectoren met een minder 
grote economische en sociale terugverdieneffecten roept de vraag op of publieke 
middelen enkel worden geïnvesteerd in functie van economische en sociale return.  
In de ogen van de Vlor is de notie “publiek goed” en publieke verantwoordelijkheid 
veel ruimer dan de mate waarin er sociale en economische terugverdieneffecten zijn.   

Stuurt de commissie ook aan op een heroriëntering van middelen tussen 
onderwijsniveaus en –sectoren ? Geldt hier dan ook het principe van de 
terugverdieneffecten ?  De meerwaarde van kleuter- en lager onderwijs evenals de 
betekenis van algemeen vormend onderwijs mag niet worden weggevlakt op basis 
van redeneringen over terugverdieneffecten.   

Het is zeker terecht dat de commissie op het vlak van de bijdragen vanuit de private 
sector een onderscheid maakt tussen leerplichtonderwijs en andere vormen van 
onderwijs.  Maar ook voor het hoger onderwijs is het niet evident dat de persoonlijke 
bijdragen sterk worden verhoogd.  De democratisering van het hoger onderwijs is 
zeker niet voltooid.  Er is in het hoger onderwijs zelfs behoefte aan een 
tweedekansfunctie voor volwassenen die geen diploma hoger onderwijs behaalden.  
In elk geval kan en mag de inbreng van private investeerders geen nadelige invloed 
hebben op de pedagogische autonomie van de instellingen (pedagogische methodes 
en curriculum) of de rechtszekerheid van personeelsleden en studenten.   
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De Vlor maakt zich ook zorgen over het signaal dat de samenleving uitstuurt als de 
hogeropgeleiden de boodschap krijgen dat het hoger onderwijs geen “publiek goed” 
is.  Deze elite ziet de meerwaarde niet meer van investeringen met publieke 
middelen.  De privatiseringsgedachte wordt algemeen aanvaard gemaakt.  Uit de 
besprekingen over de GATS blijkt dat onderwijs beschouwen als een dienst die 
onderhevig moet zijn aan marktwerking, geen verworvenheid is.   

Tot op welk niveau moet het onderwijs worden gefinancierd vanuit publieke middelen.  
In de ogen van de Vlor kan het zeker niet dat initiële opleidingen andere dan publieke 
middelen zouden moeten zoeken.    

Biedt publiek-private samenwerking een meerwaarde en een win-winsituatie ? Is het 
onderwijs een voldoende attractieve sector om in te investeren vanuit de private 
sector ? Creëert dit geen ongelijkheid op het niveau van instellingen ?  Kan / moet de 
overheid dan corrigerend optreden ?  Leidt dit tot een terugtreding van de overheid uit 
de financiering van het hoger onderwijs en het LLL ? Kan dit gevolgen hebben voor 
een onafhankelijke opstelling van de onderwijsinstelling ?   

Omdat we beseffen dat dit erg fundamentele vragen zijn die niet zomaar te 
beantwoorden zijn, plant de Vlor een probleemverkenning over de financiering van 
het onderwijs en de alternatieve vormen die hiervoor naar voren worden geschoven.   

6.1.3 Het lerarenberoep aantrekkelijker maken 

Elke lidstaat moet tegen 2005 een actieplan uitwerken voor de permanente vorming 
van het schoolteam.  Leraren moeten zo voorbereid worden op de nieuwe rollen die 
van hen worden verwacht.  De opleiding moet gestructureerd zijn, gratis, 
georganiseerd tijdens de werktijd en een positieve impact hebben op 
carrièreperspectieven.  De Vlor erkent het belang van levenslang leren voor 
leerkrachten en steunt deze aanbeveling van de commissie.   

Anderzijds stellen we vast dat de commissie zelf aangeeft dat er de komende jaren 
een groot tekort aan leerkrachten dreigt te ontstaan.  Hoewel de instroom in de 
lerarenopleidingen opnieuw stijgt, blijft de attractiviteit van het lerarenberoep een 
constant punt van zorg.  Daar zal zeker niet enkel aan te verhelpen zijn met trajecten 
voor levenslang leren alleen.  De lidstaten zullen een gecoördineerd beleid moeten 
voeren op diverse niveaus om de aantrekkelijkheid van het lerarenambt te 
bevorderen (verloning, leeftijdsbewust personeelsbeleid, loopbaanperspectieven, 
pedagogisch comfort, een goed personeelssstatuut …).   

Inzake de basiscompetenties voor de nieuwe rollen van leraar verwijzen we naar het 
punt 6.2.3.  In eerdere adviezen verwoordden we ook de zorg dat basiscompetenties 
niet toelaten om de essentie van het leraarschap te omschrijven.  De reflectie als 
motor van professionele ontwikkeling, de oriëntatie op waarden en de positie van de 
leraar in de belangenconflicten die zijn professionele praktijk kenmerken, zijn niet te 
vatten in basiscompetenties.  De Vlor verkiest een meta-evaluatie ten aanzien van de 
lidstaten boven het stimuleren van uniforme referentie kaders.  In dit context is het 
merkwaardig dat het pleidooi van de expertenwerkgroep voor accreditering van alle 
lerarenopleidingen niet is vermeld.   
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6.2 Levenslang leren waarmaken in de realiteit 

6.2.1 Een allesomvattende, coherente en overlegde strategie 

Tegen 2005 moeten alle lidstaten een actieplan levenslang leren hebben dat alle 
actoren en zowel het formele als het non-formele leren omvat.  Het actieplan tekent 
de implementatie uit.   

Het Vlaamse actieplan voor levenslang en levensbreed leren dateert al van 7 juli 
2000.  Het lijkt aangewezen eerst na te gaan in hoeverre dit actieplan is gerealiseerd 
en waar de successen en mislukkingen zitten vooraleer met alweer een nieuw plan 
voor de dag te komen.  De Vlor vindt wel dat de onderwijsverstrekkers en andere 
actoren een actievere rol moeten kunnen opnemen in de discussies over levenslang 
leren en volwaardig deel moet kunnen nemen aan het debat over de evaluatie ervan.   

6.2.2 Inspanningen voor doelgroepen aan de hand van concrete doelstellingen 

De Vlor volgt al sinds 1991 de positie van achtergestelde groepen in het onderwijs.  
In Vlaanderen is men voor het leerplichtonderwijs geleidelijk aan afgestapt van een 
doelgroepenbeleid naar een meer inclusieve benadering (het gelijke kansendecreet).  
In het volwassenenonderwijs is er een specifiek aanbod onder de vorm van de 
basiseducatie en het tweedekansonderwijs.  Ook het onderwijs voor sociale promotie 
neemt de facto een tweedekansfunctie op.   

Dit stuk uit het rapport getuigt niet van een doordachte visie op onderwijs voor 
maatschappelijk kwetsbare mensen; hetzij via een doelgroepenbeleid, hetzij via een 
inclusief beleid.  Bewustmakingscampagnes om de meerwaarde van onderwijs en 
vorming in de verf te zetten, zijn inadequaat om deze doelgroepen te bereiken.  Er is 
meer nodig om de negatieve perceptie van onderwijs bij deze doelgroepen die mede 
door het onderwijs zijn gekwetst, om te keren.   

We vinden het belangrijk dat Vlaanderen op dit punt een doelgericht beleid blijft 
voeren.  We verwachten ook dat het interimrapport op dit punt concreter beleid van 
de lidstaten uitlokt.   

Trouwens de stelling dat de doelstellingen op het vlak van geletterdheid en 
ongekwalificeerde uitstroom niet worden gehaald, heeft mede te maken met de 
kwetsbare positie van bepaalde doelgroepen in het onderwijs.  Het is dan ook 
onbegrijpelijk dat dit hoofdstuk zo vaag blijft.   

6.2.3 Gemeenschappelijke Europese referenties en principes toepassen 

De mededeling van de commissie houdt een pleidooi voor gemeenschappelijke 
Europese referenties.  Deze referenties leggen principes vast voor transparantie 
(nieuwe Europass), voor de erkenning van non-formeel en informeel leren, voor 
mobiliteit.  Er zou ook een gemeenschappelijk referentiekader met  
sleutelcompetenties moeten komen en met competenties en kwalificaties voor 
leraren.   

Deze gemeenschappelijke referentiekaders moeten ontwikkeld en gerealiseerd 
worden in 2005.  Het systematisch gebruik ervan is in alle landen een prioriteit.   
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Deze referentiekaders lijken enerzijds te ontstaan vanuit een behoefte aan mobiliteit 
en toegang tot beroepen en anderzijds vanuit een zorg voor de kwaliteit van enerzijds 
de basisvorming en anderzijds van het functioneren van leraren.   

Ten aanzien van het eerste soort instrumenten (principes voor transparantie, non-
formeel en informeel leren en mobiliteit) is een Europees initiatief noodzakelijk.  De 
principes moeten wel voldoende breed zijn om een nationale/regionale invulling 
mogelijk te maken.  Bij het debat over de erkenning van verworven competenties kan 
immers geen abstractie worden gemaakt van de lokale eigenheden in het 
bedrijfsleven, in de sociaal-culturele sector e.d.  De Vlor ziet de erkenning van 
verworven competenties ook ruimer dan enkel het informele en non-formele leren.  
Erkenning van competenties heeft zeker ook betrekking op formele leeractiviteiten.  
Dit kan niet volledig worden opgevangen door EVK-procedures gelieerd aan de 
kwalificatiestructuur die de commissie eveneens in het vooruitzicht stelt.   

De Vlor verzet zich tegen harmoniseringsinitiatieven vanuit Europa die betrekking 
hebben op inhouden van onderwijs zoals de sleutelcompetenties en de 
basiscompetenties voor leraren.   

Het debat over Europese sleutelcompetenties heeft betrekking op de basisvorming en 
slaat zowel op het geheel van het leerplichtonderwijs als op de doelstellingen die 
tweedekansinitiatieven moeten nastreven.  Het debat in Vlaanderen over eindtermen 
is steeds een nogal geladen debat geweest.  Interferentie vanuit Europa op deze 
discussie is niet wenselijk.  De impact van Europa zou zich moeten beperken tot 
stimulansen voor lidstaten om kwaliteitsstandaarden te formuleren, zonder dat 
Europa de inhoud ervan vastlegt.  Wel kunnen lidstaten goede praktijkvoorbeelden 
uitwisselen hoe ze kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en implementeren.   

De inkleuring van de sleutelcompetenties strookt niet met de specifieke klemtonen die 
Vlaanderen voor bepaalde onderwijsvormen legt.   

De voorstellen zijn te zeer afgestemd op algemeen vormend onderwijs.  En dat terwijl 
hetzelfde rapport aangeeft dat het beroepsonderwijs aantrekkelijker moet worden 
gemaakt.  Ook voor jongeren met een handicap is het kader te weinig 
gedifferentieerd.   

De sleutelcompetenties voor “taal”, worden sleutelscompetenties voor "moedertaal" 
genoemd.  Voor scholen met veel kinderen van allochtone herkomst, zou dit ook een 
andere taal dan het Nederlands kunnen zijn.  Dit is niet wenselijk.   

Fundamenteel is ook het feit dat wij in de eindtermen gekozen hebben voor 
taalvaardigheidsonderwijs en dat de Europese sleutelcompetenties opnieuw een 
aantal elementen omvatten (regels spelling en grammatica, kennis van literaire 
vormen en tekstsoorten...) die nu minder aandacht krijgen.  De vraag rijst ook of 
gemeenschappelijke doelen voor geletterdheid niet heel expliciet rekening moeten 
houden met de verschillende contexten van de landen, hun talen en hun didactische 
praktijk ?  

Voor wat ondernemerschap betreft, verkiest de Vlor een brede invulling zoals ook de 
experten dat zien.  Bij een enge invulling dreigt er wel een supplementair pakket 
toegevoegd te worden aan de eindtermen.  Wordt het zwatre pakket aan eindtermen 
dan nog verzwaard of vallen er andere aspecten weg ?  Welke zijn dat dan wel ?  

Andere vragen hebben betrekking op de principiële verhouding tussen de eindtermen 
en de sleutelcompetenties.  Is wat Europa wenst te formuleren een referentiekader of 
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een minimum curriculum ?  Dit bepaalt mede de mate waarin de sleutelcompetenties 
een homogeniserend effect hebben die de verscheidenheid van Europese 
onderwijsstelsels belemmert.  Referentiekaders moeten in elk geval de culturele 
rijkdom recht doen. 

In Vlaanderen hebben vakgebonden eindtermen een ander statuut dan de 
vakoverschrijdende.  Hoe verhouden zich de Europese sleutelcompetenties ten 
aanzien van de vrijheid die onze scholen hebben om zelf leerplannen te ontwikkelen 
(mits de eindtermen erin verwerkt zijn).  Als men uitgaat van een minimumcurriculum, 
staat dit model (van pedagogische vrijheid) onder druk.  Leidt het meten van 
sleutelcompetenties niet vanzelf naar centrale examinering ?  

Een derde set vragen heeft betrekking op de concretisering van de Europese 
sleutelcompetenties in Vlaamse eindtermen die opgesplitst zijn in tussendoelen, een 
andere clustering hebben.   

Eenzelfde vraagstelling is mogelijk over de basiscompetenties van de leraren die 
echter enkel betrekking hebben op “nieuwe rollen”.  Ook hier rijst de vraag naar de 
mate van dwingendheid van een en ander ?   

6.3 Een Europa van onderwijs en vorming 

6.3.1 De noodzaak aan een Europees kwalificatieraamwerk 

Een Europees kader voor de erkenning van kwalificaties moet gebaseerd zijn op 
nationale raamwerken die op hun beurt coherent moeten zijn en alle niveaus van 
onderwijs en vorming omvatten.  Het wederzijdse vertrouwen moet gebaseerd zijn op 
kwaliteitsbewakingsinstrumenten die geschikt zijn, compatibel en geloofwaardig.   

Daarom is het gemeenschappelijke raamwerk voor de kwaliteitsbewaking in het 
beroepsgericht onderwijs volgens de commissie een topprioriteit.  De commissie zal 
zich inspannen om dit realiseren tegen 2005 en verwacht van de lidstaten hetzelfde.   

De Vlor verwijst hier naar de Vlaamse inspanningen om te komen tot een 
kwalificatiestructuur.  We verwijzen ook naar eerdere vergeefse inspanningen in het 
kader van Cedefop om een vergelijkbaarheid van diploma’s en studiegetuigschriften 
te vergelijken.  Het is in de Vlaamse context absoluut niet vanzelfsprekend om de 
competenties verworven in een opleiding van de ene onderwijs- en 
opleidingenverstrekker te vergelijken met deze in een andere opleiding.  In dit geval 
gaat het nog om opleidingen die zich situeren binnen een bepaalde context.  We 
vermoeden dat een samenhangende Europese kwalificatiestructuur niet haalbaar is.   

Ten tweede is dat ook niet wenselijk in de mate dat dit een impact heeft op de inhoud 
van opleidingen in de Unie.   

De fundamentele vraag is of een transparant stelsel van kwaliteitsbewaking niet 
voldoende is opdat lidstaten wederzijds opleidingen zouden kunnen erkennen ?   Het 
zou al een hele stap zijn als de Unie de lidstaten stimuleert om nationale 
kwalificatiestructuren uit te tekenen en te integreren in de kwaliteitszorg.   
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6.3.2 De Europese dimensie in onderwijs versterken 

In 2010 moeten alle onderwijssystemen verzekeren dat jongeren op het einde van het 
secundair onderwijs de kennis en competenties hebben voor te fungeren als 
Europees burger.  Dit omvat o.m. talenonderwijs en een versterking van de Europese 
dimensie in de curricula van basis- en secundair onderwijs en van de 
lerarenopleiding.   

De Vlor vindt dat een Europese dimensie een onderdeel moet zijn van opvoeding tot 
burgerzin.  Europa moet echter niet het kader daarvoor formuleren.  Een stimulans 
voor de lidstaten om hieraan te werken in voldoende.   

Dit mag evenwel niet versluieren dat opvoeden tot burgerzin meer is dan de kennis 
van de verschillende dimensies van het politieke leven.  Functionele talenkennis is 
een element maar nog belangrijker is jongeren te motiveren om verantwoordelijkheid 
op te nemen in het maatschappelijke leven in de brede betekenis van het woord, ze 
te leren wat de essentie is van het vormen van een politieke consensus, ze te leren 
het woord nemen en hun stelling te argumenteren, leren omgaan met andere 
meningen en diversiteit  …. 

6.4 “Onderwijs en vorming 2010” waarmaken 

Zoals de open coördinatiemethode nu wordt toegepast in onderwijs, stelt de Vlor stelt 
dat ze kan leiden tot een ondoorzichtige en ondemocratische besluitvorming op het 
Europese en het nationale niveau.  De open coördinatiemethode is echter wel een 
methode van “zachte wetten” die meer stimuleren dan dat ze systemen 
uniformiseren.  Ze laat toe dat lidstaten vernieuwingen realiseren zonder de 
historische of maatschappelijke context waarin het onderwijs zich ontwikkelt, geweld 
aan te doen.  We verwijzen daarom naar ons eerdere advies waarin gepleit werd om 
de open coördinatiemethode en de besluitvormingsprocessen die ermee gepaard 
gaan in te schrijven in de Europese conventie.   

De Vlor is van mening dat voor het geheel van de beleidslijnen die verwoord zijn in 
onderwijs en vorming 2010 er een veel sterkere betrokkenheid en inspraak moet zijn 
van de representatieve onderwijsactoren (schoolbesturen, ouders, 
leerlingen/studenten, vakbonden, …).  Over de werkzaamheden in het 
doelstellingendebat, over het Kopenhagenproces zijn zij nauwelijks geïnformeerd, 
laat staan betrokken.  Dit geldt zowel voor het Europese als voor het Vlaamse niveau.   

De Vlor vindt in de aanbeveling van de commissie steun voor zijn stelling dat er in 
Vlaanderen een open debat moet kunnen plaatsvinden voor diverse niveaus van 
besluitvorming die vervat zitten in de open coördinatiemethode.   

De Vlaamse Onderwijsraad vindt ook dat we in Vlaanderen dringend een debat 
moeten voeren of en hoe Vlaanderen zich zal inschrijven in de Europese 
beleidsobjectieven.  Ten tweede moeten de Europese prioriteiten worden afgetoetst 
ten aanzien van de eigen klemtonen die we de volgende jaren in het onderwijs 
moeten leggen.  Hierbij zullen we het ook eens moeten worden over de prioriteiten 
(eigen en Europese) die we wensen te leggen en hoe we die zullen inpassen in de 
context van het Vlaamse onderwijs.   

Een ander punt van zorg is dat de druk die de commissie op de lidstaten legt, lijkt 
voorbij te gaan aan de eigen dynamiek van een veranderingsproces in grote 
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organisaties.  Het is belangrijk dat schoolteams de noodzaak van de veranderingen 
mee dragen en onderschrijven en ze tot de hunne maken.  Veranderingen moeten 
uiteindelijk het leren van de lerende beïnvloeden anders zijn ze enkel papieren 
veranderingen.  Dit veronderstelt dat regeringen, beleidsmakers op het 
nationale/regionale vlak en de schoolteams ruimte hebben om vernieuwingen mee te 
concipiëren.  Leerkrachten motiveren om mee te werken, kan niet door hen alles op 
te leggen. Veranderingen zullen moeten worden ingebed in de eigen onderwijscultuur 
zoals op het macro- als op het mesoniveau.  De Vlor pleit er ook voor dat 
veranderingen gestructureerd worden ingevoerd op basis van een duidelijke en 
gefaseerde implementatiestrategie.   
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