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1 Situering 

In het regeerakkoord van 23 juli 2014 kondigde de nieuwe Vlaamse regering een 

langetermijnbeleid aan om de noodzakelijke transities in de samenleving te versnellen. De 

regering nam zich hierbij voor om in te zetten op transversale samenwerking en afstemming over 

de beleidsdomeinen heen. Op die manier moet Vlaanderen beter gewapend zijn om een 

antwoord te bieden op de complexe maatschappelijke uitdagingen van morgen. Die strategie zou 

worden vastgelegd in een ‘Transversale beleidsnota 2050’. 

Via een stakeholdersoverleg van 27 mei 2015 becommentarieerde de Vlor de conceptnota met 

de uitgangspunten en aanpak voor die transversale beleidsnota. De raad maakte die 

opmerkingen ook over aan de schrijfgroep.  

De regering bracht begin oktober 2015 de nota ‘Visie 2050’ uit. De nota ligt in het verlengde van 

de eerdere conceptnota en bevat een omgevingsanalyse van de internationale tendensen en 

megatrends, een toekomstvisie voor Vlaanderen en een overzicht van de zeven 

transitieprioriteiten waarop de Vlaamse regering wil inzetten om duurzame 

langetermijnoplossingen en systeeminnovaties te realiseren. De Vlor verwacht dat de Vlaamse 

regering in de uitrol van haar toekomstvisie rekening houdt met zijn opmerkingen bij de nota. 

2 Algemene opmerkingen bij de visienota 

2.1 Een te ambitieus tijdskader 

De Vlor schaart zich achter het voornemen van de regering om een langetermijnbeleid te voeren 

dat de opeenvolgende legislaturen overschrijdt. De tijdspanne tot 2050 is echter wel erg 

ambitieus. De Vlor gaf dit ook al eerder aan. Voor domeinen zoals ecologie kunnen misschien wel 

trends op die termijn aangeduid worden, maar voor vele andere aspecten van de samenleving, 

zeker voor onderwijs, is dit te lang. Welke maatregelen hebben de regeringen uit de jaren 1980 

bijvoorbeeld genomen waarvan we nu nog profiteren of nadeel ondervinden?1 De les die we uit 

deze terugblik kunnen halen is dat men zich in elk geval best beperkt tot enkele grote lijnen en 

daarrond enkele concrete acties plant. De maatschappij van 1980 was er een zonder internet, 

sociale media, eenheidsmunt, etc. Zo snel kan het dus gaan.  

De lange tijdshorizon maakt het moeilijk om de juiste inschatting te maken van toekomstige 

kansen en uitdagingen. Als voor deze tijdspanne gekozen wordt, dan wordt er volgens de Vlor 

best met tussenfases gewerkt op middellange termijn. Voor concrete en gerichte oplossingen is 

een tijdspanne van 10 à 15 jaar meer aangewezen. Een dergelijk tijdskader sluit ook beter aan 

bij de Europese actieplannen. De Vlor vraagt dat de transitieruimtes die de prioritaire transities 

zullen begeleiden, daarmee expliciet rekening houden in hun langetermijndoelstellingen.  

                                                                                                                                                                     

1 Decock, S. (25 september 2015). Toekomstvisie: hoe we in 1980 naar 2015 keken. http://www. Voka.be/opinie.  
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2.2 Nood aan een echt transversaal beleid 

De Vlor is ervan overtuigd dat enkel een transversale aanpak gericht op samenwerking een 

antwoord kan bieden op de complexe uitdagingen van morgen. Inhoudelijke afstemming, overleg 

en uitwisseling tussen de expertise van de verschillende beleidsdomeinen zal, nog meer dan 

vandaag, nodig zijn. De visienota heeft tot op zekere hoogte een transversaal karakter, maar 

neigt bij de keuze voor thema’s, domeinen en prioriteiten toch weer tot een zekere verkokering. 

De Vlor vraagt om bij de implementatie van de visie het transversale aspect niet uit het oog te 

verliezen.  

3 Welke toekomstvisie voor Vlaanderen?  

3.1 Het technologisch en economisch aspect meer in balans brengen 

met het sociale  

De visienota is doordrenkt van een technologisch en economisch determinisme. Uiteraard is het 

zo dat de maatschappij van vandaag sterk afhankelijk is van digitalisering en evoluties in 

technologie en wetenschap. En uiteraard is economische bloei een essentiële factor in het 

behoud van de welvaart in Vlaanderen. Maar een performante economie en technologie mogen 

geen doel op zich zijn. De Vlor houdt vast aan het streven naar een rechtvaardige samenleving, 

waaraan alle inwoners van Vlaanderen kunnen participeren: een samenleving waarin iedereen 

zichzelf kan ontplooien, kan participeren en gekenmerkt door een sterke sociale cohesie. Dat is 

het doel waarvoor economische instrumenten, innovatie en investeringen ingezet moeten 

worden.  

Arbeidsmarktgerichte parameters zijn belangrijk maar vooral persoonlijkheidsvorming en 

talentontwikkeling voor elk individu zijn, naast aandacht voor cultuur en algemeen welbevinden, 

essentieel. De Vlor vindt dat dit hele luik onderbelicht is in de nota. Hij vraagt de overheid hier 

verder over na te denken en dit aspect een prominente plaats te geven in de gekozen prioritaire 

transities. Het is belangrijk dat bij de uitrol van het toekomstproject uitgegaan wordt van een 

wereldbeeld dat zowel individuele ontplooiing als solidariteit integreert. Naast aandacht voor 

wetenschappen, technologie en economie, vraagt de Vlor ook aandacht voor de mens als lerend, 

zich ontwikkelend individu. De Vlor vindt het belangrijk dat elk individu volwaardig deel uit kan 

maken van een samenleving waar mensen zorgen voor elkaar, samenwerken en iedereen zich 

geborgen weet. Hij wijst erop dat in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, 

solidariteit (vrijwilligerswerk, mantelzorg, …) alleen maar aan belang zal winnen. Hij vraagt de 

overheid daarom om dit sociale aspect centraler te stellen bij de implementatie van de visie.  

3.2 Ruimte voor verscheidenheid en diversiteit 

De nota stelt een eendimensionale toekomstvisie voor. Iedereen wordt verondersteld in 

eenzelfde richting te evolueren. De Vlor is echter van mening dat er voldoende ruimte moet zijn 

voor verscheidenheid en diversiteit. Toekomstige generaties moeten de vrijheid krijgen om te 

innoveren, de visie bij te stellen en een nieuw toekomstbeeld te creëren. Individuen moeten ook 

in staat gesteld worden om autonome keuzes te maken, die soms kunnen afwijken van de 

standaard. Enkel op die manier worden creatieve, kritische burgers gevormd die de samenleving 

van morgen zullen maken.  
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4 De rol van onderwijs in de visienota 

4.1 Een holistische benadering van onderwijs aanhouden  

De Vlor kan zich vinden in de holistische benadering van onderwijs waar de tekst van vertrekt: 

‘alle Vlamingen krijgen de kans om levenslang kennis te verwerven en hun talenten te 

ontplooien, om bij te leren op sociaal en cultureel vlak en om nieuwe competenties en attitudes 

te ontwikkelen’ (p. 35). De tekst hervalt echter vrij snel in een visie waarin onderwijs volledig ten 

dienste staat van (technologisch-wetenschappelijke) innovatie en van de arbeidsmarkt. Voor de 

Vlor is het belangrijk dat onderwijs niet louter als een utilitaire voorbereiding op de arbeidsmarkt 

wordt gezien, maar als een essentieel onderdeel van de maatschappij. Onderwijs staat immers 

niet louter ten dienste van de andere beleidsdomeinen. Onderwijs is ook regisseur van de eigen 

activiteiten binnen een kader van autonomie en verantwoording. Onderwijs werkt aan 

persoonlijkheidsvorming, socialisatie en kwalificatie. De Vlor vindt dat de visietekst hier veel te 

weinig op ingaat.  

4.2 Verder zoeken naar adequate antwoorden op de geschetste 

uitdagingen 

De Vlor herkent zich grotendeels in de uitdagingen die voor onderwijs geschetst worden. Hij 

vraagt zich echter af of de ‘learning parks’ naar voren geschoven kunnen worden als het enige 

mogelijke en voor alle onderwijsniveaus passende antwoord op deze uitdagingen. Het concept 

bevat een aantal aantrekkelijke elementen, maar de Vlor vindt het voorbarig om het 

onderwijsbeleid van de volgende 35 jaar hierop af te stemmen. Het is belangrijk dat een 

toekomstconcept voor onderwijs voldoende consistentie, grondigheid, diepgang en systematisch 

handelen omvat. De overheid moet daarom eerst de ‘learning parks’ en mogelijke andere 

alternatieven nog verder op hun merites onderzoeken.  

De Vlor vindt de laatste uitdaging die de nota naar voren schuift een van de belangrijkste: ‘de 

kennissamenleving gaat niet alleen over het ontwikkelen van nieuwe technologieën en kennis in 

de exacte wetenschappen. We ondersteunen ook volop concepten in de humane 

wetenschappen. (…) Vlaanderen wil bovendien alle bevolkingsgroepen betrekken bij sociale 

innovatie en levenslang leren’ (p. 40). De nota vertaalt deze uitdaging echter niet concreet en 

gaat nog minder in op hoe hieraan gewerkt zal worden.  

De Vlor is het ermee eens dat het toekomstbestendig maken van het onderwijs van vandaag een 

grote uitdaging is en wil graag ook meedenken over welke stappen vandaag en morgen gezet 

moeten worden om deze transitie mogelijk te maken.2  

                                                                                                                                                                     

2 Zie bijvoorbeeld ook voor het hoger onderwijs: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Uitdagingen voor het 

Vlaamse hoger onderwijs in de 21ste eeuw, 13 november 2012. 

http://www.vlor.be/advies/uitdagingen-voor-het-vlaamse-hoger-onderwijs-de-21ste-eeuw
http://www.vlor.be/advies/uitdagingen-voor-het-vlaamse-hoger-onderwijs-de-21ste-eeuw
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4.3 Onderwijs is breder dan kennisontwikkeling3 

Onderwijs wordt in de nota ondergebracht bij kennisontwikkeling. Dit is een logische keuze, maar 

de Vlor wijst erop dat onderwijs onderliggend een rol speelt in de negen thema’s die de nota 

prioritair naar voren schuift. Kennisontwikkeling is in al deze domeinen belangrijk.  

Voor de Vlor is het essentieel dat onderwijs jongeren van vandaag ondersteunt in zeer algemene 

voorbereiding op de complexe samenleving van morgen met daarbij aandacht voor alle soorten 

van kennis, vaardigheden en attitudes. De kennis van vandaag is immers morgen al 

voorbijgestreefd. Meer nog dan het overbrengen van kennis van vandaag, moeten we investeren 

in het voorbereiden van mensen (jong en oud) op nieuwe kennis en vaardigheden binnen 

complexe en snel evoluerende omgeving. Het leren maken van keuzes is hierin ook een 

essentieel onderdeel. Lerenden een brede basis bieden voor wetenschappelijk denken, 

levenslang leren, levenslange ontplooiing zijn hierbij cruciaal. Hiervoor is het bijvoorbeeld nodig 

dat een goede uitwisseling van ideeën tot stand komt tussen alle partners van onderwijs en de 

andere actoren uit de samenleving.  

Het is ook nodig dat onderwijs kan blijven werken aan onderwijsinnovatie, maar tegelijkertijd ook 

een bijdrage kan leveren aan wetenschappelijke en sociale innovatie binnen de maatschappij.  

4.4 Duurzaamheid in onderwijsbeleid 

In het onderwijs zullen er altijd bepaalde waarden overeind blijven, ongeacht de snelle 

maatschappelijke veranderingen. Hierbij denken we o.a. aan het algemeen vormend karakter van 

onderwijs, het bevorderen van gelijke kansen, etc. Binnen een steeds veranderende en 

complexer wordende maatschappij hebben leerlingen nood aan een vast referentiekader. 

Onderwijs kan hen deze stabiliteit bieden. Veranderingen moeten geleidelijk worden ingevoerd en 

moeten de nodige tijd krijgen om op hun verdienste te worden geëvalueerd. 

5 Transitie ‘levenslang leren en iedereen aan de slag 
helpen’: de juiste keuze?  

De Vlor is tevreden dat levenslang leren, in de betekenis van een leven lang leren (‘from cradle to 

grave’), deel uitmaakt van de zeven gekozen transitieprioriteiten. Hij herkent in de beschrijving 

van deze transitie echter opnieuw het sterke economische en technologische determinisme dat 

de nota domineert. Als men ervan uitgaat dat onderwijs naast de voorbereiding op de 

arbeidsmarkt, ook een verantwoordelijkheid heeft in het vormen van kritische, creatieve 

wereldburgers, dan moet zich dat ook vertalen in deze specifieke transitie. De Vlor stelt daarom 

voor om de transitie te herbenoemen in ‘een leven lang leren’ en hierin twee doelstellingen op te 

nemen: (a) het ontwikkelen van sterke persoonlijkheden en (b) de voorbereiding op de 

arbeidsmarkt. 

De Vlor vraagt zich ook af of ‘iedereen aan de slag helpen’ een goed gekozen doelstelling is. De 

raad pleit voor een samenleving waarin iedereen een plek vindt. Iedereen heeft namelijk recht op 

                                                                                                                                                                     

3 Zie ook: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs. Advies over de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs, 16 

september 2015 en Vlaamse Onderwijsraad, Raad Secundair Onderwijs. Visietekst over algemene vorming in het 

secundair onderwijs, 12 januari 2012. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-krachtlijnen-voor-een-sterk-basisonderwijs
http://www.vlor.be/advies/visietekst-over-algemene-vorming-het-secundair-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/visietekst-over-algemene-vorming-het-secundair-onderwijs
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een menswaardig bestaan en een zinvolle invulling van dat bestaan. Er moet nagedacht worden 

over hoe de maatschappij best omgaat met mensen die geen plaats vinden op de reguliere 

arbeidsmarkt of zij die tijdelijk niet participeren aan de arbeidsmarkt maar wel een zorgtaak 

opnemen. De samenleving heeft tegenover hen ook een verantwoordelijkheid. De Vlor vindt dat 

dit debat te weinig gevoerd wordt. Hij verzet zich tegen een maatschappijbeeld waarin mensen 

louter een economische finaliteit hebben.  

5.1 Persoonlijke ontwikkeling  

Bij persoonlijkheidsontwikkeling zijn het ontdekken en stimuleren van alle talenten, diversiteit, 

keuze en verscheidenheid belangrijk. Onderwijs draagt bij tot de ontwikkeling van het individu, 

wat de voorbereiding op de arbeidsmarkt overstijgt. De studiekeuze van jongeren moet bepaald 

worden door zelfkennis, horizonverruiming en talentontwikkeling.4 Arbeidsmarktfactoren en 

socio-economische kenmerken maken deel uit van beïnvloedende factoren maar zijn niet alles 

bepalend. De voorbereiding op een complexe en solidaire maatschappij maakt ook deel uit van 

het onderwijs. Het is hierbij belangrijk dat kritische, creatieve, sociaalvoelende burgers gevormd 

worden.  

In een zorgzame maatschappij moet ook aandacht besteed worden aan het leren van ouderen. 

Ook zij moeten zich staande kunnen houden in een digitale, snel evoluerende samenleving. De 

Vlor vindt sowieso dat het leren van volwassenen in Vlaanderen aan een inhaalbeweging toe is. 

In internationale benchmarks scoort Vlaanderen hierop lager dan de andere landen.  

5.2 Voorbereiding op de arbeidsmarkt5 

Onderwijs heeft een opdracht bij de voorbereiding, het zich handhaven en het zich ontwikkelen 

op de arbeidsmarkt. Hiervoor moet onderwijs de vinger aan de pols kunnen houden over de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een sterke wisselwerking tussen de arbeidsmarkt en 

onderwijs is hiervoor nodig. Onderwijs moet op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen 

bepaalde beroepen en zijn opleidingen hierop uiteraard afstemmen. Maar onderwijs moet ook 

breed genoeg opleiden om ook voor te bereiden op jobs die vandaag nog niet bestaan en 

rekening houden met het feit dat jobs ook aan belang kunnen inboeten en uiteindelijk 

verdwijnen. Een goede analyse van de arbeidsmarkt, inzicht in nieuwe competenties, uitwisseling 

van ervaringen en afwisseling tussen job en opleiding zijn hierbij de sleutelinvalshoeken. 

De Vlor merkt op dat een goede wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt ook moet leiden 

tot oplossingen voor de zwakkeren uit de maatschappij. Inclusief onderwijs kan enkel bijdragen 

tot het toekomstperspectief van alle jongeren als ook gewerkt wordt aan een inclusieve 

arbeidsmarkt. De Vlor vraagt hier aandacht voor bij de implementatie van de visie 2050.6  

                                                                                                                                                                     

4 Zie ook: Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de studiekeuze van het secundair naar het hoger 

onderwijs, 28 maart 2013. 
5 Zie ook: Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het Rekenhofrapport over de aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt, 26 maart 2015. 
6 Zie ook: Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de conceptnota ‘Samen tegen Schooluitval’, 8 oktober 

2015. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-studiekeuze-van-het-secundair-naar-het-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-studiekeuze-van-het-secundair-naar-het-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-rekenhofrapport-over-de-aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-rekenhofrapport-over-de-aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-samen-tegen-schooluitval
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6 Governance van deze langetermijnstrategie 

6.1 Bijkomend advies 

Het laatste deel van de nota (3.3) is een aanzet voor een aangepast governancemodel voor 

transities en systeeminnovatie. Dit governancemodel zal worden uitgewerkt door het 

Voorzitterscollege van de Vlaamse overheid. De manier waarop de uitrol van de transities 

begeleid wordt, is cruciaal voor het succes ervan. De Vlor vraagt daarom om deze nieuwe nota 

ook te kunnen adviseren van zodra ze beschikbaar is.  

6.2 De rol van de overheid in de toekomst 

De Vlor vindt het ook belangrijk om mee na te denken over de rol van de overheid in de 

toekomst. Moet de overheid innoveren, reguleren, begeleiden, …? De Vlor gelooft in een overheid 

die een breed kader schetst waarbinnen de verschillende actoren autonoom kunnen 

functioneren en hierover verantwoording afleggen. Hij vraagt de overheid vertrouwen te hebben 

in het beleidsvoerend vermogen van de onderwijsinstellingen. Hierbij verschuift de nadruk van 

‘controle’ naar ‘vertrouwen’, zonder dat de overheid haar verantwoordelijkheid opgeeft. Er is een 

betere balans nodig tussen regeldruk en lokale autonomie.7  

De Vlor kan zich vinden in het concept van co-creatie dat de nota naar voren schuift. Hij gelooft 

dat dit de basis kan zijn voor innovatieve regelgeving.  

6.3 Een multi-actormodel 

De Vlor is tevreden dat de aanzet tot governancemodel in de visienota melding maakt van multi-

actor governance en het cocreatiemodel vooropstelt dat betrokkenheid van meerdere partners 

en stakeholders veronderstelt. Dit lijkt een bottom-upbetrokkenheid te impliceren, waarvan de 

Vlor voorstander is. De raad gaat er daarom vanuit dat de onderwijspartners betrokken worden 

bij het bepalen van de langetermijndoelstellingen, de roadmaps, meetbare doelstellingen en 

andere parameters voor de transitie rond onderwijs. De Vlor vraagt daarom deel te kunnen 

uitmaken van de transitieruimte rond onderwijs. Het gehanteerde overlegmodel moet in elk geval 

garanderen dat ook de stem van minderheden gehoord kan worden.  

6.4 Een multi-levelmodel 

De Vlor vindt het belangrijk dat naast een multi-actor governance ook aandacht besteed wordt 

aan multi-level governance dat een écht transversaal beleid mogelijk maakt. Dit veronderstelt 

meer samenwerking zowel tussen de verschillende beleidsdomeinen als tussen de lokale, 

regionale, federale en Europese overheden.  

6.5 Ruimte voor eigenheid  

Het is belangrijk dat de actielijnen uit de verschillende deeldomeinen geïmplementeerd worden 

vanuit een gemeenschappelijke, transversale visie. Een goede coördinatie en afstemming tussen 

                                                                                                                                                                     

7 De Vlor pleit in heel wat adviezen voor een correct evenwicht tussen sturing en autonomie. Zie o.a. Vlaamse 

Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de beleidsnota Onderwijs 2014-2019, 27 november 2014. 

http://www.vlor.be/advies_beleidsnota1419


 

 

 

 

7 

de transitieruimtes is daarom noodzakelijk. Daarnaast is het echter ook nodig dat elke 

transitieprioriteit de nodige autonomie krijgt om elke pijler vorm te geven in functie van de 

eigenheid van het beleidsdomein. De Vlor vraagt de overheid dit evenwicht nauwgezet te 

bewaken. 

De Vlor veronderstelt dat per transitieruimte nagedacht zal worden over de meest adequate 

manier van opvolging. Het opleggen van eenzelfde, strikt en mechanistisch gehanteerd model 

voor alle beleidsdomeinen, lijkt moeilijk haalbaar. Elk beleidsdomein heeft een eigen 

kwaliteitszorgsysteem. Deze systemen moeten alle ruimte krijgen om verder te evolueren.  

Binnen de verschillende beleidsdomeinen is het werkveld vandaag ook anders gestructureerd. 

Het is belangrijk hiervoor aandacht te hebben en ook hier niet met een uniform instrumentarium 

van start te gaan.  

6.6 Nood aan een stappenplan 

De Vlor had verwacht dat de visienota ook een gefaseerd stappenplan zou bevatten. Hij 

veronderstelt dat dit nog in de nabije toekomst, per transitieruimte, uitgewerkt wordt. 

 

 

Mia Douterlungne Harry Martens 

administrateur-generaal voorzitter 

 


