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Advies over de themazetting OBPWO 2012 

1 Situering 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor 
de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
bepaalt dat de Vlor jaarlijks advies geeft over de prioritaire onderzoeksthema’s. Sinds enkele 
jaren bracht de Vlor proactief een advies uit vanuit de verwachting dat de overheid bij de 
themazetting maximaal zou kunnen inspelen op de suggesties van de onderwijsgeledingen. 

Omdat de overheid de laatste jaren weinig tot geen rekening hield met de thema’s die de Vlor 
voorstelde, ziet de raad dit jaar af van dat proactief advies. Daarom beperkt dit advies zich tot 
een reactie op de thema’s die de minister conform het besluit voor advies aan de raad voorlegt.  

Daarnaast brengt de Vlor een aantal vragen in herinnering die hij in vorige adviezen over het 
OBPWO stelde. Het gaat om vragen over de organisatie van het onderwijsonderzoek dat de 
overheid uitbesteedt en in het bijzonder over de plaats van het praktijkgericht 
onderwijsonderzoek daarin. 

Het advies werd voorbereid door de stuurgroep Praktijkgericht Onderwijsonderzoek op basis van 
een eerste insteek uit de deelraden. Het advies werd besproken en met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd door de Algemene Raad op 28 juni 2012.  

2 Opmerkingen over de themazetting oproep 2012 
voorgesteld door de minister 

2.1 Voorwaarden voor competentiegericht onderwijs 

De formulering van het thema lijkt competentiegericht onderwijs al tot norm te nemen, nog voor 
de discussie in kader van de hervorming van het secundair onderwijs zijn beslag heeft gekregen. 
De onderzoeksvragen hebben enkel betrekking op de implementatie. De Vlor wil ook dat de 
voorafgaande vraag naar de meerwaarde van competentiegericht onderwijs gesteld wordt. Het 
onderzoek zou zich daarvoor best concentreren op wat internationaal al gekend is over 
competentiegericht onderwijs (inventariseren, randvoorwaarden, succesfactoren meerwaarde en 
valkuilen in kaart brengen). De raad vindt het ook voorbarig om scenario’s voor Vlaanderen te 
ontwikkelen. 

Competentiegericht onderwijs wordt vooral gestuurd vanuit arbeidsmarktmotieven, gericht op 
eisen gesteld vanuit de arbeidsmarkt. Dat staat mogelijks op gespannen voet met de finaliteit 
van leerplichtonderwijs dat gericht is op de ontwikkeling van de hele persoon. De Vlor verwacht 
dat het onderzoek klaarheid brengt in de vraag of competentiegericht onderwijs enkel voor 
beroepsgerichte vorming relevant is, dan wel ook in het kader van algemene vorming inzetbaar 
is. 
Verder is de raad geïnteresseerd in onderzoek dat de relatie tussen competentiegericht onderwijs 
en de (beperking van de) ongekwalificeerde uitstroom in kaart brengt. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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Wat het toepassingsgebied betreft, lijkt dit thema vooral op maat van het secundair onderwijs 
geschreven te zijn. De Vlor vraagt erover te waken dat het onderzoek verder kijkt dan alleen het 
leerplichtonderwijs. Ook bij de hervorming van het dko wordt er gekozen voor het denken in 
competenties. Eventuele scenario’s die worden aangeleverd zouden niet exclusief gedacht 
mogen zijn vanuit het leerplichtonderwijs. 

Verder vraagt de raad nog aandacht voor enkele specifieke onderwerpen:  

¬ Competentiegericht werken bij leerlingen met specifieke leerbehoeften 
¬ Competentiegericht werken in het kunstonderwijs 

Literatuursuggestie: Vlaamse Onderwijsraad (2008), Competentieontwikkelend onderwijs. Een 
probleemverkenning. 

2.2 Ontwikkeling en uitrol van een capaciteitsmonitor 

De raad vindt dit een belangrijk en prioritair thema. Het onderzoek moet toelaten de 
problematiek van capaciteit objectief te benaderen. Die doet zich nu vooral voor in het 
basisonderwijs maar het is te verwachten dat dit op termijn ook voor het secundair onderwijs een 
uitdaging vormt. Aanvullend vraagt de raad ook aandacht voor het bepalen van capaciteit in 
functie van leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften (buitengewoon onderwijs). 

2.3 Jaarklassensysteem: mogelijkheden en alternatieven 

De Vlor vindt dit een relevant onderzoeksthema. Gezien het in verband wordt gebracht met de 
problematiek van zittenblijven blijft het hoog op de actuele onderwijsagenda staan.  

Het doorbreken van het jaarklassensysteem zou moeten toelaten beter in te spelen op 
individuele kenmerken van leerlingen. Het onderzoek zou daarop moeten focussen. De raad vindt 
het vooral interessant om na te gaan hoe het komt dat scholen de al beschikbare beleidsruimte 
niet aanwenden om een alternatief systeem toe te passen. Hoe komt het dat men geen gebruik 
maakt van de beschikbare beleidsruimte om lesgroepen anders te organiseren? Zijn er bepaalde 
voorwaarden niet vervuld? Bijvoorbeeld op het vlak van schoolorganisatie? Is er mogelijks een 
verband met attestering aan het einde van het basisonderwijs?  

Er is zeker aandacht nodig voor de vraag hoe men een alternatief systeem organiseert, maar 
deze vraag moet altijd teruggekoppeld worden naar de kernvraag: wat zijn de noodzakelijke 
voorwaarden voor het opzetten van goed basisonderwijs? De keuze voor een bepaald systeem en 
de organisatie ervan moet daaraan afgemeten worden. De keuze van een organisatievorm 
gebeurt altijd in functie van de doelen die men met het onderwijs beoogt.  

De Vlor vraagt om het thema niet louter theoretisch te benaderen, maar ook rekening te houden 
met praktische, organisatorische randvoorwaarden. 

Wat het toepassingsgebied betreft vindt de raad dat deze vragen niet beperkt moeten blijven tot 
het basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs stelt zich bijvoorbeeld de vraag waarom zo 
weinig gebruik gemaakt worden van de kans die OD XXI biedt tot flexibilisering. Zeker voor de 
huidige B-stroom (of in termen van oriëntatienota hervorming SO: het schakelblok) is deze 
problematiek zeer relevant. 
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2.4 Aandachtsprocessen en concentratie in de klas: een 
neurocognitief onderzoek 

Dit thema kampt met een zekere spanning. Enerzijds de zeer omvattende vraag naar een 
neurocognitieve analyse van de aandachts- en concentratieprocessen bij kinderen en jongeren 
van 2,5 tot 18 jaar. Anderzijds de enge focus (in de inleiding) op de praktijk van tijdsblokken van 
50 minuten. (wat trouwens niet overal, zeker niet in het basisonderwijs, de gangbare praktijk is). 
De Vlor vraagt om de onderzoeksvragen niet direct te koppelen aan een bepaalde 
organisatievorm. Verwacht wordt dat nog tal van andere elementen impact hebben op 
concentratie en aandacht: klasgrootte, omgevingsfactoren, interactie met de leerkracht ...   

Het onderzoek zou ook rekenschap moeten geven van de specifieke situatie van types 1 en 8 in 
het buitengewoon onderwijs met een concentratie van kinderen met aandachtsstoornissen. 

2.5 Meertaligheid onder de loep 

Het onderzoeksthema is erg relevant indien een verfijning van wat we begrijpen onder 
linguïstisch kapitaal kan bijdragen aan de verbetering van de ondersteuning (implicaties voor 
differentiatie). 

De finaliteit van het onderzoek dat nu gevraagd wordt, is echter niet zo duidelijk. De verschillende 
onderzoeksvragen samen genomen wordt er wel een erg complex onderzoeksopzet verwacht. Het 
onderzoek moet onder meer leiden tot ontwikkeling van nieuwe indicatoren voor grootschalig 
onderzoek en tegelijk een innovatief onderzoeksopzet introduceren. Een erg concrete opdracht 
(vooral in de eerste twee onderzoeksvragen) krijgt zo wel een heel complexe uitwerking.  

De Vlor vraagt om voorzichtig te zijn met nog maar eens een parameter voor berekening van 
financiering in het vooruitzicht te stellen.   

De raad wijst er op dat er al heel wat onderzoek is gebeurd over de verhouding thuistaal–
schooltaal (onder meer door CTO). Is er een vereenvoudiging van de onderzoeksvragen mogelijk 
op basis van wat al gekend is? 

2.6 Attesteringsbeleid in Vlaamse basisscholen 

De Vlor erkent dat de criteria die men gebruikt niet altijd helder zijn en dat het vastleggen van 
minimale criteria wenselijk is om voor ouders en leerlingen duidelijkheid te scheppen. Hij is ook 
vragende partij voor onderzoek dat kan leiden tot tools die scholen toelaten gevarieerd in te 
spelen op individuele noden en behoeften.  

De Vlor vraagt zich evenwel af wat men uiteindelijk beoogt met dit onderzoek. Hij is bezorgd om 
een verschuiving in de richting van centrale toetsing. De raad drukt in de marge hiervan ook zijn 
zorg uit over de koppeling aan EQF-VKS. Wordt dat het toekomstig referentiekader voor het 
basisonderwijs? De Vlor twijfelt aan de werkbaarheid van VKS voor onderwijs. Hij verwijst 
daarvoor naar zijn vraag in het Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de 
kwalificatiestructuur (2008) om de koppeling tussen VKS en onderwijskwalificaties te schrappen. 
Een andere zorg betreft de internationale tendens naar meer inclusie. Wat zou in het geval van 
een meer centrale normering het effect zijn op de trend naar meer inclusie? 



 

4 

Dat het voorstel toegespitst wordt op het basisonderwijs is te begrijpen vanuit de plannen voor de 
hervorming secundair onderwijs. De vraag naar heldere criteria geldt echter ook voor secundair 
en hoger onderwijs. 

2.7  De evaluatie van het nieuw financieringssysteem in het 
leerplichtonderwijs 

De Vlor staat positief tegenover dit thema, maar heeft bedenkingen over de derde 
onderzoeksvraag over het effect op het beleid van gemeentelijke schoolbesturen en de mogelijke 
evolutie van het extra financieren van het eigen gemeentelijk onderwijs naar een breder 
flankerend onderwijsbeleid. Dat is eerder een vraag die vanuit de evaluatie van het flankerend 
onderwijsbeleid opgenomen moet worden. 

Er is een andere, meer algemene vraag die hier gesteld moet worden: hoe interveniëren 
eventuele bijkomende, andere budgetten die schoolbesturen kunnen aanwenden met het 
financieringssysteem dat in principe voldoende middelen moet voorzien voor goed onderwijs? 
Deze vraag staat los van het flankerend onderwijsbeleid. 

De raad vindt het vreemd dat bij de doelmatige aanwending niet verwezen wordt naar het 
realiseren van gelijke kansen. De belangrijkste vraag ontbreekt: verhoogt het nieuwe systeem de 
kansengelijkheid in onderwijs? Hoe worden de middelen besteed (en hoe kan je dat best 
controleren)? 

Verder merkt de Vlor op dat de bandbreedte die in het thema wordt vermeld al achterhaald is. 

2.8 Kritische analyse van het functioneren van toelatingsklassenraden 

De Vlor vindt het thema niet oninteressant maar beschouwt het niet als het meest urgente 
thema. De uitbreiding van de bevoegdheden van de toelatingsklassenraad leidt in de praktijk niet 
tot meer tussenkomsten, behalve voor flexibele trajecten en beoordelen van gelijkwaardigheid. 
Dat laatste is trouwens nieuw sinds dit schooljaar waardoor dit onderzoek wellicht te vroeg komt. 
Er zijn wellicht nog te weinig scholen te vinden waarvan de praktijk onderzocht zal kunnen 
worden. 

2.9 Buitenschoolse hulpverlening in het onderwijs 

De Vlor vindt dit een belangrijk onderzoeksthema. De indruk leeft sterk dat de vraag en het 
aanbod rond buitenschoolse hulpverlening toeneemt. Dat houdt enorm veel uitdagingen in op het 
vlak van gelijke kansen. Voor veel gezinnen is deze hulp immers moeilijk of niet betaalbaar. In 
een onderzoek naar "De kostprijs van inclusief onderwijs" in opdracht van het Gelijke Rechten 
voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP vzw)blijkt dat de kosten van inclusief onderwijs voor 
ouders van een kind met een handicap enorm hoog kunnen oplopen.1

Het onderzoek zou ook kunnen ingaan op de relatie met diagnosticering/attestering van 
leerstoornissen. Hoe zit het met de relatie attestering – hulpverlening? Hoe werkt attestering? 
Wat is de betrouwbaarheid?  

 

                                                                                                                                                                     
1 Lijne Vloeberghs m.m.v. Gert Van den Broeck, Ides Nicaise, Liesbeth Claes & Lisette Vanhelmont (2008). Onderzoek 

naar de kostprijs van inclusief onderwijs: 20 gevalsstudies. GRIP / KHLeuven / HIVA. 122 p. 
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Belangrijke klemtoon in het onderzoek is inderdaad de samenhang met visie op zorg. 

2.10 Inclusie in het hoger onderwijs: bestaande ondersteunings- en 
begeleidingspraktijk mbt studenten met functiebeperkingen 

De raad vindt dit een belangrijk thema en zou het willen uitbreiden naar het 
volwassenenonderwijs (waar voor cursisten geen enkele vorm van ondersteuning bestaat). De 
raad stelt voor om de titel uit te breiden naar ‘studenten en cursisten’. 

3 De Vlor vraagt opnieuw aandacht voor ... 
Net zoals vorig jaar brengt de Vlor in het kader van dit advies over de themazetting voor de 
OBPWO-oproep 2012 een aantal andere knelpunten en kansen op het vlak van 
onderwijsonderzoek in herinnering die in eerdere rapporten en adviezen reeds behandeld 
werden. 

Dit advies lijst op wat in vorige adviezen al meermaals werd uitgewerkt. 

3.1 ... tijdige planning en uitvoering van beleidsevaluatieonderzoek 

Zie: Vlor, Algemene Raad. Advies ten gronde over onderwijsonderzoek, 20 december 2007.2

¬ Evalueer beleidsmaatregelen op een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde manier; 

  

¬ Integreer evaluatieonderzoek in de implementatie van elk concept van 
onderwijsvernieuwing en in alle nieuwe beleidsmaatregelen. De OBPWO-procedure biedt 
geen garantie dat elk thema tot een onderzoeksproject leidt; 

¬ Baseer eventuele bijsturingen van maatregelen of uitbreiding van experimenten op 
afgerond onderzoek; 

¬ Betrek de onderwijspartners bij evaluaties; 
¬ Focus evaluaties op de vraag of de maatregel de voorgestelde doelen bereikt; 
¬ Schep duidelijkheid over de planning en/of uitvoering van evaluatieonderzoek, onder meer 

van de evaluatie van de werking van de LOP’s, de operationele doelen clb, flankerend 
onderwijsbeleid; 

¬ Hanteer een coherent evaluatieproces voor de evaluatie van de eindtermen en betrek 
daarin alle partners vanuit hun rol.3

3.2 ... kansen op het vlak van praktijkgericht onderwijsonderzoek 

 

Bron: Vlor, Algemene Raad. Advies over kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk. 
Bouwstenen voor beleid en praktijk, 25 maart 2011.4

                                                                                                                                                                     
2 Zie ook: Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. 

 

Advies over de ontwerpbeleidsnota onderwijs en vorming 2009-2014 
‘Samen grenzen verleggen voor elk talent’, 12 november 2009, p. 4-5. 

3 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Standpunt over de wijze van aanpassen van de eindtermen, 10 januari 2008. 
4 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Eindrapport Project Praktijkgericht onderwijsonderzoek, 11 december 2009 

en Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk: bouwstenen voor praktijk en 
beleid, 25 maart 2010. 

http://www.vlor.be/advies/advies-ten-gronde-over-onderwijsonderzoek�
http://www.vlor.be/advies/kennisontwikkeling-voor-de-onderwijspraktijk-bouwstenen-voor-praktijk-en-beleid�
http://www.vlor.be/advies/kennisontwikkeling-voor-de-onderwijspraktijk-bouwstenen-voor-praktijk-en-beleid�
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-ontwerpbeleidsnota-onderwijs-2009-2014�
http://www.vlor.be/advies/einddocument-standpunt-over-de-wijze-van-aanpassingen-van-de-eindtermen�
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/eindrapport_pgo.pdf�
http://www.vlor.be/advies/kennisontwikkeling-voor-de-onderwijspraktijk-bouwstenen-voor-praktijk-en-beleid�
http://www.vlor.be/advies/kennisontwikkeling-voor-de-onderwijspraktijk-bouwstenen-voor-praktijk-en-beleid�
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¬ Richt een overlegplatform op met stakeholders uit onderwijs en onderzoek; onder meer 
met opdracht voor ontwikkelen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie op de 
relatie onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en opstellen van een strategische 
onderzoeksagenda voor praktijkgericht onderwijsonderzoek; 

¬ Ontwikkel een portaalsite als toegang tot bestaande kanalen voor praktijkrelevant 
onderwijsonderzoek. Dat kan zorgen voor een betere valorisatie van bestaand onderzoek, 
en bestaande informatie praktijkgericht ontsluiten via zoekfuncties afgestemd op 
kennisbehoeften van onderwijspractici; 

¬ Investeer in pilootonderzoeksprojecten met ruimte voor interactie tussen onderzoekers en 
practici (ontwikkelingsgericht onderzoek, actieonderzoek ...); 

¬ Geef extra impulsen voor vakdidactisch onderzoek: in eerste instantie door een structureel 
overleg met de expertisenetwerken lerarenopleidingen, eventueel gekoppeld aan 
opdrachten van het bovengenoemd overlegplatform. 

3.3 ... een sterke rol voor de strategische adviesraden in de 
themazetting van beleidsrelevant onderwijsonderzoek  

Bron: Vlor, Algemene Raad. Advies over de themazetting voor het OBPWO 2011, 28 april 2011. 

I.v.m. het Steunpunt Studie- en schoolloopbanen (www.steunpuntssl.be) herhaalt de Vlor zijn 
vraag om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de bepaling van onderzoeksthema’s. 
De raad vraagt dat strategische adviesraden inspraak zouden krijgen bij de bepaling van 
onderzoeksthema’s en dit in functie van onderbouwen beleidsadviezen, valorisatie van 
onderzoeksresultaten en draagvlak van de onderzoeksprojecten.5

De minister kondigde enige tijd geleden per brief aan de Vlor een hervorming aan van het 
onderzoeksprogramma van het Departement Onderwijs en Vorming (o.a. OBPWO). In die 
hervorming zou aandacht besteed worden aan de rol van de verschillende actoren, waaronder de 
Vlor, in het onderzoeksprogramma. De geplande hervorming bekijkt niet enkel het advieswerk ten 
aanzien van de themazetting van OBPWO maar ook deelname aan stuurgroepen die het 
onderzoek opvolgen. De minister kondigt aan daarover in overleg te gaan. De raad wacht de 
voorstellen van de hervorming af en ziet uit naar overleg over zijn rol in het toekomstige 
onderzoeksprogramma. 

 

 

                                                                                                                                                                     
5 Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie. Advies 147. Steunpunten beleidsrelevant onderzoek, 16 december 2010, 

p. 8. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-themazetting-van-het-onderwijskundig-beleids-en-praktijkgericht-wetenschappe-1�
http://www.steunpuntssl.be/�
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