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Standpunt over de hertekening van de lerarenopleidingen 

1 Situering 

De minister van Onderwijs publiceerde op 2 oktober 2002 een werkdocument over de 
hertekening van de lerarenopleidingen.  Diverse maatschappelijke geledingen 
formuleerden een reactie.  Ook de Vlor wenst aan dit maatschappelijk debat deel te 
nemen.  Onderstaand standpunt past in dit opzet.  Het standpunt kwam tot stand na 
overleg in de raden voor het hoger en het volwassenenonderwijs.   

De raad stelt vast dat het document niets zegt over de GPB-opleidingen.  De raad 
betreurt deze leemte.  Het vast bureau besliste om rechtstreeks overleg te 
organiseren tussen vertegenwoordigers van het hoger onderwijs en het 
volwassenenonderwijs.   

Het standpunt is goedgekeurd op de Algemene Raad van 17 december 2002 met 
eenparigheid van stemmen.   

2 De karakterisering van de lerarenopleidingen  

De lerarenopleiding is uiteraard een beroepsopleiding, net zoals de opleiding tot arts, 
ingenieur, informaticus, architect …  Het hoger onderwijs, waaronder het academisch 
onderwijs, richt sinds jaar en dag tal van professionele opleidingen in.  Volgens de 
raad is het niet mogelijk om aan de vaststelling dat lerarenopleiding een 
beroepsopleiding is, conclusies te verbinden voor de positionering van 
lerarenopleidingen in de bachelor- en masterstructuur.  Uit de omschrijvingen die het  
voorontwerp van structuurdecreet hanteert, blijkt ook dat een academische master 
met een professionele gerichtheid een van de opties is.  Academische 
masteropleidingen met een professionele gerichtheid zijn tegelijk gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en leiden op tot beroepen waarin de toepassing van 
wetenschappelijke kennis een hoog niveau van professionaliteit vereist.  In de 
visietekst vult de minister de term beroepsopleiding veel enger in dan in het 
structuurdecreet.  De raad pleit voor een brede invulling van het begrip 
“beroepsopleiding” zowel in het structuurdecreet als in het decreet op de 
lerarenopleiding. 

3 Een continuüm in de leertrajecten 

De minister ziet de vorming tot leraar als een continu proces van professionele 
ontwikkeling. De verschillende vormingsfases namelijk de initiële opleiding, de 
aanvangsbegeleiding en de nascholing leveren elk een eigen, complementaire 
bijdrage.  Zoals al bleek uit het standpunt van 2001 over de evaluatie van de 
lerarenopleidingen, kan de Vlor zich in deze visie herkennen.  Tijdens de loopbaan 
zullen de verschillende competenties die het beroepsprofiel naar voren schuift, 
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aangevuld en verdiept worden.  De Vlor wijst er echter ook op dat de trajecten na de 
initiële opleiding ook specifieke middelen vereisen voor opleidingsinstellingen en 
scholen. 

De visietekst van de minister geeft geen indicatie over de plaats die de bestaande 
voortgezette opleidingen (remedial teacher, leraar in de basiseducatie, leraren die 
onderwijsbevoegdheid willen voor een aanpalend onderwijsniveau, …) krijgen in het 
continuüm van de lerarenopleidingen.  De Vlor vindt het belangrijk dat deze 
opleidingen hun finaliteit kunnen behouden.  In tegenstelling tot andere voortgezette 
opleidingen financiert de overheid deze opleidingen.  De overheid draagt in deze een 
bijzondere verantwoordelijkheid. 

In het continuüm van structuren die de professionaliteit van de leraren versterken, 
ontbreekt volgens de Vlor de input vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten.  
Ten slotte wijst de raad erop dat er een grotere doorstroming zou moeten zijn van de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de scholen (bijv. OBPWO).  Die 
doorstroming zou een krachtige bron van professionalisering van de schoolteams 
kunnen betekenen en hen helpen bij het effectiever oplossen van specifieke 
problemen waarmee ze te maken krijgen.  Om dit mogelijk te maken, zullen 
onderzoeksprojecten hiervoor in aangepaste middelen voorzien of een budget 
omvatten voor vervolgactiviteiten. 

4 Leertrajecten voor toekomstige leraren 

4.1 Geïntegreerde professionele bachelors in de hogescholen 

De raad volgt hier het denkspoor van de minister.  De bestaande opleidingen tot 
kleuterleider, onderwijzer en leraar secundair onderwijs groep 1 kunnen omgevormd 
worden tot een professionele bacheloropleiding. 

4.2 Lerarenopleidingen voor studenten die al een bachelor hebben verworven 

Het gaat hier zowel om de lerarenopleidingen voor studenten die een professionele of 
een academische bachelor hebben behaald. 

Een meerderheid in de raad pleit ervoor dat bachelors die leraar willen worden, een 
specifiek leertraject van 60 studiepunten volgen.  Een meerderheid in de raad vindt 
dat academisch gevormde bachelors in dit geval dezelfde onderwijsbevoegdheid 
verwerven als de leraars secundair onderwijs, groep 1. 

Andere leden, met name de studenten, gaan niet mee in dit denkspoor voor de 
academisch gevormde bachelors.  Zij verwijzen naar het punt 4.3. 

De raad neemt nu nog geen standpunt in over welke onderwijsvoorzieningen deze 
lerarenopleidingen voor bachelors moeten aanbieden (zie hierover punt 1). 

4.3 De opleidingen tot leraar aan de universiteiten en opleidingen van academisch 
niveau 

Leraren moeten de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertalen naar zinvolle 
onderwijsleersituaties voor leerlingen.  In de laatste jaren van het secundair onderwijs 
veronderstelt dit naast een doorgedreven pedagogisch-didactische vaardigheid ook 
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een grondige en gevorderde kennis en competentie in een bepaald wetenschappelijk 
of artistiek domein.  Dit omvat ook inzicht in de onderzoekstechnieken in dat 
vakgebied.  Leraren moeten daarenboven ook ontwikkelingen in hun discipline(s), 
kunnen volgen.  Dit komt nog meer in de kijker door de onderzoekscompetentie die 
de specifieke eindtermen voor het ASO bij leerlingen op het einde van de derde 
graad veronderstellen. 

De raad stelt hiervoor twee alternatieve modellen voor:  

De lerarenopleiding zou een afstudeerrichting kunnen worden van een 
masteropleiding.  In de master krijgen de studenten zowel een vakinhoudelijke als 
een educatieve vorming.  Het aandeel van de lerarenopleiding daarin bedraagt 60 
studiepunten van de 120.  Ze verwerven een titel van master die betrekking heeft op 
het geheel van de opleiding.  Voor een meesterproef kunnen studenten opteren voor 
een vakinhoudelijk of een educatief onderwerp. 

Daarnaast ziet de raad nog een tweede model.  Studenten die initieel een andere 
afstudeerrichting dan onderwijs gekozen hebben, zullen na hun “vakinhoudelijke” 
master een tweede titel moeten verwerven.  Zij verwerven dan de 60 studiepunten die 
betrekking hebben op de lerarenopleiding.  De universiteiten zullen in dit geval wel 
nog verder flexibele trajecten moeten uittekenen waarin de leermogelijkheden van 
studenten die al functioneren in het onderwijs of daarbuiten, optimaal worden benut. 

De vertegenwoordigers van de studenten daarentegen zijn bovendien van mening dat 
ook een eenjarige academische master met professionele gerichtheid na een 
(driejarige) bacheloropleiding, volstaat om ook voor de derde graad van het secundair 
onderwijs goede leraren op te leiden.  In deze eenjarige academische master 
verwerven de toekomstige leraren de vereiste pedagogisch-didactische 
competenties. Zij voeren aan dat een verlenging van de studieduur meer studenten 
zal afschrikken om de lerarenopleiding te volgen en om leraar te worden. 

4.4 Onderwijsbevoegdheden 

De Vlor wijst op de noodzaak dat in alle onderwijsvormen van het secundair 
onderwijs master-leraars kunnen functioneren en niet enkel in het ASO.  Deze 
uitspraak kan niet gelezen worden als een instemming van de Vlor met het principe 
van enveloppefinanciering.  

5 Versterken van de praktijkrelevantie van de opleidingen 

In de ogen van de raad vormen stages een belangrijk middel om de 
praktijkbetrokkenheid van de opleiding te realiseren. Stages zijn een volwaardig 
opleidingsonderdeel die van bij het begin betekenisvol geïntegreerd moeten worden 
in het geheel van de opleiding. Praktijkervaringen vormen op zich nog geen garantie 
dat er opleidingsdidactisch relevant geleerd wordt. Daartoe dienen stage-activiteiten 
zorgvuldig ontworpen te worden vanuit een opleidingsdidactisch concept en 
geïntegreerd deel uit te maken van de vakinhoudelijke en vakdidactische vorming die 
wordt aangeboden. De lerarenopleiding zal met andere woorden begeleide 
leerkansen moeten creëren, waarbij onder meer via reflectie, de student de 
verschillende opleidingsonderdelen ("theorie" en "praktijk") op elkaar kan betrekken. 
Theorie en praktijk kunnen niet consecutief of gescheiden worden aangeboden zoals 
gesuggereerd onder punt 5.2.4 van de visietekst.  Het is in deze context voor de raad 
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evident dat stage meer moet omvatten dan lesgeven.  Alle onderdelen van het 
beroep moeten aan bod komen. 

De organisatie van stages veronderstelt een partnership met de scholen in het basis- 
en secundair onderwijs. Ervaringen in scholen kunnen de didactiek in de 
lerarenopleidingen verrijken. Scholen kunnen in samenwerking met 
lerarenopleidingen hun onderwijspraktijk vernieuwen.  Dit biedt ook kansen voor een 
versterking van een onderwijskundige input in de scholen.  Dit veronderstelt voor 
beide partijen omkadering en financiering. Het mentorschap verdient een aangepaste 
honorering.  

Voor studenten aan de lerarenopleiding die al actief zijn in het onderwijs, zal de 
opleiding aangepaste en begeleide leerervaringen organiseren. Hier wordt dezelfde 
redenering gevolgd als voor de integratie van stages in de opleiding in het algemeen. 
Het presteren van onderwijsactiviteiten door de student volstaat op zichzelf niet om 
ze als "stage" mee te laten tellen. Cruciaal is de reflectieve integratie ervan en 
verbinding met andere elementen uit de opleiding. Dit vraagt om adequate 
begeleiding en de raad verwijst dan ook naar het evaluatierapport waar de cruciale rol 
van mentoren in het licht is gesteld. Goede mentoren zijn echter geen evidentie als zij 
niet van de nodige (kwalitatieve en financiële) ondersteuning kunnen genieten. 

6 Flexibilisering van de opleidingen 

De raad staat achter de idee om lerarenopleidingen flexibeler te organiseren en dus 
te voorzien in flexibele leertrajecten.  De raad vraagt de overheid om hier de 
autonomie en de professionaliteit van de opleidingsinstellingen te respecteren.  Er 
zijn verschillende vormen van flexibilisering mogelijk.  De modulaire structuur is er 
slechts één van.  Strakke modulaire structuren die de overheid oplegt, zijn niet 
wenselijk.  Lerarenopleiding is ook persoonsvorming en dit vraagt een coherent en 
substantieel leertraject waarbij aanpassingen voor individuele studenten en 
afhankelijk van hun specifieke leerbehoeften mogelijk zijn. 

Onder flexibilisering verstaat de raad ook de uitbouw van specifieke mogelijkheden 
voor studenten die al werken.  Instellingen zullen bij de vormgeving van opleidingen 
met een grotere praktijkrelevantie, specifieke voorzieningen uitbouwen zoals 
intervisie, reflectie, ... Deze voorzieningen zullen, net als voor de andere studenten in 
de lerarenopleiding, kansen bieden voor begeleide leermomenten in de klaspraktijk. 

7 Referentiekader voor kwaliteitszorg 

De raad is van mening dat de kwaliteit van lerarenopleidingen gebaat is met een 
ruimere samenwerking tussen lerarenopleidingen aan hogescholen, universiteiten en 
centra voor volwassenenonderwijs. De ervaring van de centra voor 
volwassenenonderwijs met flexibele leertrajecten kan een verrijking betekenen voor 
de andere lerarenopleidingen; het vakdidactisch onderzoek is eveneens een terrein 
waar kruisbestuiving mogelijk is.  De raad is van mening dat associaties hiervoor een 
kader kunnen bieden. 

De raad verwijst naar het standpunt van de Algemene Raad van november 2001.  
Het beroepsprofiel schetst de competenties van een ervaren leraar en dus het 
groeiperspectief voor professionele leraren.  De basiscompetenties geven het 
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competentieniveau weer van de beginnende leraar.  In die context is het niet 
aangewezen nog een derde instrument te ontwikkelen dat de startcompetenties 
weergeeft.  De raad wees er toen ook op dat erg essentiële aspecten van het 
leraarschap zich niet laten vatten in objectiveerbare en meetbare basiscompetenties.   

Leraarschap steunt immers op de persoonlijkheid van de betrokkene, op 
leerlingbetrokkenheid en engagement. Het belang van de persoonlijkheid van de 
leraar, zijn relationele gerichtheid en zijn voeling met wat leeft bij jonge mensen, is 
essentieel voor een leraar.  Het zogenaamde “teacher thinking”-onderzoek, de 
belangrijkste stroming binnen het onderzoek naar lerarenopleiding en lerarengedrag, 
heeft de voorbije twintig jaar duidelijk aangetoond dat de opvattingen (het denken) 
van leraren bepalend zijn voor hun handelen en dat opleiding en vorming van leraren 
dus niet enkel gericht mogen zijn op handelingsvaardigheden, maar ook de kennis en 
opvattingen van de betrokkenen mee in rekening moeten brengen. 

Het advies van de Raad Hoger Onderwijs van 27 november 1997 pleitte ervoor om 
beheersingsniveaus voor basiscompetenties te formuleren.  De raad vindt dat de 
overheid voor deze gradaties bepaalde richtsnoeren of indicaties kan geven, zonder 
evenwel strikte criteria te formuleren.  Het blijft een opdracht van de instellingen om, 
vanuit hun verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg, hun opleidingsconcept en –
programma zo vorm te geven dat ze studenten op de verschillende 
beheersingsniveaus oriënteren. 

De Vlor vindt dat ook lerarenopleidingen op zich geaccrediteerd moeten worden.  Dit 
is noodzakelijk voor een volwaardig civiel effect van de studiesanctionering, ook in 
een internationale context. In het kader van de accreditatie zullen lerarenopleidingen 
een verantwoorde opleidingsdidactische visie moeten uitbouwen. De raad pleit ervoor 
om de autonomie en de professionaliteit van de opleidingsinstellingen te laten spelen.  
Dit garandeert de dynamiek van de instellingen. 

De vorming van opleiders is een belangrijk instrument voor de kwaliteit van de 
lerarenopleidingen.  Maar dit is een aspect van het HRM-beleid van de instellingen.  
De overheid moet hier geen specifieke initiatieven nemen.  Ook hier moet de 
professionaliteit van de instellingen kunnen spelen. Er bestaan trouwens 
instrumenten die tegelijk de autonomie respecteren en anderzijds aanzetten tot hoge 
professionele standaarden.  Een voorbeeld hiervan is een beroepsstandaard voor 
lerarenopleiders zoals die in Nederland door lerarenopleiders, in samenspraak met 
de overheid, is uitgewerkt. 
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8 De positionering van de GPB-opleidingen 

De raad herinnert aan het feit dat de GPB-opleidingen niet zijn opgenomen in het 
decreet op de lerarenopleidingen.  Al jarenlang bestaat er onduidelijkheid over de 
positionering van het hoger onderwijs voor sociale promotie en in casu van de GPB-
opleidingen.  De raad dringt aan dat de overheid een keuze maakt tussen de 
verschillende opties die openliggen. 

De discussie over de toekomst van de GPB-opleidingen wordt bemoeilijkt door het 
feit dat er geen duidelijkheid is over de toekomst van het hoger onderwijs voor sociale 
promotie, over het structuurdecreet en over de inpassing van de lerarenopleidingen in 
dat structuurdecreet. 

De raad vraagt te onderzoeken hoe de GPB-opleidingen kunnen worden ingepast in 
de associaties, ofwel worden ze een onderdeel van de associatie ofwel kunnen ze 
samenwerken met associaties.  De samenwerking of integratie in de associaties op 
lange termijn wordt bezwaard door de onduidelijkheid in de hierboven opgesomde 
dossiers. 

Zowel bij de lerarenopleidingen in de hogescholen en universiteiten als bij de 
lerarenopleidingen in de centra voor volwassenenonderwijs bestaat een interesse om 
samen te werken en zo een win-win-situatie te creëren. 
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