
Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid 
 

DEEL 1: DE BASISPIJLERS VAN HET VLAAMSE ONDERWIJSBELEID 

 

1. HORIZONTALE PIJLERS 

 
Alle vormen van formeel georganiseerd onderwijs zijn gedetermineerd door deze 7 
horizontale pijlers: 

o Gemeenschappelijk kenmerk: deze pijlers zitten sterk verankerd in de wettelijke, 
decretale basis van het onderwijs als maatschappelijke sector 

 
1. Vrijheid van onderwijs 
o Verankerd in artikel 17 van het grondwetboek 
o In vrijwel elke fundamentele discussie over het onderwijs in Vlaanderen: directe 

verwijzing hiernaar 
o Discussies -> ‘prijs’ die we voor deze vrijheid betalen 

 
2. Leerplicht en geen schoolplicht 
o Verdere uitwerking van de Grondwet met daarbij een zeer late beslissing van de 

Belgische overheid om onderwijs via leerplicht voor iedereen te garanderen 
 

3. Onderwijs is gemeenschapsmaterie 
o Verschuiving in de Belgische structuur als gevolg van  

o De federalisering  
o Het overhevelen van bevoegdheden naar de gemeenschappen en de 

gewesten 
o Na 6 staatshervormingen: verschillende gemeenschappen beslissen over 

bevoegdheden die aanvankelijk cultureel van aard waren  
o Staatshervormingen gingen samen met aanpassingen in de Grondwet 

 
è De oorspronkelijke Belgische onderwijsregelgeving ligt slechts ten dele aan de basis 

van de volgende 4 pijlers.  
è Zijn het resultaat van grondige herschikkingen van de onderwijsstructuur door 

o De inbedding in de ruimere Europese context 
o Verschuivingen in de maatschappij als gevolg van migratie en ideologische 

discussies over diversiteit en inclusie 
 
 
 



2. VERTICALE PIJLERS 

 
è Verwijzen naar de basisstructuur van het onderwijs 
è Ingericht volgens niveaus die  

o Een afgeleide zijn van een meer omvattende kwalificatiestructuur 
o Sterk bepaald zijn door een aantal leeftijdsgrenzen 

 
Denken over het belang van onderwijs: 
Focus op beperkte kwalificatie (met oog op de inschakeling in een agrarische en/of 
Industriële maatschappij) à focus op het garanderen van kwalificaties die passen bij een 
postindustriële samenleving waarin de dienstensector bepalend is 
 

3. HET COMPLEXE SAMENSPEL VAN VERTICALE EN HORIZONTALE PIJLERS 

  
Benadrukken van hoeveel beslissingen over het opzetten en functioneren van verschillende 
onderwijsniveaus direct beïnvloed worden door de horizontale pijlers. 
 
Vb. discussie over hervorming secundair onderwijs – discussies vrijheid onderwijs & 
schoolautonomie 
 

4. ONDERWIJSBELEID ALS HET MACRONIVEAU IN EEN ONDERWIJSKUNDIG 
REFERENTIEKADER 

 
Onderwijsbeleid = bepalende factor in het 
onderwijskundige referentiekader (dat leren 
en instructie helpt beschrijven) 
o Discussies over leren & instructie:   
microniveau (vb. evaluatieaanpak) 
o Discussies over onderwijsbeleid: 
macroniveau (vb. wetgeving) en mesoniveau 
(vb. leiderschap directeur) 

 
o Macroniveau heeft directe invloed op micro- en mesoniveau (vb. kwaliteitszorg op 

schoolniveau wordt bepaald door de regelgeving op macroniveau vb. invulling 
schoolinspectie & leerdoelstelling op microniveau worden afgeleid van 
eindtermen/sleutelcompetenties op het macroniveau) 
 

o Macroniveau: ‘interne’ functioneren onderwijs en onderwijsbeleid “onderwijs als 
sector” worden beïnvloed door de context (stakeholders vb. vakbonden, 
groeperingen…) 



Vb. protesten, petities… 
 

o Context bepaald budget 
 

DEEL 2: HORIZONTALE PIJLERS 

 

1. PIJLER 1: VRIJHEID VAN ONDERWIJS 

 

1.1 DE GRONDWETTELIJKE VRIJHEID VAN ONDERWIJS 

 
Article 17. L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite:  la répression des 
délits n’est réglée que par la loi. L’instruction publique donnée aux frais de l’État est 
également réglée par la loi. 
 

o Vrijheid van inrichting van onderwijs – iedereen mag onderwijs inrichten 
o Kosteloosheid van onderwijs (als het door de staat wordt ingericht) 

 
Vroeger:  

o Overheid (Willem I) nam de touwtjes in handen (tegenreactie op de grote invloed van 
de Katholieke Kerk) 

o Aanval op de macht van de kerk & bepaalde dat het de taak van de overheid was om 
onderwijs in te richten -> Kerk & liberalen coalitie -> start Belgische onafhankelijkheid 

o Willem I legt de kiem van alle schoolstrijden  
 

1.2 VAN VRIJHEID VAN ONDERWIJS NAAR RECHT OP ONDERWIJS 

 
o Van – naar - … 

– Vrijheid van onderwijs (inrichten van onderwijs) 
– Recht op onderwijs (volgen naar eigen keuze) 

o Keuze naar ideologie 
 

Article 6: Il n’y a dans l’état aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la 
loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui 
peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. 
 
o Standenmaatschappij bestond nog 
o Liberale gedachtengoed: vrijzinnig, los van ideologie 
o Ideologie: macht, grondwet is revolutionair “iedereen gelijk voor de wet” – iedereen 

kan ambt opnemen 



 
Article 14: La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de 
manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits 
commis l’occasion de l’usage de ces libertés. 

 
o Godsdienstvrijheid, vrije meningsuiting, persvrijheid… (vroeger bepaald door de kerk) 

 
Vrijheid + noodzakelijke zorg voor onderwijs door de staat -> kosten? (overheidssteun voor 
onderwijs die door de Belg werd ingericht? Oprichting islamitsche school?) 
 
à grondwet = bepalend voor vormgeving van onderwijs 
 
Continue spanning: vb. centrale examens door de ministers ipv de school?? 
 

1.3 VAN RECHT OP ONDERWIJS NAAR DISCUSSIES OVER FINANCIERING: SCHOOLSTRIJD 

 

1.3.1 DE EERSTE SCHOOLSTRIJD 

 
o Vrijheid van onderwijs… maar, wie zal betalen? 
o Grondwet: financiering van het onderwijs door de staat ingericht = rijksonderwijs 
o Maar Kerk zeer sterk in inrichten lager onderwijs; dus niet gefinancierd? 
o Wet 1842: gemeente kan bestaande lagere school “aannemen” 

• Elke gemeente verplicht om kosteloos een lagere school in te richten 
• Gemeente kon ook een bestaande katholieke school overnemen 

 
Eerste schoolstrijd 
 
Kiem: discussies over vrijheid van onderwijs en vrijheid van godsdienstbeleving 
Katholieke ideologie <-> vrijzinnigen (liberalen) 
 

o Liberale regering: Wet Van Humbeeck 
– 1879: Wet op lager onderwijs 
– Elke gemeente verplicht een officiële lagere school in te richten  
– Verbod op “aannemen/subsidiëren van vrije scholen” 

 
à Basis verzuiling in Vlaanderen 
 
Schoolstrijd en betoging door de Kerk (school zonder godsdienstonderwijs) 
 



 
Diplomatieke breuk met het Vaticaan 1881 -> België = duivelsland 

o Scholen zonder ziel vs. de vrije scholen 
o Strijd op gemeenteniveau 
o Mobilisatie door de kerk: succes van vrije scholen van 13% naar 63,5% van scholen  

1884: verkiezingen een ramp voor de liberalen 
Nieuwe organieke wet: aanname scholen OK 
 
Had een ongelofelijke impact:  

o Kerk mobiliseerde het volk om (onder druk) in te schijven in vrije scholen 
o Verstoten als je niet naar Katholieke school ging  
o “Denken zoals je moet denken” – ideologie werd door de omgeving bepaald 

 
1884: nieuwe organieke wet (nederlaag liberalen) 

o Aannemen van scholen door gemeenten weer mogelijk 
o Massale sluiting van rijksscholen  

• 900 lager scholen 
• 700 scholen voor volwassenen 
• Vlucht van leraren naar katholieke net – leraren bekeren zich 

o Zaadje geplant voor … 
 
1914: leerplicht 6-14jaar  
 

1.3.2 DE TWEEDE SCHOOLSTRIJD (8 JAAR LANG) 

 
Leidde tot het schoolpact (zorgde voor vrede) 
 

o Inzet: financiering secundair onderwijs (1950-1958) 
o Na WO II: groeiende scolarisatie (meer leerlingen gingen naar het secundair 

onderwijs) + enorme vernietiging na WO2 – wie gaat dat betalen? à Meer scholen 
nodig 

o Te weinig officiële scholen en katholieke secundair onderwijs was onder gefinancierd 



• Rijksonderwijs gesubsidieerd 
• Katholiek onderwijs duurder: inschrijvingsgeld (om hoofd boven water te 

houden) 
-> MAAR Regering Harmel (1950-1951) (stemmen voor extra financiering 
katholieke secundaire scholen); subsidies  
• Voorwaarde: géén inschrijvingsgeld 

 
o 1955:  

• Afschaffing subsidies door socialistische-liberale regering (wet-Collard) 
• Extra rijksscholen oprichten 
• Toezicht op katholieke scholen 

… 
o Bom barst (betogingen, protesten…): Mars op Brussel 1955 -> bracht regering aan 

wankelen 
o 1958 roemloos verlies socialisten verkiezingen 

à Opzetten minderheidsregering CVP Gaston Eyskens 
o Oprichting “Nationale Schoolcommissie”  
o Vertegenwoordiging alle partijen: katholieken, socialisten en liberalen: werken 

samen aan de oplossing 
o 6 november 1958: compromis: ‘Schoolpact’ zorgt voor ‘Schoolvrede’ 

 

1.4 SCHOOLPACT 

 
Formele oprichting van onderwijsnetten: waarborgde bestaan van het  

o Officiële onderwijs (staat/provincie/gemeente)  
o Het vrije onderwijs (vooral katholiek, ook vb. protestants) 

 
o Recht op godsdienstonderwijs gegarandeerd 
o Gratis leerplichtonderwijs (aanpassing Leerplichtwet) 
o Voorwaarden in de Schoolpactwet (vrijheid van onderwijs verder geregeld): 

vnl. subsidiëringsvoorwaarden: respect minimum lessenrooster en leerplan 
met Rijksinspectie …  

 
Vb. Freinetschool: horen bij een net, volgen het pedagogisch project van dat net met een 
zekere ruimte <-> grote spelers in de Vlaamse onderwijsmarkt) 
 

o Schoolpact 
• Vertaling afspraken in de Schoolpactwet van 1959 

o Later nog meer netten 
• Steeds verankerd in aanpassing van de wet (later decreten) 



• Nog meer “netten” naast de twee blokken 
(naast 2 blokken richten ook nog FOPEM, federatie Steinerscholen, IPCO en VOOP 
vrij onderwijs in -> organiseren belangenverdediging binnen het OKO) 

 
Na schoolpactwet: organisatie onderwijs in stroomversnelling 

è Scholen verenigen/organiseren onder netwerken/onderwijskoepels 
è Vroeger: rijksonderwijs, vrij gesubsidieerd onderwijs, OVSG en provinciaal onderwijs 
è Nu: 

• Koepelorganisaties spreekbuis van de netten:  
• Rijksonderwijs (nu GO) – 1 schoolbestuur 
• Vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) (vooral Katholiek onderwijs) – 

kleine koepels – 630 schoolbesturen 
• Officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) met als ondergroepen: 

• OVSG (Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten) 
• Provinciaal onderwijs  

à Schoolbesturen zijn betreffende gemeenten/provincies 
 

o Financiering 
• Officieel rijksonderwijs (Gemeenschapsonderwijs): GO 
• Officieel Gesubsidieerd Onderwijs: OGO 
• Vrij Gesubsidieerd Onderwijs: VGO 

o In ruil voor subsidies: kwaliteitszorg: eindtermen, goedgekeurde leerplannen, 
basisinfrastructuur, minimumaantal leerlingen, benamingen van studierichtingen … 

o Maar “vrijheid van onderwijs” eigen methodes, groeperingsvorm, examens, werving 
van leerkrachten… regelen 
= ‘pedagogische project’ (recht van onderwijskoepels om een eigen pedagogisch 
project voorop te stellen – actief beleid door overheid is lastig) 

 
Eindtermen zijn verplicht, leerplannen niet (ET zijn te conreet, vrijheid??) 
à Vlaanderen is uniek (1 groep, 1 leraar, 1 leeftijd per klas…) 
… elke leerling is verschillend, een slecht rapport is niets zeggend… 
 

 



Vrijheid van onderwijs? -> veel in handen van koepelorganisaties en inrichtende machten – 
zelf een school starten?  
 
Vrijheid van onderwijs: ‘the saga continues” 
 

o Vrijheid van onderwijs (negatieve kant -> kwaliteit onderwijs??) 
o Recht op onderwijs 
o Recht op onderwijs voor ALLE kinderen (het niet meer mogen weigeren van 

leerlingen onder bepaalde voorwaarden) 
• Het GOK-decreet van 2002 (2008) dat o.a. inschrijvingsrecht vastlegde 
• Het M-decreet: ‘inclusie’ met verschuiving lln. uit buitengewoon naar gewoon 

onderwijs 
o Zie zesde pijler 

 
 
Verzuiling? 

o Buitenland: officieel onderwijs (staatsscholen) de “regel” en andere scholen 
(vrije) een uitzondering 

 
Nadruk op waarden/bredere opvoeding -> moeilijk meetbaar, maar groter engagement van 
leerkrachten; leerlingen gemotiveerder + school wordt leef- en studiewereld) à positief 
effect van de verzuiling?  
 
2 basiszuilen: katholieke en toenmalige rijksonderwijs 

o Veel vrijheid? Lokale autonomie?  Zuilen centralistisch 
o Scholen niet geholpen om met vrijheid om te gaan (middelen worden aan 

koepelorganisaties gegeven – overheid voert beleid met centrale koepels) 
o Zuilen -> instituties -> systemen en subsystemen/structuren: veel centrale 

organen: begeleiding, nascholing, ouderverenigingen, leerplannen, 
planificatiesystemen, consultatieorganen, informaticasystemen… 

o Zuilen = koepels die centralistisch zijn 
Oplossing: scholengemeenschappen? 
 

2. PIJLER 2: LEERPLICHT EN GEEN SCHOOLPLICHT  

 

2.1 DE LANGE WEG NAAR DE LEERPLICHT 

 
Uitvloeisel van de eerste schoolstrijd: groeiende aandacht belang van onderwijs 
 



België zeer laat bewustzijn (vrijheid van onderwijs… overheid kon niet zeggen hoe kinderen 
moeten leren) 

o Duitse Staten 1850  
o Engeland 1870-1880  
o Luxemburg 1881  
o Frankrijk 1882  
o Nederland 1900  

Schoolstrijd: liever geen leerplicht dan in niet katholieke scholen… 
 
Liberalen en socialisten <-> katholieke blok (financiering en als dan niet promotie van het 
door de Kerk ingerichte onderwijs) 

LEERPLICHT 

 
Wet op het lager onderwijs: analfabetisme aanpakken – in elke gemeente een gratis lagere 
school 
 
… maar in werkelijkheid: beperkte goodwill: 
 
De Decker 1850: L’instruction obligatoire et gratuite n›est ni dans nos moeurs, ni dans nos 
lois; il y a là, tout à la fois, une exagération des droits du Gouvernement et des besoins de la 
société.’ 
 
• Kinderarbeid in landbouw en industrie regel 
• Katholieken-liberalen tegen afschaffen kinderarbeid 

Enkel kinderen konden onder de spinmachines/koolmijnen -> te groot: ontslagen 
 

o Vrijzinnige Loge gangmaker van opstartende discussie over invoering leerplicht 
(katholieken blijven afwijzend -> leerplicht was bedreiging voor katholieke scholen) 
à ‘Overigens blijft leerplicht in elk geval een ontoelaatbare inbreuk op de macht van 
de ouders over hun kinderen’ 
 

2.2 DE LEERPLICHT EN DE SCHOOLSTRJD 

 
o Eerste schoolstrijd 1879: plots is onderwijs belangrijk 
o 1883 eerste voorstel om kinderarbeid te verbieden door liberalen; maar door 

debacle van regering in schoolstrijd werd dit “liberaal” idee afgevoerd 
 
Leerplichtvoorstanders koppelden leerplicht aan onderwijs zonder aandacht voor godsdienst 
+ economische reden: liberalen en katholieken wilden kinderarbeid niet afschaffen 
 



o Begin 20de eeuw: opkomst socialisme; zie 1890 Priester Daens en nieuwe 
stromingen in de katholieke partij à leerplicht terug op de agenda 

o Maar elke discussie werd gekelderd; door discussie over ongelijke financiering 
aangenomen scholen:  
 

Arme ouders konden het schoolgeld van de armoelijdende vrije scholen niet betalen en 
gingen naar de officiële scholen, die wel subsidies uit de gemeentekas ontvingen. 
Ondertussen was – op basis van de Wet van 1883 kinderarbeid beneden 12 jaar verboden. 
Maar katholieke politici weigerachtig om te kiezen voor leerplicht. Want wat zou gebeuren 
indien geld er niet kwam voor de katholieke scholen? Al die kinderen zouden plots naar die 
goddeloze staatsscholen verhuizen ... 
 

o 1912: klinkende overwinning katholieken: eigen voorstel dat tegelijkertijd principe 
leerplicht, afschaffing kinderarbeid en de regeling van financiering ‘naar 
tevredenheid’ gecombineerd 

o Versie 1: 6 tot 12 jaar leerplicht 
o Na het stemmen van de wet op het verbod op kinderarbeid: versie 2: tot 14 jaar 

 

2.3 DE VERLENING VAN DE LEERPLICHT: OPNIEUW EEN TWISTAPPEL 

 
o Verlenging leerplicht tot 18 jaar in 1983 
o Debat gestart rond 1950 
o Waarom? -> Economische rationale social efficiency:   

 
Pro verlenging leerplicht: bedrijfsleven: economie had beter geschoolde arbeidskrachten 
nodig: 
 
‘La formation de la jeunesse est l’investissement le plus important qu’un peuple puisse faire. 
Economiser dans ce domaine serait mesquin et criminel, car cela compromettrait à tous 
points de vue l’avenir de la communauté tout entier’. 
 
1957: voorstel Arbeidsraad voor verlengen leerplicht tot 15 jaar  
 

o Geen vooruitgang in debat 
• Debat over democratisering mbt comprehensief onderwijs voor allen (men 

wilde dat leerlingen vooral effectief participeerden aan het huidige onderwijs 
tot 14 jaar) 

• Schoolstrijd verlamde elke onderwijsdiscussie: 
 



“Sommigen aan katholieke kant bestempelden de verlengingsoptie overigens als een ultieme 
zet van een ingenieus links plan, dat ertoe strekte een zo groot mogelijke groep jongelui 
tussen twaalf en vijftien jaar aan de katholieke invloedssfeer te onttrekken” 
 

• Zware economische recessie 1957 
 

o Maar in werkelijkheid à praktijk haalde het beleid in (ouders stuurden hun kinderen 
langer naar school omdat ze daartoe werden aangespoord door organisaties) 

 

 
à Dankzij verlening van leerplicht krijgt een bepaalde groep extra ‘kansen’ 
 

o Na 1958 discussie niet langer inzet van een (derde) ‘schoolstrijd’ 
 
Invoering leerplicht: onderwijs was Belgische materie: 

o Leerplicht gekoppeld aan “leeftijd” en niet aan scholingsgraad: “Hoera, ik ben 18” 
o Voltijds onderwijs tot 15-16 en vanaf dan minimaal deeltijds onderwijs van 16 tot 18 

jaar 
 
Leerplicht verlengd – “2 jaren school aan gekoppeld” – netten blij: geld! (spijbelen, 
vroegtijdig school verlaten…) 
 

2.4 LEERPLICHT EN GEEN SCHOOLPLICHT 

 
o Geen schoolplicht = gevolg van ‘Vrijheid van onderwijs’ 
o De school is géén primaire actor in de wet 
o Dus ook toegelaten: huisonderwijs (kwaliteitseisen) & privéonderwijs 

– Inspectie 
– Centrale examencommissie (ouders kunnen geen diploma’s of getuigschriften 

uitreiken) 



 
o Boom in huisonderwijs 
o Waarom? 

 
1. Levensbeschouwelijke motieven, waarbij ouders vinden dat hun overtuiging niet in 

het huidige aanbod wordt gegarandeerd 
2. Opvoedkundige motieven, waardoor ouders speciale kansen aan hun kinderen willen 

geven, bijvoorbeeld m.b.t. een sport- of een muziekcarrière 
3. Negatieve ervaringen met het bestaande onderwijs 

  

2.5 NIEUWE DISCUSSIES OVER DE LEERPLICHT; VERLAGEN VAN START- EN EINDLEEFTIJD 

 
o Twee nieuwe discussies: 

 
1. Discussie over het verlagen van de ondergrens van de leerplichtleeftijd van 6 naar 5 

jaar en eventueel nog lager 
2. Discussie over het verlagen van de bovengrens van de leerplichtleeftijd tot 16 jaar of 

het zoeken naar alternatieven voor > 16 jaar 
 

2.5.1 VERLAGEN ONDERGRENS 

 
o Vanaf jaren ‘60: economisch discours 

• Selectieve karakter lager onderwijs verminderen 
• Garanderen schoolrijpheid 
• “culturele handicaps wegwerken” 
• Wegwerken werkloosheidsval (na oliecrisis 1973) 

 
o Eerste experimenten in jaren ’70 -> geen wetswijziging  

 
Argumenten PRO verlaging: 

o Wegwerken milieuachterstanden 
o Bevorderen schoolweerbaarheid 
o Opvangen leermoeilijkheden & affectieve stoornissen  

 
o Ook tegenstand (nam toe vanaf jaren ’80): 

 
“de mentaliteit van heel wat ouders die de school als makkelijke parkeerplaats voor hun 
kinderen beschouwden en oordeelden dat ze daar moeten opgevoed worden”  
(Van Laere & Vandenbroeck, p. 194) 
 



è Spanning tussen opvoeden en leren (men zou kleuterschool te veel “verschoolsen”) 
 
Vanaf jaren 2000: PISA: kleuterschool à hogere prestatie op leestesten  

• Opvangen keluters die niet aan instapklas of eender welke kleuterklas participeren 
• Hogere aanwezigheidsgraad van de wel aanwezige kleuters 

 
Veel aandacht voor 
taalachterstand -> 
voorstellen taaltoets 

 
In afwachting van verlaging leerplicht: andere maatregelen: 

o   Geen verlaging 
o   Wel 2009 Participatiedecreet à invoering taaltoets voor wie < 220 halve dagen niet 

aanwezig is in 3de kleuterklas (niet slagen -> 1 jaar kleuterklas voor start lager 
onderwijs -> grondwet omzeilen -> leerplicht verplicht vervroegd naar 5 jaar) 

o  à “Leerplicht Light” 
o   2014: taalscreening i.p.v. taaltoets (veel problemen) 

 
Voordeel: geen directe kosten verbonden aan dit soort verlaging van de leerplicht + houdt 
rekening met vrijheid van onderwijs/recht van ouders om zelf in te staan voor de opvoedinig 
van hun kleuters 
 
Rol kleuterschool: structuur, ontwikkeling… 
 
Een verlaging van de leerplichtleeftijd betekent verhoging van structurele kosten… 
 

o Nieuwe poging 2019 
o Mislukt door politiek geklungel 
o Regeringsverklaring 2019 
o Extra middelen voor kleuteronderwijs 

 
Gelukt… vanaf 1 september 2020 
 

2.5.2 VERLAGEN VAN DE BOVENGRENS 

 
… verlaging… scholen verliezen geld 
 



Probleem met verlenging van de eindleeftijd van de leerplicht in 1983: 
 
“De invoering verliep echter niet vlot en dat wordt toegeschreven aan financiële 
consideraties, aan het uitblijven van aangepast onderwijs voor jongeren die schoolmoe zijn, 
onduidelijkheid over de rol van het leerlingenwezen van de middenstand, maar ook aan het 
feit dat er geen algemene consensus was over de verlenging van de leerplicht en dat er geen 
stabiele regering was.” (Nicaise en De Rick, pp. 107-108) 
 
Anno 2020 nog steeds geen volledig draagvlak voor de nu gangbare leerplicht tot 18 jaar…  
 
Problematische indicatoren: 

• (On)welbevinden en schoolmoeheid bij een groot percentage van de leerlingen 
• Spijbelproblematiek – hardnekkig probleem, maar stijging minder sterk 
• Drop-out in het onderwijs 
• Percentagen leerlingen die de school verlaten zonder diploma (niet gekwalificeerde 

uitstroom) – halen het beleidsdoel niet 
 

 
à LPV heeft er niet toe geleid dat er 
meer kinderen op school blijven 
à Negatief effect: treffen de groep 
waarvoor de verlening bedoeld was 
(vooral jongeren uit laagste SES-
groepen) 
à Relatieve ongelijkheid vrijwel 
gelijk 
 
 
 
 

 
o Gebrekkige “fit” tussen de inhoud en de opzet van het onderwijs in de 3de graad SO en 

de kenmerken van de leerlingen in deze schoolloopbaanfase 
 
o “Onschoolbaren”; Deschenes, Cuban en Tyack (2001, p.533)  

 
(...) the rejected, educationally handicapped, forgotten children, educationally deprived, 
culturally different, and pushouts. But the older habits of thought remained embedded in 
labels like these: socially maladjusted, terminal students, marginal children, immature 
learners, educationally difficult, unwilling learners, and dullards. Such language still located 



the cause of the trouble largely with the student, though protest groups made educators 
generally more euphemistic, as in names like bluebirds and less fortunate.” 
 
Leerplichtige leerlingen in een gesubsidieerde context – allemaal op 1 hoopje smijten à 
schuld van de leerlingen dat ze niet passen in een school 
 
à Bezig met zoeken naar oplossing zodat ze “fitting the school and the school system to the 
student” kunnen realiseren 
à Vlaamse context: gevonden door alternatieve stelsels voor leren en werken uit te werken 
Vb. duaal leren 
 
Verklaart discussie over duaal leren 
 

2.6 VERLAGEN BOVENGRENS: OVERWEGING – NIET-GEKWALIFICEERDE UITSTROOM 

 

 
 

o Problematiek van schoolse achterstand en voortijdig schoolverlaten 
o Indicator voor onderwijskwaliteit  
o Verschillend meetpunt à nodeloze discussies 

o Meetpunten: beëindigen van een opleiding met een vorm van civiel effect:  
 Vb. certificaat, diploma… 

o Hoe strenger je meetpunt definieert, hoe meer ongekwalificeerde uitstroom 
 
Positive evolutie – corona? 
  
Grote verschillen tussen onderwijsvormen 



3. PIJLER 3: ONDERWIJS IS GEMEENSCHAPSMATERIE 

 
Vorige eeuw: spanning tussen Vlaanderen en Wallonië 

• Sociale zekerheid samen – 1 land à veel geld van Vlaanderen naar Wallonië 
• Politieke spanning (politieke partijen waren nationaal) – meerderheid bevolking in 

Vlaanderen 
• Onafhankelijkheidsstreven Vlaanderen gebaseerd op economische rationaliteit – “we 

willen andere keuzes maken” 
• Gekomen doordat er politieke partijen bijkwamen vb. volksunie in Vlaanderen 
• EU: economisch internationaal -> staatshervorming (in stapjes meer autonomie aan 

de gemeenschappen) 
 
Sinds 3de staatshervorming: 15 juli 1988 (met grondwetsherziening) 
à Bevoegdheden onderwijs & cultuur verschoven van federaal niveau naar het 
gemeenschapsniveau - onderwijs wordt een gemeenschapsmaterie (gemeenschap: taalbasis 
om de bevoegdheden te situeren) 
 
Centraal: vb. defensie, algemene zekerheid 
 

o Gemeenschap ≠ gewest (persoongebonden materie) 
o Dus verschillend onderwijs in regio’s… 

 
Nog slecht 3 restbevoegdheden overgelaten aan de federale regering: 

• Begin en einde leerplicht 
• Voorwaarden voor het toekennen van diploma’s 
• Pensioenstelsel  

 
Onstaan echte autonomie als je onderwijs in handen hebt, want dat is een groot deel van 
het budget 
 
Onderwijs is gemeenschapsmaterie à grondwetswijziging – eerst artikels goedgekeurd “wat 
gaan we doen?” – volgende regering & senaat veranderde de grondwet (leerplicht is 
gedeeld, vakanties niet – andere vakantieregeling in Wallonië à Brussel?) 
 
Samenwerking Franse Gemeenschap en Brussel – Federatie Wallonië-Brussel (FWB) 
 
Drie ministers van Onderwijs… niet handig 

o Internationale onderhandelingen 
o Uitvoering internationale overeenkomsten 
o Verschillen in besluitvorming, implementatie en de gevolgen ervan 



o PISA-resultaten (Vlaanderen beter)!! -> verschillen in SES en groter percentage 
jongeren met allochtone achtergrond in FWB (+ geven minder geld uit per leering, 
discussie over organisatie onderwijs heeft daar langer geduurd, er zijn meer 
zittenblijvers en de eindtermen zijn vager dan die van Vlaanderen) 

 
à Enorme verschillen sinds 1988 tussen 3 onderwijssystemen (zie PISA 2012) 
!! Let op SES-verschillen gemeenschappen (hoge SES in Vlaanderen) 

 
o Nieuwe ontwikkelingen in FWB! – vernieuwd onderwijs 

 
o Verschillen in financiering (kleiner, budgetten volgens inwoners) 

Federatie Wallonië-Brussel: 1100 Euro minder per leerling!! 
 

4. PIJLER 4: KWALITEITZORG EN -BEWAKING  

  
Basis: doelstellingen = eindtermen  
(als je niet weet wat je doelstellingen zijn, kan je 
ook niet weten of je ze bereikt hebt 
2e zijde: nagaan of ze bereikt zijn = 
inspectiesysteem in de vorm van audits 
3e zijde: leraren en scholen ondersteunen bij het 
nastreven en bereiken van doelstellingen = 
pedagogische begeleiding 
 

 
“Wat zorgt ervoor dat er toch kwaliteitszorg- en bewaking is ondanks de vrijheid van 
onderwijs?” 
 
Vb. scholen hebben een pedagogisch project (inspectie heeft een andere rol dan begeleiding 
oriënteren zich op de taak van de school: de eindtermen bereiken op basis van een 
pedagogisch project (leerplannen) met middelen van de overheid 
 

o Vrijheid van onderwijs 
o Recht op onderwijs 
o Recht op goed onderwijs 

 
à Zeer complexe pijler (evoluties, discussies, veranderingen, conflicten…) 
 

o Wortels kwaliteitsdriehoek 
• Decreten, inspectie, eindtermen, leerplannen 

o Nieuwe eindtermen en leerplannen 



o Inspectie en toetsen 
o Extra evoluties: pedagogische begeleiding, nascholing, CLB  

 

KWALITEITSZORG EN -BEWAKING 

 
o Decreet 1991 op inspectie en begeleiding -> regelt 3 zijden van een ingebeelde 

driehoek -> raakte aan de gangbare opvattingen over vrijheid van onderwijs 
Vb. onderwijsnetten sceptisch: macht overheid om vb. inhouden van het onderwijs te 
bepalen via eindtermen 

 
Ruilhandel: overheid kreeg zijn eindtermen in ruil voor een door de overheid betaald korps 
van begeleiders (toegekend aan de netten) 
 
Spanningsveld: de in de Grondwet verankerde vrijheid van onderwijs <-> invloed van de 
subsidiërende overheid 
 

4.1 DE WORTELS VAN DE KWALITEITSDRIEHOEK 

 
Grondwetswijziging 1988 Vlaams onderwijsbeleid 
à 3 nieuwe decreten (ARGO, Vlor en decreet op inspectie en begeleiding) 
 
… Maar Minister is  

o Rechter en partij (hoe kan je kwaliteit controleren?) 
o Inrichter van eigen onderwijsnet (rijksonderwijs) – eigen onderwijs meer geld geven? 

(Vrije scholen hangen af van subsidies)  
o Financierder van dit en andere netten??? à Belangenverstrengeling 

En wat indien andere signatuur? 
 
Nu: minister geen organisator meer van onderwijs: 
1989: oprichting Algemene Raad Gemeenschapsonderwijs (ARGO) 
 
ARGO-decreet schafte het rijksonderwijs en de dubbele bevoegdheid van de minister van 
Onderwijs af (was hoofd van eigen onderwijsnet (rijksonderwijs) en verantwoordelijk voor 
onderwijs van de andere schoolbesturen) 
à Minister enkel beleidspersoon voor het gehele Vlaamse onderwijs 
à Rijksonderwijs als gemeenschapsonderwijs ondergebracht onder eigen koepel: de 
Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
à Rijksonderwijs niet langer norm voor de andere schoolbesturen (hun leerplannen en 
lessenroosters waren niet meer de ijkingsnorm) 
 



à Later werd ARGO omgevormd tot Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO)  
à Scholengroepen van het GO kregen meer eigen bevoegdheden voor de organisatie 
van het onderwijs en de aanwerving van personeel 
à Centrale niveau GO: pedagogisch project, leerplannen en organisatie van 
begeleiding 
à Wegvallen ijkingspunt van de rijksleerplannen à nieuw ijkingspunt: eindtermen 

 
 
2e belangrijke decreet: installatie van Vlaamse Onderwijsraad 

o Vlor werd een onafhankelijk advies- en overlegorgaan (representatief samengesteld: 
ouders, sociale partners, vakbonden, netten…) 

o Participatiedecreet herschikte samenstelling Vlor (+ scholierenkoepel) 
o Speelt belangrijke rol bij opzet van leerplannen en goedkeuren van eindtermen 

 

4.1.1 DE INSPIRATIE VOOR HET DECREET OVER DE KWALITEITSDRIEHOEK: DE 
COMMISSIE-MONARD 

 
o Afschaffen klassieke inspectie “oude stijl” 

 
o Eerste versie kwaliteitsdriehoek:  

Commissie Monard 1990-91 (mijlpaal) 
• Onafhankelijke experts 
• Contouren kwaliteitsbeleid voor alle volgende regeringen uitgewerkt 

 
o 1990 Rapport Monard (scheiding tussen inspectie en begeleiding – niet evident: 

rijksinspectie controleerde en begeleidde scholen) 
De gemeenschapsinspectie inspecteert, doch begeleidt niet. De begeleiders inspecteren niet. 
(commissie-Monard, 1991, p. 11) 
 
Kwaliteitsbewaking: moeilijk zonder duidelijke doelen à dienst voor Ontwikkelingswerk 
(DOW) (onafhankelijk en netoverschrijdend) 
 
(inspectie met eigen rol, onafhankelijke organisatie die inhoud gaat bepalen) 
 
Ter overweging p. 61-63 
 

4.1.2 HET DECREET OVER DE KWALITEITSDRIEHOEK  

 
o 17 juli 1991: Decreet inspectie en begeleiding goedgekeurd  



• 3 zijden van de driehoek ingevuld (via een regeling oven de ET met de dienst 
voor Onderwijsontwikkeling) 

• Creatie van een nieuw inspectiekorps als een auditinspectie  
• Toekenning van een begeleidingskorps aan de netten 

 
o Mijlpaal 

• Inspectie nieuwe stijl 
• Begeleidingsdienst 
• Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO); later Entiteit Curriculum en nu 

Agentschap Kwaliteitszorg in onderwijs en Vorming (AKOV) 
 
Uitwerking: 

o DVO (wetenschappelijke stafdienst): eindtermen (+ instrumenten en de 
scholing/nascholing van de inspectieleden ontwikkelen) 

o Bepaalde ook criteria waaraan de leerplannen moeten voldoen  
o Inspectie: nieuwe taken en rollen 
o Begeleiding: nieuwe actoren 

 
Later: DVO komt los te staan van de inspectie – ondergebracht bij de onderwijsadministratie 
als een wetenschappelijke afdeling 
Nog later: onderdeel van de beleidsvoorbereiding 
à Entiniteit Curriculum (ondergebracht in AKOV) 
 
Inspectiekorps oprichten – scholen als organisatie doorlichten en jaarlijks rapport over de 
kwaliteit van het onderwijs 
 
Onderwijsnetten kregen adviseurs 
 
Rapport Monard afgezwakt door stakeholders zodat implementatie minder ‘hard’ is  
 

4.1.3 EINDTERMEN EN DE DAAROP GEBASEERDE LEERPLANNEN 

 
o DVO ontwierp eindtermen (decreet 1991) 

 
minimumdoelstellingen die op het einde van het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs 
van het korte type moeten worden bereikt. (decreet 1991, art. 3) 
 
(kwaliteiten inzake kennis, inzicht, onderwijsattitudes en eventueel vaardigheden die bij de 
meerderheid van de leerlingen bereikt moet worden + vanaf tweede graad SO: onderscheid 
eindtermen en specifieke eindtermen) – hoger onderwijs staat buiten de regeling van de 
eindtermen 



 
o Ontwikkelingsdoelen (bedoeld voor KO): inspanningsverplichting, geen 

resultaatsverbintenis  
o Soorten eindtermen:  

• Vakspecifieke eindtermen 
• Vakoverschrijdende/leergebied overschrijdende eindtermen 

 
Eindtermen vroeger: 70% moest ze halen 
Nu: elke leerling = onhaalbaar 
 

o DVO: Eindtermen 
o Koepels: inspraak/invloed bij de advisering over de eindtermen 
o Rol van de VLOR (eensluidend advies)  
o Eindtermen basis voor erkenning scholen, maar NIET voor certificering/diplomering 

(leerplannen zijn basis voor diplomering, omvatten ET) 
• Vrijheid van onderwijs: schoolautonomie (scholen zijn baas over toetsing en 

uitreiking van diploma’s) 
• Inspectie kijkt link leerplannen – eindtermen na (moet nagaan of school de 

eindtermen in voldoende mate bereikt + in welke mate sluiten leerplannen 
aan bij eindtermen) 
• Leerplannen worden goedgekeurd door de regering op basis van de 

inspectie 
 

Kwaliteit scholen gegarandeerd? – scholen verschillen in bereiken van 
eindtermen/leerplannen 
 
Discussie over eindtermen? 
Vb. zwemmen staat niet meer in eindtermen, dus ook niet meer in leerplan 
 

4.1.4 KWALITEITSZORG- EN BEWAKING: INSPECTIE 

 
o Inspectie met volgende taken : 

• De controle op het volgen van de minimumlessenroosters en de 
goedgekeurde leerplannen 

• Het nagaan of de eindtermen werden bereikt 
• Het uitbrengen van beleidsadviezen 
• Het redigeren van een jaarlijks verslag over de staat van het onderwijs 

(Onderwijsspiegel) 
• Evaluatie van scholen, niet leraren 

 



à Jaarlijks verslag over de staat van het onderwijs (vb. welzijn op school, corona…) 
Onderwijsinspectie: 

o Bevoegd voor het hele onderwijs 
o Korps: college van inspecteurs-generaal: BO, SO, HO en directeur van de dienst voor 

Onderwijsontwikkeling  
• Paritair samengesteld: helft uit vrij onderwijs, andere helft uit officiële 

onderwijs 
 

 
 

è Frans is problematisch in basisscholen 
 

4.1.5 PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN 

 
o Pedagogische Begeleidingsdiensten (BD) 

• Voor elk onderwijsnet mag een BD opgericht worden bestaande uit 
‘adviseurs’ 

• 1/2 ambt per 425 leraren 
• Jaarlijks begeleidingsplan en een activiteitenverslag indienen bij inspectie die 

daarover geen oordeel mag uitspreken (<> spanning centrale overheid en de 
macht die koepels willen behouden) 

 
Spanning: school is autonoom, wie bepaalt begeleiding? 
Netgebonden – draait om geld – eigen begeleidingsdienten (<-> inspectie, onafhankelijk) 



à BD zijn leraren – lerarentekort??? -> Afschaffen? 
o Pedagogische Begeleidingsdiensten 

• Kritisch element in onderwijssysteem 
• Huidige Vlaamse regering kritisch, gegeven doorlichting begeleidingsdiensen 
• Rapport Monard 2019 

 

4.2 VERDERE EVOLUTIES: EINDTERMEN EN CURRICULUM 

 
o De ‘discussie’ over de eindtermen 
o Decreet vaag over eindtermen: overgelaten aan DVO en Vlor als adviseringsinstantie 

• DVO werkte een omvattende visie uit over hoe de eindtermen zouden 
worden geformuleerd 

• Duidelijk standpunten ingenomen en criteria vastgelegd 
o Wetenschappelijke aanpak als startpunt in 1993 met decreet op ET in 1995 

• Principes (zie p.68-69) 
 
LO: leergebiedoverschrijdende eindtermen voor leren leren en sociale vaardigheden 
SO: + milieueducatie, burgerzin en gezondheidsopvoeding 
 
1995: groeiende weerstand tegen de eindtermen (vooral SO van het katholieke onderwijs)  
 

o Mag een school afwijken van eindtermen? 
o BOM in 1996 Steinerarrest à klacht ingediend en gewonnen à vernietiging op het 

decreet van de eindtermen 
• Weerstand tegen te concrete eindtermen (vrijheid van onderwijs?) 

• Gesnoeid in aantal eindtermen 
• Schoolbesturen moesten mogelijkheid hebben om af te wijken van ET 

(of ze vervangen) 
o Verborgen invloed netten/koepels? 

 
o Maar lukt niet altijd; zie Joodse scholen (discussie over eindtermen seksuele 

opvoeding – aanvraag tot afwijking van ET) -> die uiteindelijk kiezen voor 
huisonderwijs 

o Maar: Steinerarrest werkt nog steeds door … 
• Mate waarin overheid recht heeft om eindtermen te bepalen  
• Teveel eindtermen? 
• Hoe gedetailleerd? 
• Moeten ze wel behaald zijn door iedereen? 
• Basis van huidige malaise en invloed stakeholders; strijdpunt is mate van 

concreetheid, zin en hoeveelheid ET 



 
- ET: iedereen behalen -> diversiteit?? 
- Minister wil gedetailleerd om te kunnen controleren <-> netten (vertegenwoordigd 

door koepels) willen algemene, om zelf te definieren  
 
Themadecreet 2002 (p.71): definitie aangepast 

 
Nieuwe definitie eindtermen: ‘De eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid 
noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie in het gewoon 
secundair onderwijs. Met minimumdoelen wordt bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht, 
vaardigheden en attitudes, bestemd voor die leerlingenpopulatie. De eindtermen worden 
vastgelegd per graad en per onderwijsvorm.’ 
  
Themadecreet 2002: 

o Ontwikkelingsdoelen voor kleuter, lager en secundair onderwijs en buitengewoon 
onderwijs 

o Uitholling uitgangspunt; nu drie soorten eindtermen: 
o Te bereiken eindtermen (resultaatsverplichting); 
o Na te streven eindtermen (ontwikkelingsdoelen categorie 1: 

inspanningsverplichting) 
o Te kiezen eindtermen (ontwikkelingsdoelen categorie 2: verplichting 

handelingsplan) 
 
Ook: 2 politiek gestuurde standpunten: 

o Vlor zou geen ‘eensluitend advies’ meer geven, maar een gewoon advies 
o Leerplannen kunnen ‘desgewenst’ meer bevatten dan wat de ET stellen (leerplanne 

die alleen de ET bevatten zijn dus ook in orde) 
 
Schoolbesturen kunnen nog steeds getuigschriften en diploma’s toekennen 
Bij leergebiedoverschrijdende eindtermen -> ICT-vaardigheden toegevoegd 
 
2002: Peilingsproeven ingevoerd (centraal instrument dat het resultaat van onderwijs meet) 
 

o Minister Vandenbroucke 2004-2010 
o Herziening beschikbare eindtermen (op basis van resultaten peilingsproeven) 
o Herziening VOETen: Vakoverschrijdende eindtermen à ondergebracht in 8 rubrieken 

 
Vanaf 2e graad SO: onderscheid tussen ET en 2 types normen: specifieke ET en 
beroepscompetenties (gedeelte curriculum dat niet gemeenschappelijk is) 
à Beroepsgerichte opties: geen eindtermen (vrees voor over-economisering) 
 
Terminologie: ONDERWIJSDOELEN 
 
  



4.2.1 LEERPLANNEN 

 
Eindtermen volstaan niet voor de opbouw van een curriculum 
à Schoolbesturen moeten een leerplan opstellen waarin ET geïntegreerd worden 
 à Advies inspectie – goedkeuring overheid 
 
Leerplannen: kans voor schoolbesturen om hun autonomie vorm te geven 
 

o Autonomie van “school” 
o Minimale eis: aanduiden van leerdoelen die aangeven hoe men eindtermen bereikt  
o In feite kan een leerplan volstaan dat verwijst naar de eindtermen … 
o Maar kunnen ook meer bevatten dan de ET… 

 
ET zijn de basis om schoolautonomie te realiseren  

4.2.2 DE LEGISLATUUR 2015-2019 

 
Herziening en actualisering van de eindtermen  
à Moeizaam (diverse opvattingen die botsen met de grenzen en mogelijkheden van de 
grondwettelijke vrijheid van onderwijs) 
 

• Lagere school: Wereldoriëntatie gesplitst in Natuurwetenschappen en 
Techniek + Mens en Maatschappij 

• “Van Lerensbelang”: brede maatschappelijke discussie over eindtermen 
 
 
 
 
 
 
Vb. 4 en 5 – in elk vak? 
12 – wetenschap 
à implementeren is moeilijk 
 
 
 

 
Hernieuwing SO goedgekeurd (zonder nieuwe ET geen vernieuwd SO en vernieuwd SO 
vraagt om nieuwe ET) 
 
Spanning tussen gedetailleerde en vage eindtermen 
 
Compromis uit 2017 (politieke stakeholders overheersen de discussie en niet de Vlor) 
à Resultaat: hervorming van het volledige eindtermenconcept 
 
 



4.2.3 EEN (TE) HAASTIG DOORGEVOERDE NIEUWE DECRETALE REGELING? 

 
Onderwijs maken is geen neutrale onderneming 
 
Startpunt 

o Nieuwe regering 2014-2019 
o Waslijst aan vernieuwingen 
o à Alle vernieuwingen tegelijkertijd + verankeren in decreten 
o à Weinig coördinatie en geen grondige toesting 

 
Kaderdecreet 26 januari 2018 (gebaseerd op een compromis uit 2017) 
   
De regering wilde de eindtermen van de eerste graad nog binnen de legislatuur decretaal 
laten goedkeuren (parallel met de ondertussen goedgekeurde ‘modernisering van het SO’, 
want nieuwe ET waren voorwaardelijk voor de hervorming van het SO) 
 
Format en concept nieuwe ET: vastgelegd in kaderdecreet van 26 januari 2018 
à Onderscheid ingevoerd tussen transversale ET (ipv vakoveschrijdende onderwijsdoelen) 
 

o Context is modernisering secundair onderwijs; staat niet los van discussie 
over eindtermen 

o Conceptueel kluwen: basisgeletterdheid, uitbreidingsdoelen Nederlands, 
specifieke eindtermen (gekoppeld aan studierichtingen met 
doorstroomkarakter) 

o Rol overheid verandert: bij beroepsfinaliteit koepels aan zet 
 
Ook nieuw: curriculumdossier: ET, specifieke ET en ‘andere doelen’ gebundeld à 
gezamenlijk door de koepels opgesteld 
 
Kaderdecreet 26 januari 2018 (om de spanning tussen “te veel” en “te weinig” weg te 
werken): 
  
De ontwikkelcommissie formuleert een beperkt aantal sober geformuleerde, duidelijke, 
competentiegerichte en evalueerbare eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands, 
ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen waar de aspecten kennis, vaardigheden, 
inzichten en, indien van toepassing, attitudes aan bod komen. 
 
Spanning: beperkt aantal sobere ET <-> duidelijke, evalueerbare ET 
à Maar alle stakeholders tevreden 



 
 

o Kaderdecreet 26 januari 2018 
o Nieuwe rol leerplannen 

• Moeten letterlijk eindtermen bevatten 
• “in omvang beperkte leerplannen (…) die voldoende ruimte laten voor de 

inbreng van scholen, leraren, lerarenteams of leerlingen” 
• Goedgekeurd op advies van de inspectie 

 
Decreet doelen eerste graad 

o Effecten kaderdecreet 2018 
• 5 december 2018: goedkeuring nieuwe eindtermen eerste graad SO (na 

overhaaste procedure) 
• 7 ontwikkelcommissies in gang gezet (2 transversale commissies à 5 

inhoudelijke commissies konden hierop inspelen) 
• 16 sleutelcompetenties die zijn geconcretiseerd door 270 eindtermen A-en B-

stroom  
• Zogezegd beperkt aantal maskeert een veelheid van inhouden die 

telkens bij iederen ET worden opgelegd 
• Inhouden worden in lesdoelen verwerkt “verborgen ET” 

• Elke eindterm specificeert concrete inhouden 
• Dus nu méér en hardere eindtermen dan voorheen 
• Eindtermen worden geordend volgens sleutelcompetenties  
• Dus géén vakkenordening! 

 
De 16 sleutelcompetenties 
 

  
 
Geen ordening meer per vak, maar 
ET ondergebracht in 16 
sleutelcompetenties -> 
onderverdeeld in rubrieken 
 
 



o Vertaling nieuwe eindtermen naar leerplan 
 

 
 

- 6 inhoudelijk gerichte competenties 
- 4 transversale competenties à moeten duidelijk aanwezig zijn in die inhoudelijke 

competenties (moeten dus controleerbaar zijn in de leerplannen van die inhouden 
(wellicht vakken)) 

- Andere transversale competenties worden niet aan bepaalde sleutelcompetenties 
verbonden 

- Gebrek aan validering (vb. overlap tussen sommige competenties) 
 
Ingewikkelde formulering 
 

o Nieuwe eindtermen: (te) ingewikkeld 
• Taaie brok lectuur 
• Complex en betwistbaar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o Terminologische jungle 
• ET dreigen een exclusief onderonsje te worden voor de geïnformeerde 

opstellers ervan 
• Onverstaanbaar voor gewone burgers 
• Aandacht voor de doelgroep? 

 
Nieuw 2020-2021 

o De Vlaamse regering keurt nieuwe eindtermen goed 
 
Ter overweging p.85-86 
 

4.3 VERDERE EVOLUTIES ROND KWALITEITSBEWAKING: INSPECTIE EN TOETSEN 

 

4.3.1 DE SITUATIE VOOR HET NIEUWE DECREET VAN 2018 

 
o Focus op inspectie en toetsen VOOR 2018 
o Decreet 2009 (kerntaken inspectie vernieuwd) 

• Controle naleven onderwijsreglementering met bijzondere aandacht voor het 
bereiken van de minimumdoelen (eindtermen …) 

• Beleidsvoerend vermogen van scholen inschatten  
• Eigen kwaliteitszorg van scholen nagaan  
• Maar NIET het pedagogische project van een school (vrijheid van onderwijs) 

 

 
 
à Inspectie levensbeschouwelijke vakken uitgevoerd door aparte instanties 
à Inspecteert via schooldoorlichtingen en een doorlichting van scholengemeenschappen 

à Hiervoor hanteert men een referentieraamwerk dat hiërarchisch 
opgebouwd is vanuit domeinen, via indicatoren naar variabelen 

 
o Controle inspectie via ‘doorlichting’ 
o 7 jaar cyclus 
o Kernthema’s (tijdens doorlichting in bijzonder aandacht besteed aan): 

• Beleid gelijke onderwijskansen 
• Zorgbeleid en de leerlingenbegeleiding 
• Evaluatie leerlingen 
• Schoolbeleid oriëntering leerlingen 
• Optimale inzet van leerkrachten 
• Nascholingsbeleid 
• Participatie actoren 

 



o Doorlichtingen = kerntaak van de inspectie 
o In de praktijk is hun taak veel uitgebreider: 

• Behandeling erkenningsaanvragen voor nieuwe scholen, fusies, verhuizingen 
van vestigingsplaatsen 

• Behandelen dossiers huisonderwijs 
• Controle op het onderwijs Nederlands in de Europese scholen 
• Controle op de internaten 
• Controle bij het GOK-decreet (gelijke onderwijskansen) 
• Ook betrokken bij onderwijsonderzoek dat raakt aan het onderwijsbeleid  

Vb. talenbeleid, CLIL, duaal leren 
 
Doorlichtingen worden gepland (betreffende intensiteit en frequentie) op basis van 
risicoanalyses 
à Hoofdactiviteit: observeren van lessen (globaal beeld krijgen van de kwaliteit van 
onderwijs) 
à Conclusie en aanbevelingen (gunstig, beperkt gunstig of ongunstig) 
 

o Doorlichtingsinstrument inspectie 
• Stufflebeam CIPP (1983) 
• Sinds 1980 CIPO model 

 
CIPO-model 
 

 
 
à Onderlinge analyse van info op het niveau van de context, de input, het proces en de 
output 
à Ingevoerd om de negatieve gevolgen van de traditionele aanpak van onderwijsevaluaties 
te vermijden (keken enkel naar output zonder rekening te houden met context en input) 
à Gaat uit van de verantwoordelijkheid van de school zelf om de eigen kwaliteit in handen 
te nemen (<-> externe controlehouden die in de vroegere inspectieaanpak werd benadrukt) 
à Inspireerde de vormgeving van de Vlaamse inspectieaanpak 
à Wordt ook gebruikt voor de kwaliteitszorg buiten het leerplichtonderwijs (vb. HO) 
 
 
 



à Structuur werkt door in de principes van het nieuwe kwaliteitsmodel 
o Context: historiek van de school, inplanting en mate waarin ze decretale 

reglementering toepassen 
o Input: kenmerken van leerlingen en leerkrachten (bepalend voor keuzes) 
o Proces: manier waarop met ouders wordt samengewerkt en de materiële 

inrichting van de school 
o Context, input en proces betrokken op de output (leerlingenresultaten vb. 

zittenblijven) 
 

o Verslag doorlichting publiek toegankelijk 
 

4.3.2 DE NIEUWE AANPAK: INSPECTIE 2.0   

 
Sinds 2017: nieuwe visie op kwaliteitszorg ingevoerd (basis: Referentiekader 
Onderwijskwaliteit) – nog grotere nadruk op de interne kwaliteitszorg van een school 
Doel: grote investeringen in de kwaliteitszorg à verbetering van het onderwijs 
 
Probleem huidige doorlichtingen: geen kwaliteitscriterium (standaard of benchmark) voorop 
waarmee scholen zich kunnen vergelijken 
à Hanteerbaar nieuw referentiekader uitgewerkt met nadruk op 
benchmarks/minimumcriteria 
 
Referentiekader Onderwijskwaliteit opgedeeld in 4 rubrieken: 
 

 
 

 



Basis voor adviezen (p. 93) 
 

4.3.3 HET BEREIKEN VAN DE EINDTERMEN: DE ROL VAN PEILINGSTOETSEN 

 
Commissie-Monard + decreet 1991 kozen voor aansturing onderwijs via eindtermen en niet 
via centrale toetsen 

- Vertrouwen in professionaliteit van de leraren en scholen 
- Vorm van metacontrole op het bereiken van de ET via een inspectiesysteem 

 
<-> overheid vertrouwt niet blind op wat er in de scholen gebeurt  
  
à Sinds 2002 peilingsproeven om beheersing eindtermen te meten; geen toets van 
leerlingen of scholen (dus ook geen gevolgen voor scholen); systeemvisie (uitspraken doen 
over de kwaliteit van het Vlaamse onderwijssysteem) 

• Paralleltoetsen de scholen zelf kunnen gebruiken 
• Resultaten peilingsproeven openbaar 

• Zie Frans, wiskunde, PAV … 
 
Beslissing om te investeren in peilingsproeven past in beleid van de regering om te streven 
naar informatierijke scholen die op bassis van cijfers en feiten zichzelf moeten kunnen 
evalueren 
 
à Bij iedere peilingsproef een parallelltoets (scholen kunnen zelf meten in welke mate ze de 
btreokken eindtermen bereiken à resultaten doorgeven à schoolfeedbackrapport à 
vergelijken met Vlaamse gemiddelde, rekening houdend met specifieke kenmerken van de 
school 
 
Schoolfeedbackrapport: handig bij voorbereiding op zelfevaluatierapport voor een 
kwaliteitscontrole door de inspectie à Scholen en leerkrachten kunnen een inschatting 
maken of en in welke mate ze de ET bereiken (uitsluitend zelfevaluatie) 
 
à Systeemevaluatie op schoolniveau  
 
Peilingsproeven: 

- Helpen de moeilijk te bereiken ET in kaart te brengen  
- Nuttig voor lerarenopleiding, educatieve uitgevers & onderwijsonderzoekers 

 
Peilingen voor LO en SO (sinds 2002) 

- LO: peilingsproeven voor bepaalde vakken al meerdere keren afgenomen 
o Tendens over de tijd heen in kaart brengen  

- SO: herhalen van bepaalde proeven per graad  
o Ontwikkeling van de beheersing van de ET in kaart brengen 
o Helpt de ‘output’ van het onderwijs te bepalen 
o Antwoord op de vraag of ons onderwijs na 6 jaar LO of SO erin slaagt bij 

leerlingen de ET te bereiken 
 



Resultaten peilingsproeven: 
- Openbaar 
- Besproken in de pers 
- Publiceren van brochures à bespreking met inspectie, begeleiding en vakleraren 
- à adviezen komen tot stand 

 

4.3.4 NAAR GESTANDAARDISEERDE TOETSEN 

 
Vrijheid van onderwijs à weerstand tegen centrale toetsen (toetsing, examens en uitreiken 
diploma’s behoren tot de autonomie van de scholen) 
à brokkelt af  

 
• Beweging in richting centrale toetsen 
1. Decreet december 2017 over het ‘gebruik van gevalideerde toetsen voor interne 

kwaliteitszorg in het gewoon LO’: vanaf 2018-2019 eindtoets lager onderwijs 
(minstens 3 leergebieden) à geen leerlingen evalueren, maar grip krijgen op 
kwaliteit van het onderwijs in die specifieke school (interne kwaliteitszorg) 
à koepels ontwikkelen toetsen 
à scholen nemen toetsen af op basis van toolkit 

2. 2019 regerings-verklaring 
 

4.3.5 ORIËNTERINGSPROEVEN 

 
3. Oriënteringsproeven: kluwen 
 
Bindende examens: vb. toelatingsexamens geneeskunde en tandarts, ingangsproeven… 
Hiernaast ook proeven die leerlingen een beeld kunnen geven van de mogelijkheden voor 
een verdere studie  
 
Vb. Columbus = niet-bindende exploratieproef om de studiekeuze in de derde graad te 
ondersteunen (individueel feedbackrapport) 
 
Vb. ijkingstoetsen: verplicht voor kandidaat-studenten burgerlijk ingenieur en 
dierengeneeskunde (resultaten niet bindend) 
 
Vb. digitale instaptoets voor kandidaat-studenten educatieve bachelor (startcompetenties 
Nederlands, motivatie en studievaardigheden, LO: wiskunde en Frans erbij) – niet bindend, 
eventueel remediëringstraject  
 
Regeerakkoord 2019-2024: 

- Lijst van instroommaatregelen uitbreiden 
o Gebruik van oriënteringsproeven voor alle studierichtingen 
o Eventueel bindend maken van de resultaten voor bepaalde opleidingen 
o Uitbreiding ijkingsproeven  



 
 
Nieuw 2020-2021 

o Oprichting centrum dat centrale toetsen zal ontwikkelen (veel toetsen maken, 
moeten kwaliteitsvol zijn…) 

o Steunpunt aan de UGent (vakgroep Onderwijskunde) – ontwikkelen toetsen en 
testen ze uit 

 

4.4 VERDERE EVOLUTIES: DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN NASCHOLING  

 
Voor de ondersteuning van het onderwijs beschikt Vlaanderen over pedagogische 
begeleidingsdiensten, centra voor leerlingenbegeleiding en een nascholingsbudget. 
 

4.4.1 DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING 

 
Taken zijn herbekeken bij decreet 8 mei 2009:  

• PBD worden toegewezen aan koepelorganisaties en vormen een aanhangsel van de 
koepels met een aanbodgestuurde begeleiding  

• Koepelorganisaties krijgen pedagogische adviseurs toegewezen - hebben 
zelfde niveau als inspecteurs (vermijden van een hiërarchie) 

• Scholen krijgen ook gedetacheerde begeleiders op basis van diverse projecten 
• Mijlpaal Monard 1991 - scheiding begeleiden en inspecteren 

 
o Opdracht pedagogische begeleiding 

• Scholen ondersteunen bij pedagogisch project: 
• Onderwijskwaliteit bevorderen: goede begeleiding van de leerlingen + 

evolueren naar een lerende organisatie: 
• Netwerken ondersteunen en bevorderen 
• Leidinggevenden en interne begeleiders coachen 



• Beroepsbekwaamheid leerkrachten ondersteunen (vooral bij 
beginnend leraars en personen met een specifieke opdracht) 

• Beleidsvoerend vermogen scholen versterken 
• Kwaliteitszorg scholen ondersteunen 

• Onderwijsinnovaties aanreiken 
• Scholen adviseren na een doorlichting op aanvraag 
• Aanbodgerichte nascholing verzorgen voor leerkrachten en directies  
• Overleg organiseren met andere partners betrokken bij onderwijs 

 
- Begeleidingskorpsen rapporteren per jaar en maken driejaarlijks een 

begeleidingsplan op 
- Pedagogische begeleiding om de 6 jaar geëvalueerd 

 
Kleine onderwijsverstrekkers, niet verbonden aan een koepel, krijgen voor hun begeleiding 
137,50 per ambt.  
 
à Naast decretaal voorziene personeelsmiddelen krijgen de begeleidingsdiensten een extra 
jaarlijkse subsidiëring voor GOK-begeleiding, een bedrag voor nascholing van leraren en 
directies 
 
Rapport Monard 2018: 

- Begeleiding dicht bij de klasvloer (minimaal 50%) 
- Nadruk op verdere professionalisering  
- Nadruk op samenwerking tussen de diverse begeleidingsdiensten  

 
Vb. stad Gent 
 

 
à brede waaier in het professionaliseringsaanbod  
= ook een punt van kritiek geweest in de doorlichting van de begeleidingsdiensten  

- Gepleit voor sterkere focus, beleidsmatig bepaalde toespitsing op kernthema’s voor 
de betrokken scholen in het net/koepel 

 
 



4.4.2 NASCHOLING  

 
Gebruit, net als inspectie en begeleiding, als een kwaliteitsinstrument verwerkt in het 
decreet kwaliteit van het onderwijs (2009)  
 

o Nascholing: budget voor scholen, niet voor de koepels (scholen kunnen eigen keuzes 
maken die aanslutien bij hun onderwijsvisie) 

o 2009 (geïndexeerd) 
• Basisonderwijs: 4,9 miljoen 
• Secundair onderwijs: 6,7 miljoen 
• Volwassenenonderwijs: 0,51 miljoen 
• Deeltijds kunstonderwijs: 0,31 miljoen 
• Centra voor leerlingenbegeleiding: 0,22 miljoen 
• Basiseducatie: 0,32 miljoen 

= belachelijk vb. €30 per kind 
o Overheid richt zelf ook nascholing in voor thema’s die zijn prioritair achten 

• In hiervoor geschetste evaluatierapport over de pedagogische begeleiding: 
gepleit om de nascholing decretaal te integreren in de pedagogische 
begeleiding - commissie ziet de nascholing als een element in een continuüm 
van professionalisering (instensief werk op de klasvloer, breed 
georganiseerde informatieve sessies) 

 
Professionalisering, nascholing, begeleiding… vb. computergebruik – sommige leerkrachten 
hebben zelf geen laptop? 
 

4.4.3 DE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB’S) 

 
Sinds septermber 1998 de opvolgers van heel wat vreogere initiatieven die tot doel hadden 
de democratisering van het onderwijs te bevorderen.  
 

o Decreet 1 december 1998 taken CLB’s: 
• De begeleiding van het leren en studeren 
• Het opvolgen van de schoolloopbanen 
• Preventieve gezondheidszorg 
• Het psychisch en sociaal functioneren van de leerlingen 

 
- Voornamelijk gericht op leerlingenbegeleiding met voorrang voor 

achterstandsleerlingen en leerlingen met problemen  
- Actief bij het begeleiden van leerlingen bij een studie- en beroepskeuze  
- Tweedelijnsorganisatie ten aanzien van de directe zorgbegeleiding door leerkrachten  
- Nog per zuil georganiseerd à spanningsveld als het gaat om objectieve oriëntering 

van leerlingen naar de voor de leerling beste school, onafhankelijk van de zuil 
waartoe da school behoort 

- Belangrijke rol bij het attesteren van kinderen voor toegang tot het BO of tot aparte 
begeleidingsvormen 

- Belangrijke rol bij implementatie M-decreet 



Nieuwe verplichtingen en opdrachten zijn geregeld in het decreet op de leerlingbegeleiding 
door de Vlaamse regering in 2018 (decreet 27 april 2018 betreffende leerlingbegeleiding) à 
school is hoofdverantwoordelijke op vlak van begeleiding  
 
CLB’s hebben eigen begeleidingsdiensten in POC’s  

o 27 april 2018: nieuwe rol met M-Decreet 
o School in de lead; CLB ondersteunt 

 

TER OVERWEGING: EEN (TE) ZACHTE KWALITEITSAANPAK? 

 
o Is de Vlaamse kwaliteitsdriehoek voldoende “sterk”? 
o Een te zwakke kwaliteitsaanpak? 

• Vb. buitenland: ontbreken van centrale examens, geen gedetailleerde 
opgelegde leerplannen 

o Zie resultaten PISA ranking – trends over de tijd heen in kaart brengen (rekening 
houden met Vlaamse context – analyse van internationale gegevens kan het eigen 
beleid grondig informeren over de huidige en/of veranderde kwaliteit van onderwijs 
à aanzet tot verder onderzoek in eigen land) 
• Vlaanderen: uitstekende score voor wiskunde MAAR dalen significant  
• Onderwijs repoduceert sociale ongelijkheid (in Vlaanderen: sterkste verband 

tussen SES en leerprestaties) 
o Argument voor centrale toetsen? 
o Als tegengewicht voor centrale examens à school als centrale actor in 

kwaliteitsbewaking 
• Overheid geeft grote autonomie aan scholen om hun eigen kwaliteit in de 

hand te houden 
• Streven naar informatierijke scholen à op basis van cijfers en feiten zichzelf 

evalueren 
• Voor iedere peilingsproef een parallelltest à helpt scholen zichzelf te meten 

wat betreft het bereiken van de ET à bedoeld enkel als zelfevaluatie  
Vb. eindtoetsen BO – door koepels als toolkit uitgewerkt 
 
Troeven? 

- We kunnen aan het buitenland een beeld geven van de feitelijke prestaties van de 
leerlingen in Vlaanderen (ipv centrale examens: peilingsproeven) – idee over de 
prestaties van het Vlaamse onderwijs + negatieve effect van vergelijken/ranken van 
scholen vermeden  

- Sinds 2002: elk jaar peilingsproeven – pluspunt: opvolging hiervan – 
informatiebrochures, conferenties en debatten  

- Gemeten ET aan een grondig onderzoek onderwerpen à helpt het beleid richting 
geven 

- ET onvoldoende bereikt? à Te moeilijk of te weinig nagestreefd?  
o Hieraan gekoppelde publieke debat helft creëren van draagvlak bij het 

goedkeuren van nieuwe en/of aangepaste ET 
 



De inspectie hanteert herkenbare indicatoren in het doorlichtingsinstrument (betrouwbaar 
en valide) 
 
Ter overweging p. 106-107 
 

5. PIJLER 5: DIVERSITEIT EN INCLUSIE: OPVANGEN VAN SOCIALE ONGELIJKHEID EN 
ONGELIJKE ONDERWIJSKANSEN 

 
o Vrijheid van onderwijs 
o Recht op onderwijs 
o Recht op goed onderwijs 
o Recht op goed onderwijs voor iedereen 

 
o Twee foci 

• Diversiteit met nadruk op SES 
• Diversiteit met nadruk op inclusie specifieke groepen 

 

5.1 HET ONTMASKEREN VAN DE MERITOCRATIE 

 
Na WOII à afstand nemen van de fixatie op het standenonderwijs 
Denken in termen van ‘stand’ vervangen door denken in termen van ‘bekwaamheid’ 
Vb. armoede mocht bekwame leerlingen niet hinderen om een goede schoolloopbaan te 
hebben 
 

5.1.1 EEN MERITOCRATISCH ONDERWIJS 

 
o Iedereen recht op onderwijs? 

• Iedereen die de gepaste bekwaamheden/intelligentie heeft 
• Intelligentietests: detecteren wie de nodige intelligentie had om een 

bepaald onderwijs te volgen 
• Intelligentie = aangeboren en constant 
• à Meritocratische denken: je krijgt de loopbaan die je verdient door 

je bekwaamheid te bewijzen (los van inkomen of financiële 
achtergrond) 

• Oriënteringsvoorzieningen + Nationaal Studiefonds (studiebeurzen 
aan begaafde kinderen na examen) 

• Jongens en meisjes 
 
!! schooluitval, verzuim en vertraging ligt niet aan de intelligentie, maar aan sociale factoren 
buiten het schoolmilieu (ongelijke kansen door SES) – samenhang tussen intelligentieniveau 
en impact van het sociale milieu daarop – tijd buiten school bepaalt in grote mate succes 
(beter milieu à meer kansen, leermogelijkheden buiten school vb. technologische 
middelen, kampen, cursussen, hulp…) + kennis thuistaal = schooltaal 
 



 
à Verlening leerplicht 1983 niet onmiddellijk het gewenste effect 
à Participatie is 1 ding, maar succes en doorstromen is een andere zaak… 
 
 
Meritocratie? – verwachting dat leerlingen ongeacht hun sociale afkomst erin slagen om 
vooruit te komen: 
 
“Elkeen krijgt het gelijke recht toebedeeld deel te nemen aan deze open wedren en er dient 
op toegezien dat ze verloopt overeenkomstig de formele regels van het spel zodanig dat 
enkel het persoonlijk talent en de eigen inzet doorwegen. (…) Iedereen kan aan de start 
aantreden en in open competitie bewijs leveren van eigen capaciteit en inzet. Aldus zullen de 
enen winnen terwijl andere verliezen, maar succes zal enkel de besten te beurt vallen. 
Gedurende de opleiding net als in de samenleving zelf, geldt dus de survival of the fittest.” 
 

- Iedereen hetzelfde, iedereen mag meedoen 
- Negeert de verschillen die er zijn aan de start (achterstand inhalen?) 
- “je hebt wel de kans gekregen”… 
- Gelijk perspectief, gelijke kans op studeren, starten met gelijke middelen (“leerling 

kan het niet, zijn/haar fout, moet maar beter zijn best doen” maar niet iedereen 
heeft dezelfde startpositie?) 

 

5.1.2 GELIJKE KANSEN  

 
Meritocratie (liberaal gedachtengoed) – nadruk op gelijke kansen bieden door iedereen 
toegang te geven tot een gelijke scholeninfrastructuur, een gelijk curriculum… <-> recenter 
inzicht dat onderwijs eerder ongelijkheden versterkt en repliceert 
 

o Meritocratische onderbouwing van onderwijssysteem à het watervalsysteem 
o Niet enkel gelijke kansen krijgen, maar rekening houdend met gelijke startpositie? 
o Vlaanderen: sterk “gelijke kansen” discours 

• Onderwijs repliceert sociale ongelijkheid 
 
Hirtt, Nicaise & De Zutter (2007, p. 2):  
 



“De overheersende maatschappijvisie in westerse onderwijssystemen heet ‘meritocratie’: je 
krijgt je plaats in de samenleving niet meer toegewezen op basis van je afkomst, maar op 
basis van je verdienste. Het klinkt mooi, maar wat betekent verdienste in de praktijk? Men 
gaat ervan uit dat het cognitieve niveau van jongeren bij de start van het secundair onderwijs 
een weerspiegeling is van hun genetische aanleg, en bepaalt hun bestemming op basis van 
die ‘verdienste’: de knapsten moeten naar het algemeen secundair onderwijs, de falers naar 
het beroepsonderwijs. Het arsenaal van toetsen dat voor deze grote selectieoperatie gebruikt 
wordt, meet in feite een mengeling van natuurlijke aanleg en sociale kansen. Zo wordt de 
meritocratie een karikatuur van zichzelf: ze versterkt de sociale selectie in plaats van ze 
ongedaan te maken.” 
 
Ingebakken in Westerse model 

- In Vlaanderen: 6-jarigen bij 6-jarigen ?? Niveaugroep na basistest 
- “toch de kans gekregen” 
- Nederlands moet op de speelplaats – niet de taal respecteren, kind kan niet leren 

(moedertaal ook versterken…) 
 
Discours actueel 
Zie regeringsverklaring 2019-2024 
 

5.1.3 ILLUSTRATIES  

 
Meritocratie? Onderwijs versterkt sociale ongelijkheid: 
 

 
 
Sociale ongelijkheid vooral zichtbaar als we kijken naar percentages van leerlingen die 
doorstromen naar HO rekening houdend met familiale achtergrondvariabelen 



- Van wie de vader niet werkt 
- Ouders hebben geen Europese achtergrond 
- Ouders met laag opleidingsniveau 
- Eenoudergezin  
à stromen minder door naar HO (ondanks groeiende participatie aan 
leerplichtonderwijs en kleinere verschillen in sociale klassen) à nieuwe sociale 
scheidingslijn (diploma HO nodig voor specifieke beroepen) 
 
Migratieachtergrond van leerlingen 
- Kloof tussen autochtone en allochtone kinderen  
- Op basis van SES-niveau van de ouders: beroep beide ouders + onderwijsniveau + 

economische/culturele/educatieve bezittingen (rijkdom) + aantal boeken  
o 17,6% bepaald door SES (OESO: 12,9%) – Vlaanderen een van de hoogste 

 

 
à verband tussen thuistaal, SES en gemiddelde scores voor wettenschappelijke 
geletterdheid 
- Thuis geen Nederlands à zeer groot risico om laag te presteren  
- “moeten maar Nederlands leren” maar geen maatschappelijke voorzieningen 

 

5.2 RECHT OP ONDERWIJS: NAAR EEN STRAKKER WETTELIJK KADER 

 
o Naar een strakker juridisch kader voor het “recht op onderwijs” (artikel 28) 
o Internationale Verklaring Rechten (IVRK) van het Kind 1989 

o Onderwijs beschikbaar en toegankelijk stellen voor ieder kind 
o Nodige maatregelen te nemen om het regelmatig schoolbezoek te bevorderen 
en het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen 

 
o Vertaling naar grondwetswijziging België 

 
Artikel 28 laat veel ruimte open voor de verdragsstaten om hun verplichtingen na te komen 
Belgische context: gegarandeerd na een grondwetswijziging door uitwerking van artikel 24, 
paragraaf 3:  
 
Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. 
De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht. 
 



Maar… formele erkenning van het recht op onderwijs garandeert niet dat er gelijke kansen 
zijn 
à grotere aandacht voor ‘ongelijkheid aan middelen’ vs ‘een gelijkheid aan kansen’ in het 
onderwijs 

- Besef in Europa: toenemende migratie à verandering in de aanpak van het 
onderwijs 

- ‘aangepast onderwijs voor migranten’ 
- België: experimentele scholen met aangepast taalonderwijs 
- Maatschappelijke gevoeligheid à politieke beslissingen  

 
Kantelpunt: rapport D’Hondt 

o Toestand 1989: Rapport Koninklijk Commissaris Paula D’Hondt migrantenbeleid  
‘het rapport dat niemand las’ 

- Onderwijs vergrootte initiële achterstand van allochtone kinderen  
- Ze vertelde over de drama’s die ze zag, ze ging bij mensen op bezoek, praten, 

interviews… 
 
Binnen politiek: polarisatie  
Klassieke partijen (liberalen, socialisten en christendemocraten) <-> 4e partij: extreemrechts 

o Vlaams Blok: anti-migranten 10% - 24,4% (2004) 
o Zwarte Zondag: 24 november 1991: Vlaams Blok behaalde fenomenale score (meer 

dan 10% van de Vlaamse stemmen) à samenstelling regering werd lastiger 
o Opmars extreemrechts werd steeds sterker 
o Veranderde maatschappelijke visie op migranten: aandacht voor instroom, 

onderwijs, Nederlands … maar …. 
o Pas na 2002 aandacht voor kansengroepen 
o Onderwijs: GOK decreten 

 
Rapport-D’Hondt schoof ingrepen naar voren voor de praktijk van het onderwijs 

- Meer aandacht voor aangepast taalonderwijs 
- Respect voor interculturaliteit  
- Opvangklassen voor migranten om Nederlands te leren  
- Maxima om te hoge concentraties van migrantenleerlingen in scholen aan te pakken  

o Oververtegenwoordiging in het beroepssecundair  
o Pleiten voor middelen om de doorstroom naar algemeen vormend en 

technisch onderwijs te realiseren  
o 30%-regel: scholen die kunnen aantonen dat er meer dan 30% migranten 

aanwezig zijn, kunnen extra middelen claimen vb. extra leerkrachten 
aanwerven 

o Zorgverbreding: extra middelen wanneer ze extra inspanningen deden voor 
autochtone leerlingen (inspanningen met betrekking tot taal, 
interculturaliteit, preventie en remediëring van leer- en 
ontwikkelingsproblemen...) 
à doelgroepenbeleid en aandacht voor zorgverbreding  

 
 
 



5.3 DE GOK-DECRETEN VANAF 2002 

 
Zorgverbreding en doelgroepenbeleid waren goed bedoeld, maar veel niet-gecoördineerde 
initiatieven à meer integrale en geïntegreerde aanpak nodig 
 
Scholen weigerden bepaalde leerlingen in te schrijven  

o 2002 GOK Decreet I – decreet op de gelijke onderwijskansen: 3 pijlers: 
1. Inschrijvingsrecht: ouders hebben recht om in te schrijven in school naar 

keuze en school is verplicht om elke leerling toe te laten die voldoet aan de 
voorwaarden 

2. Lokaal Overlegplatform (LOP) opgericht per regio: coördineren het lokale 
onderwijsbeleid + toezicht inschrijvingsrecht 

3. Extra ondersteuning (extra lestijden en werkingsmiddelen) vanaf 10% GOK-
leerlingen: 
• Het gezin leeft van een vervangingsinkomen 
• Niet opgenomen in eigen gezin 
• De ouders behoren tot de trekkende bevolking (vb. kermis) 
• Moeder < diploma SO 
• De taal die gebruikt wordt voor de gangbare communicatie is niet 

Nederlands (naast thuistaal altijd een tweede indicator) 
 

 
à concentratiegebieden… 
 
Inspectie moet GOK-decreet opvolgen en evalueren  
 
Kleine bijstellingen aan het decreet 

- Wie voorrang had bij inschrijving (vb. broer van) 
- Criterium ‘thuistaal’ verfijnen 

 
Mijlpaal: invoering GOK+ 

o xGOK +: ook voor kleuterscholen (extra middelen bij meer dan 40%) 
o 2009: GOK voor buitengewoon onderwijs (type 1 en 3) 
o 2019-2020: betere inschrijvingsaanpak (digitale inschrijving met algoritmes voor 

voorrang en ‘loting’) 



Visie: scholen krijgen verantwoordelijkheid om eigen zorgbeleid uit te werken, zorg is 
normaal onderdeel in takenpakket van een school, zorg is een ‘normaal’ element in een 
schoolbeleid en in de schoolpraktijk (door schoolautonomie bepaalde extra voorzieningen in 
ondersteuning afgebouwd) 
 

o 2012 meer aandacht voor specifieke GOK indicatoren (leerlinggebonden): 
1. Thuistaal 
2. Studiebeurs/schooltoelage 
3. Opleidingsniveau moeder 

Voor SO 
+ trekkende bevolking 
+ niet opgenomen in eigen gezinsverband 
 
Ter overweging p. 122-123: 
 
Maar… anno 2019 
• Gesubsidieerde segregatie?? 

 

 
 

5.4 INCLUSIE EN HET M-DECREET 

 
Inclusiever onderwijs  
 

5.4.1 ANTECEDENTEN VAN HET M-DECREET 

 
Heel lang traditie: kinderen die zorgbehoevend zijn opvangen in volledig aparte scholen <-> 
andere landen (inclusieve scholen en klassen of dezelfde schoolsetting maar toch apart) 



• Inclusie: focus op ‘aparte groep’ met recht op onderwijs 
• Mijlpaal 2014: M-Decreet 
• Teveel leerlingen in het Vlaamse bijzonder onderwijs…  

• Aantal kinderen van allochtone oorsprong was disproportioneel groot 
 
Nood aan een wijziging in beleid; zie cijfers: 
 

 
 

 
 
à stijging in BO ondanks M-decreet… 
 
Lange weg van buitengewoon onderwijs naar inclusief onderwijs: zie schema: 
 

à hiervoor was het onduidelijk wat er 
met ‘handicaps’ gebeurde 
Wel: 1852: Broeders van Liefde (eerste 
kiemen) 



 
 
Gebrek aan opleiding of professionalisering van leerkrachten roept vragen op (burn-out, 
weigeren van leerlingen, tekort aan middelen om redelijke aanpassingen te doen…) + kind 
heeft recht op BO als dit nodig is  
 

5.4.2 DE EERSTE STAPPEN VAN HET M-DECREET 

 
2014 M-Decreet 
• Vier zorgniveaus 

 

 
 
à In veel gevallen klassieke curriculum met de geldende ET niet van toepassing à 
handelingsplan voor elke leerling uitwerken  



 
 
School kan kinderen enkel weigeren als die aanpassingen moeten doen die het vermogen 
van de school overstijgen 
 

o Implementatie M Decreet is anno 2020 nog steeds niet rond 
• Buitengewoon onderwijs verliest … en wint leerlingen 
• Bovcentallige leraren in BuL/SO 
• Waar horen ambulante leraren thuis 
• Fit leraar – leerling – school 
• Bijkomende kosten 
• Opbouw van 30 regionale ondersteuningsnetwerken (netoverschrijdend), 

maar verzuiling haalde de bovenhand à aparte netwerken voor het katholiek 
onderwijs en het officieel onderwijs (provincies, GO! en gemeenten) 

 
Voortdurend bijsturen decreet 

- Verduidelijkingen voor bepaalde types: financiering via rugzakprincipe: een kind met 
een dergelijke handicap neemt een bedrag met zich mee dat toegekend wordt aan 
de instelling waar het ingeschreven is 

- Aanpassing voor kinderen van type 3 (GES) 
- Rechten van ouders verduidelijkt  

 
o Ondersteuningsnetwerk 
o Vertegenwoordigers van : 

• De scholen voor buitengewoon onderwijs 
• De gewone scholen 
• Het CLB 
• De pedagogische begeleiding 

 
… vanuit oude structuur problemen aanpakken, scholen weigeren anders te structureren 



Samenstelling van de teams in ieder netwerk multidisciplinair  
 
Leerkrachten ondersteunen de principes van het M-decreet beperkt  
 

o Kritiek op implementatie M-Decreet 
o Rekenhof 2019 
o Regeringsverklaring 2019-2024 (gewijzigde visie) à Begeleidingsdecreet 

aangekondigd 
 

“Evenzeer moeten we ervoor zorgen dat onze kinderen de juiste begeleiding krijgen: de juiste 
plaats in de juiste school met de juiste omkadering. Het M-decreet schaffen we af en 
vervangen we door een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun 
leerkrachten”.  
 
à veranderingen in het onderwijsbeleid groeien, worden bijgesteld en weerspiegelen een 
verschil tussen een ideaalbeeld of uitgangspunt en de uiteindelijke realisatie in een school 
en/of klas 
à ingrijpende maatregelen worden best eerst voldoende uitgetest op haalbaarheid voordat 
ze in juridisch bindende teksten worden gegoten  
 

6. PIJLER 6: DE FORMEEL VERANKERDE PLAATS VAN STAKEHOLDERS IN DISCUSSIES 
M.B.T.  ONDERWIJSBELEID 

 
o Vorige pijlers benadrukken rol stakeholders – nemen van beslissingen over 

onderwijsbeleid  
Vb. leraren, vakbonden, ouders, politiek, groeperingen, instellingen, academische 
wereld… à rol van stakeholders ligt vast in Participatiedecreet (2 april 2004) 
 

§ Dit decreet stroomlijnde de situatie en voorzag/voorziet: 
1) op Vlaamis niveau in een Onderwijsraad 
2) op lokaal schoolniveau in participatieraden 
3) invloed van ouders als stakeholders op school via de 
engagementsverklaring  

 

6.1 DE VLOR 

 
• VLOR vlaamse onderwijsraad (macroniveau) moet advies geven bij elk decreet  
• Schoolraden 
• Engagementsverklaring 

 
o VLOR 

à bestaat al sinds 1990 – werd grondig gewijzigd met het Participatiedecreet (2004) 
 
Vier raden: 

- Aparte raad voor het basisonderwijs 
- Aparte raad voor het secundair onderwijs 



- Aparte raad voor het hoger onderwijs 
- Aparte raad voor beslissingen rond levenslang en levensbreed leren  

 
Moet door de Vlaamse overheid geconsulteerd worden bij elk voorstel van decreet. De 
Vlaamse regering kan afviezen van de Vlor niet zomaar naast zich neerleggen en dient haar 
afwijzing van de adviezen te motiveren.  
 

• MOET advies geven bij elk decreet 
• Kan zelf ook initiatief geven los van vraag minister 

 
Samenstelling: strak vastgelegd, bundelt de grote variatie aan stakeholders – 
onderwijsorganisaties en belanghebbenden zijn vertegenwoordigd 
 

 
o 2004: 

BO, SO, HO en LLL 
 

6.2 SCHOOLRADEN 

 
Vlaamse beleid: gebaseerd op schoolautonomie  
 

o Schoolraden: rol op mesoniveau 
o Participatiedecreet 2004 (met subsidies) 
o In elke school (wanneer minstens 10% er om vraagt !!!) – kunnen aan directie info en 

ondersteuning vragen en hebben een adviesbevoegdheid  
• Ouderraad 
• Pedagogische raad 



• Leerlingenraad (in SO verplicht) 
Schoolraad: personeel, ouders, leerlingen (SO) en de lokale gemeenschap (bevoegdheden 
vrij uitvoerig vastgelegd) 
 
Decreet voorzag ook in de oprichting van een Expertisecentrum: in Vlaanderen beperkte 
expertise in participatie + in een subsidiëring van de ouderkoepelverenigingen  
 

6.3 DE ENGAGEMENTSVERKLARING 

 
!!! 
 
Om te garanderen dat scholen voldoende samenwerken met ouders (aanvulling van het 
schoolreglement) 
 

o Engagementsverklaring 
• Afspraak op schoolniveau 
• Doel schoolreglement: versterken van ouderbetrokkenheid 
• Povere implementatie 

 
Afspraken tussen school en ouders over vb: 

- Het oudercontact 
- De regelmatige aanwezigheid op school  
- School-spijbelbeleid 
- Individuele leerlingenbegeleiding 
- Onderwijstaal (ouders moedigen hun kind aan om Nederlands te leren) 

 

7. PIJLER 7: EEN VLAAMS-EUROPESE KWALIFICATIESTRUCTUUR 

 
o Vlaanderen “eigenzinnig” onderwijsbeleid maar in een Europese onderwijsruimte 

(volgt internationale afspraken) 
o Hoe vergelijkbaar is onze structuur? – gestreefd naar harmonisatie en onderlinge 

afstemming  
o Grote problemen bij mobiliteit tussen Europese landen: vergelijkbaarheid diploma’s 

 

7.1 EUROPESE HARMONISATIE VAN DE HOGERE ONDERWIJSRUIMTE  

 
Eerste grote mijlpaal bij de ontwikkeling van een algemene kwalificatiestructuur voor het 
onderwijs in Europa: 
 

o Startpunt bij focus op Hoger Onderwijs 
à 1999 Bolognaverklaring ondertekenen – harmonisatie structuur HO 

• Het toepassen van de bachelor-masterstructuur 
• Het invoeren van studiepunten om de studietijd te bepalen (het European 

Credit Transfer System – ECTS) 



• Het bevorderen van studenten- en docentenmobiliteit door het 
Erasmusprogramma 

• Het wederzijds erkennen van elkaars diploma’s gebaseerd op ECTS 
• Het invoeren van een externe kwaliteitscontrole van de opleidingen 

 
o Startpunt was Hoger Onderwijs 

à 1999 Bolognaverklaring harmonisatie HO 
o Ingevoerd door structuurdecreet van 2003 (ondertussen al herwerkingen) 
o Enorme stap voor Europa en voor Vlaanderen 
o Maar toch anomalieën: professionele en academische Ba en MA 

 
• 2004-2005: eerste bachelors ingericht 
• 2007-2008: eerste masteropleidingen ingevoerd 

à Hoger onderwijslandschap van Vlaanderen grondig gewijzigd (maar… oude 
structuren slopen binnen in de nieuwe…) 

- België: strakke scheiding tussen universiteiten en hogescholen (ook na 
Bolognaverklaring niet onmiddellijk verlaten) 

- Professionele bachelors vs. academische bachelors/masters à Vlaamse decreet 
verwerpt de mogelijkheid om professionele masters in te richten  

 
Nog anomalieën: 

- Academische en professionele bachelor: 180 studiepunten 
- Hogescholen: opleidingen van 240 studiepunten  

à veranderde door implementatie van het Structuurdecreet (‘academisering’ 
ingevoerd) 

- Vierjarige opleidingen aan de hogeschool werden opgedeeld in driejarige bachelor en 
1 master = tweecycli 

- Vanaf 2013-2014: alle tweecycli-opleidingen: universiteit (behalven conservatoria en 
academies) 

 
o EQF is méér dan hoger onderwijs! 

 

7.2 HARMONISATIE VAN DE VOLLEDIGE OPLEIDINGSSTRUCTUUR: VAN EFQ NAAR VSK  

 

7.2.1 DE EUROPESE VERSIE  

 
o Vervolgstap 2008: harmonisatie volledige onderwijsstructuur 
o Uitgangspunt van de harmonisatie van het volledige onderwijs in Europa was het 

European Qualifications Framework EQF (goedgekeurd in 2008) 
à Wordt in elke deelstaat vertaald naar een National Qualifications Framework NQF 

 
Eerder: overeenstemming over bachelor-masterstructuur in het hoger, nu: wilden afspraken 
maken over de kwalificatienormen voor alle opleidingsniveaus  
à Europese Kwalificatieraamwerk stelt 8 niveaus voor: 
 
 



1. BO 
2. Eerste 3 jaren SO 
3. Voorgezet SO 
4. Afgerond SO 
5. Beroepsgerichte postsecundaire opleiding 
6. Bachelor 
7. Master 
8. Doctor  

 

7.2.2 DE VLAAMSE VERSIE  

 
Decreet betreffende de kwalificatiestructuur past het EKR toe op de Vlaamse situatie; 
doelstellingen: 

- Uittekenen opleidingen 
- Begeleiden leerloopbanen 
- Vergelijken van kwalificatiebewijzen 
- Coördineren en onderling afstemmen van EVC-procedures 
- Stimuleren van levenslang leren en het verwerven van kwalificaties  

 
Verschil tussen opleidingen en kwalificaties: 

o Kwalificatie: beschrijft de einddoelstellingen waaraan je moet voldoen op dit niveau 
(niet het parcours of hoelang het parcours moet duren) 

o Opleidingen: geven parcours aan dat je daarbij volgt (bepalen het parcours of 
hoelang het parcours moet duren) 

 
o Niveau 1-5 kwalificaties bepaald via eindtermen 
o Niveau 6-8 bepaald door VLIR en VLHORA 

 
Kwalificaties: kennis en vaardigheden 

o EQS-VKS (Vlaamse kwalificatiestructuur) klinkt goed 
o Maar: niveau is vreemd voor Vlaanderen 
o HBO5: tussenniveau tussen SO en HO 
o Klinkt als een ‘ongewenst kind” 

– Concurrentie voor SO en wie financiert? 
– Te “zwak” vanuit oogpunt HO? 

 
VKS neemt de 8 niveaus over, maar werkt met descriptoren op elk niveau  
à beschrijven de complexe samenhang in kennis en vaardigheden  
à werken via variabelen gebaseerd op de arbeidscontext, de graad van autonomie en de 
graad van verantwoordelijkheid  
 
Decreet beschrijft ook de procedure die gevolgd wordt om een kwalificatie in te schalen in 
een van de niveaus, hoe ze dan erkend wordt door de betrokken minister en hoe ze dan 
geregistreerd wordt in een kwalificatiedatabank = taak AHOVKS 
 
Onderscheid onderwijskwalificaties en beroepskwalificaties 



- Onderwijskwalificaties: niveau 1-4 worden ingeschaald, erkend en geregistreerd via 
het onderwijscircuit en dus onder meer via de ET 

- Niveau 5-8: gebeuren via het circuit van de VLIR en de VLHORA 
- Procedures voor beroepskwalificaties via circuit van de SERV 

 
Decreet bepaalt ook op welk onderwijsniveau de kwalificaties behaald worden  
Vb. ET LO zijn niveau VSK 1… 
 
Vlaamse situatie: probleem met onderwijskwalificatieniveau 5 
à lang bestond er een tussenniveau tussen het SO en het HO waar men niet goed blijft mee 
wist  
Nieuw: HBO5 verpleegkundigen à georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen een 
hoge school en een school voor voltijds SO 
Maar… stemmen in het HO willen dat het beroep van verpleegkundige voorbehouden blijft 
voor bachelors in de verpleegkunde 
 
Ontwikkelingen op het Vlaamse niveau worden doorkruist door anders lopende 
ontwikkelingen op het Belgisch federale niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEEL 3: VERTICALE PIJLERS – DOORSNIJDEN HORIZONTALE PIJLERS 

 
Veel aantallen en statistieken… 
Vb. verouderende bevolking in Vlaanderen – ontvolking scholen/minder kinderen op 
scholen? – lerarentekort opgelost? 
 
Sinds 09/19 - Hoe hangen die pijlers aan elkaar vast?/Hoe ga je van het ene naar het andere? 
 
De structuur van het Vlaamse onderwijs:  
 

 
Lager onderwijs -> iedereen stroomt door naar secundair (iedereen krijgt getuigschrift 
basisonderwijs, ookal behaal je eindtermen niet) 
 
Doorstroom secundair: trapjes: 1e graad – 2e graad – 3e graad 
!! let op samenhang – kijk naar overgangen  
 

1. HET BASISONDERWIJS  

 
Sinds ’97: sprake over basisonderwijs (vroeger: kleuter- en lager onderwijs) 
 
• 25 februari ‘97: fusie kleuter- en lager onderwijs = basisonderwijs 
• Eén pedagogisch project in de ontwikkeling van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar 

(voor kleuter- en lager onderwijs)  
(Haalbaar? -> niet elke basisschool heeft een kleuterschool) 

• Aantal leerlingen neemt toe in stedelijke contexten; plaatselijk tekort 



• Aantal leerlingen in BO blijft toenemen (buitengewoon onderwijs inbegrepen) 
• Stagnatie in kleuteronderwijs 

 

 
 
260000 kleuter (290 halve dagen (3 jaren)) 
467000 lager (6 jaren) 
à inclusief, diversiteit… discussies beginnen hier 
 
Niet vergeten?  
 

 
– via centrale examencommissie lager onderwijs (huis/thuisonderwijs) 
 

 
 
• Personeel/student verhouding maximaal 1/18,5 streefcijfer; wordt niet gehaald! 

à Per 18,5 leerlingen 1 personeelslid 



• Onderwijs in de basisschool is gratis (maximumfacturen voor andere kosten buiten 
het behalen van de ET!!) 

• Sinds 2003 extra “uren” voor zorg 
à vrijheid in aanwerving; bv. logopedie, leraar lager onderwijs, onderwijskundige 

• Zorgcoördinator krijgt een taak: collega’s ondersteunen, programma’s op maat 
uitbouwen voor leerlingen met speciale noden en specifieke groeperingen 
ontwerpen + zelf moeilijk lerende kinderen bijstaan (scholen mogen zelf kiezen wie 
ze hiervoor aanwerven) 

• Beweging naar grotere scholengemeenschappen (>700 lln.) à scholen gaan 
samenwerken, personeelsleden delen (sinds 2003: basisscholen worden via extra 
middelen aangemoedigd om zich te organiseren in scholengemeenschappen) 

 
+ verplicht om een schoolwerkplan (met pedagogisch project en prioriteiten) uit te werken 
(bij SO aanbevolen maar niet verplicht) 
 

1.1 HET KLEUTERONDERWIJS 

 
• Start tussen 2,5 en 3 jaar - 7 inschrijvingsmomenten, vanaf 3 jaar kunnen ze op elk 

moment instappen 
• In het jaar waarin je 6 wordt à leerplichtig, CLB-attest tot 2 jaar langer in KO (kind 

dat onvoldoende schoolrijp is) (normaal: vanaf 6 jaar naar LO) 
• 290 (nieuw, vroeger 250) halve dagen KO is voorwaarde voor toegang tot LO 

 
Grondwetswijziging verlaging leeftijd 
 

 

 
Kritiek vanuit buitenland: eerste breuk in leerlijn van kinderen (vb. wat weet een leerkracht 
over die kinderen?) 
 



• Kleuteronderwijs: vrijheid in organisatie, opdeling, indeling; groepen, aantallen, 
niveaus (vb. kleuters van verschillende leeftijden samen laten werken in 
stamgroepen – rekening houden met grote ontwikkelingsverschillen tussen kleuters 
op die leeftijd) 

• Pedagogische project 
• Kleuteronderwijs: geen ET, enkel ontwikkelingsdoelen  
• Op basis van ontwikkelingsdoelen à activiteitenplannen (leerplan) 

• Vaak standaard door de koepels aangereikt 
• Grote aandacht voor “taal” 
• Frans is ook al mogelijk vanaf kleuteronderwijs; voorrang NL à vrijheid 

• Sinds 2004: initiatie in een vreemde taal kan worden aangeboden 
(talensensibilisering) à voorrang geven aan Frans 

 
Vb. experimenteren met vouwen - de vouw-techniek (Knutselen? Spiegelingen maken, 
hypothesen…) 
 
Sinds 2002: kinderverzorgingspersoneel op kleuterscholen – regeerakkoord 2019-2024: 
voorzien in versterking van personele omkadering door de mogelijkheid om meer 
kinderverzorg(st)ers aan te nemen 
 
• Taaltest op einde kleuteronderwijs 

• Taalvaardigheid meten en taalachterstand detecteren 
• Zo vroeg mogelijk schoolse achterstand voorkomen (versterken van 

Nederlands op school) 
• Onderwijsbeleid nauwelijks neutraal… (ideologisch debat) 
• Instrument in discussie verlaging leerplicht  

• Wetenschappelijke discussie 
• Invoering september 2021  
• Koala test 

• Bekritiseerd! 
• Bewust van scharniermoment van kleuter naar lager 
• Care, niet education à nee: leerlijn!! 

 

 
 
à Gevolgen afleiden, processen begrijpen… (kinderen worden uitgedaagd en bevraagd à 
kunnen dit, niet als je passief bent) 
 
 



1.2 HET LAGER ONDERWIJS 

 
• Voorwaarde inschrijving namelijk taalscreening (voorwaarde om succesvol verder te 

doen) 
 
Toets lager onderwijs (SALTO) “weer een toets” -> test hoort bij totaalpakket 

- Bepaalt of een kind voldoende Nederlands kent 
- Is er voor bepaalde tekorten een taaltraject nodig? (taalbad voorschrijven: ouders 

kunnen dit niet weigeren) 
- Anderstalige nieuwkomers: automatisch een taaltraject (geen taalscreening) 

 
Weetjes:  
• Vrijheid van onderwijs: recht op school naar keuze in straal van 4 km van uw 

woonplaats of gratis schoolvervoer 
• Organisatie: nog steeds decreet op het basisonderwijs van februari 1997 

= vooruitstrevend, ‘verbouwd’, interactie tussen horizontale en verticale pijlers 
Maar veel vrijheid 
Vb. Klasindeling, niveaugroepen, specialisatie leraren 

• Einddoel LO: getuigschrift basisonderwijs 
• Huisonderwijs: einde lagere school: examens bij de Centrale 

Examencommissie 
 
Curriculum lager onderwijs: 

- Bevat dezelfde leergebieden als het KO, met de toevoeging van Frans in de laatste 2 
jaren 

- Leerplichtonderwijs, dus strakker georganiseerd 
- Decreet schrijft geen lessenroosters voor (scholen bepalen zelf uren) – ruimte eigen 

pedagogisch project 
- Praktijd: volgens meestal de voorstellen van hun koepelorganisatie 

 
Vb. OVSG 
 

 
 
Vroeger: WO  
à Nu: (1) mens en maatschappij, en (2) wetenschappen en techniek (door een te zwakke 
doorstroom van leerlingen naar wetenschappelijke en technische studierichtingen/beroepen 



• Naast eindtermen voor de leergebieden ook leergebiedoverschrijdende ET 
– ICT (geïntegreerd leren omgaan met info en communicatietechnologieën) 
– Leren leren 
– Ontwikkelen sociale vaardigheden (vak hiervoor organiseren?) 

• Vb. leren samenwerken, relaties kunnen leggen met anderen, 
gespreksconventies beheersen… 

 
• Met reorganisatie SO: misschien nieuwe eindtermen lager onderwijs? 
• Organisatie: vrij wat betreft klasindeling (ze mogen de jaarklas doorbreken, vb. 

werken met leefgroepen met niveaugroepen) 
(Vb. niveau, versus leefgroepen, versus gedifferentieerde opdeling …) 

 
Vb. contractwerk – aan eigen tempo leren  
 
• Einde lager onderwijs; overgang secundair onderwijs: taalscreening  
• Frans, Engels en Duits vanaf het derde leerjaar 
• Meer differentiatie en vakleerkrachten vanaf derde graad (vb. Frans, muziek…) 
• NIEUW: Eindtoets lager onderwijs – verplicht (beheersingsniveau ET bepalen) 

• Voor 3 leergebieden 
• Voorzien in toetsen parallel aan de peilingsproeven om als eindtoets BO in te 

zetten 
• Vrijheid van onderwijs: elk net kan instaan voor de ontwikkeling van extern 

gevalideerde toetsen 
• Er is een toolkit van de reeks gevalideerde toetsen (voortbouwen op 

bestaande toetsen) 
 
• Koepels negatief – overheid moeit met vrijheid van onderwijs 

– Vooral vanuit SO bepaald wat de toetsinhoud moest worden 
• VLOR negatief  

– Consecutiviteitsprincipe (onderwijsniveau bereidt niet voor op het volgende, 
maar het volgende bouwt voort op het voorgaande) 
à SO bouwt verder op LO en niet vice versa 

 
Regering duwt toets erdoor maar koepels winnen … eigen toetsen met centrale validatie 
à Compromis: elke koepel mag voor zijn net een toets ontwikkelen (kost veel geld) 
Niet zelf ontwikkelen: overnemen van de overheid 
 
Toets: kwaliteitszorginstrument 
 
Maar waarom niet paralleltoetsen ET gebruiken? 
 
• Naast gewone klasleerkrachten: personeel op basis van lestijdenaantal: 

• Godsdienst, zedenleer of cultuurbeschouwing en aanvullende lestijden voor 
anderstalige nieuwkomers 

• Tijdelijk onderwijs aan huis voor zorg, ICT, administratief personeel en 
vervangingen 

 



• Zie M-Decreet à Heel wat uitdagingen voor basisscholen 
• Extra personeel 
• Redelijke aanpassingen die draagkracht van de school niet overstijgen 

(school-child fit) 
à Inclusie: scholen passen zich aan aan de leerlingen i.p.v. dat de leerlingen 
zich aanpassen aan de scholen  

 
• Zie Geïntegreerd Onderwijs (GON) of ION-begeleiding (inclusief onderwijs) 

• Leraren uit buitengewoon onderwijs bieden hulp aan collega’s in het gewoon 
onderwijs als in hun klas leerlingen zitten met speciale behoeften 

• Zorgbreed leren onderwijzen 
 
Impact: daling aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs (maar… stijging aantal 
leerlingen in het secundair buitengewoon onderwijs) 
 
• School kan veel vrij organiseren …  Waarom vb. niet vakleraren die leerlingen 

gedurende drie opeenvolgende jaren wiskunde, NL of wetenschappen geven... 
• Vakspecialisatie? 

 
Ter overweging p.158-159 
 

 
 

è Discussie over getuigschrift BO (heeft het zin als je toch sowieso doorstroomt?) 
 
 
 
 



Ondanks M-decreet: er verandert niets in Vlaanderen: 
 

 
 

1.3 BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 

 
Doorverwijzing gebeurt op basis van een verslag voor toegang tot het BO dat door CLB wordt 
afgeleverd (door M-decreet: doorverwijzing werd strikter, enkel wanneer redelijke 
aanpassingen niet mogelijk zijn). 
 
• Beperkt aantal kinderen in buitengewoon kleuteronderwijs (< 5 jaar geen leerplicht) 

• Vooral zorgverbredend van aard; meer dan kleuteronderwijzers 
 
• M-Decreet: gewone onderwijs is de norm 

• Afbouw 2 types – moet opgevangen worden in LO (raakten overbevolkt) 
• Type 1 (licht mentale handicap)  
• Type 8 (ernstige leerstoornissen)  
à Leerachterstand wegwerken en leerlingen maximaal re-integreren  

 
• ‘Oude’ types en één nieuw type (1 & 8 verdwenen) 

– Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap 
– Type 3: kinderen met emotionele of gedragsproblemen 
– Type 4: kinderen met een fysieke handicap 
– Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium 
– Type 6: kinderen met een visuele handicap 
– Type 7: kinderen met een auditieve handicap 
– Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis die geen mentale 

beperking hebben (sinds september 2015) 
 
Zieke kinderen krijgen rapper thuisonderwijs 
 



 
 

2. SECUNDAIR ONDERWIJS 

 

 
à Eindaantal kinderen (467000) 
 

 
 
Termen: nieuwe labels vb. ASO 
 



 
= probleem, alle scholen tekorten  
 
• EQF (Europese kwalificatiestructuur) - niveau 3 en 4 

• 1073 scholen + 49 DBSO 
• 78.807 personeelsleden (personen) 
• 445.153 + 8976 leerlingen (DBSO) 
• Minimumlessenrooster van 28 lesuren van 50’ 
• Financiering voor 32 uur en 34-36 in tso, bso, kso (om praktijklessen te helpen 

ondersteunen) (Benamingen!!! Nieuw in SO anno 2022??) 
 
Vroeger bepaalde overheid vakken; nu met nieuwe ET meer vrijheid scholen in vakkenkeuze 
en indeling, want ET zijn gerangschikt volgens 16 sleutelcompetenties (wel ET bepalen maar 
scholen bepalen zelf vakken) 

• Invulling van de uren: overgelaten aan de schoolbesturen (meestal de 
koepelorganisaties) = pedagogische vrijheid in de vormgeving van onderwijs 

• Maar regeringsverklaring: naar minimumroosters 
 
Nederlands niet beheersen?  
OKAN: anderstalige nieuwkomers: gedurende 1 jaar krijgen ze voltijds les in het Nederlands 

- Is 1 jaar voldoende om volledige taalachterstand weg te werken? 
 
OKAN 4843! 
 
Klassenraad moet rekening houden met taalachterstand 
 
Stijging van aantal leerlingen: 
 

 



2.1 HET HERVORMDE SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
• Historisch discussiepunt 
• Zie discussie over comprehensief onderwijs bij discussie 1950 over verlenging 

leerplicht 
• Eerste hervorming 1971 (Decroo): wet op het vernieuwd SO (VSO)  

à landurig conflict tussen voor- en tegenstanders van de vernieuwing (brede eerste 
graad en afschaffen van de onderwijsvormen) 

 
(Begin SO: geen specialisatie: comprehensief – iedereen hetzelfde)  
 
Slopende tweedeling tussen vernieuwde en traditionele scholen beslecht onder minister 
Coens 
• Brede SO-hervorming via Daniel Coens 1989 

Niet langer nieuwe vs. traditionele scholen 
• Basis voor huidige structuur met onderwijsvormen en vele studierichtingen 
• Maar te veel drop-out, ongekwalificeerde uitstroom, gebrekkige oriëntering naar het 

beroepsgericht onderwijs en zeer laag rendement in het hoger onderwijs (gevolg 
bestaande structuur SO) 

 
Vandenbroucke 2009 

• Opdracht aan Commissie Monard om aangepaste structuur uit te werken 
o Pleiten voor een brede eerste graad, geen specialisatie aan 12 jaar, brede 

eerste graad = norm in de wereld en afschaffing van onderwijsvormen 
• Opnieuw brede eerste graad, naar achter schuiven studiekeuze, afschaffen 

onderwijsvormen (ASO, BSO, TSO, KSO…) 
 
Minister Smet (2010): verwerkt dat idee: oriëntatienota (probeert onderwijsvormen af te 
schaffen) 

• Veel protest (zonder basis) vooral tegen afschaffen onderwijsvormen, afzwakken 
van plannen 

 
Minister Crevits (juli 2017): decretale goedkeuring van hervorming FORCING (wil een punt 
maken met compris) 

• Zeer afgezwakt voorstel – onderwijsvormen impliciet aanwezig 
• Uitstel invoering van 2018 naar 2019 
• Let op nieuwe eindtermen nog niet beschikbaar (1ste graad pas vanaf september 

2019) 
 
Gevolg anno 2018: sommige scholen scholen voorop andere staan op de rem 
• Conflicten met ouders in “domeinscholen” (bestaande scholen omvormen tot 

domeinscholen) 
 



 
 
Hoe armer, hoe meer zittenblijven 
SES is beste voorspeller van schoolprestaties  
 

• Oude politieke en ideologische strijd 
o Door verandering in het partijlandschap: ook vanuit behoudsgezinde hoek 

aangewakkerd door N-VA (tegen elke verandering van de klassieke opdeling) 
• Vrijheid van onderwijs 

 

 
 
Kritiek op het Vlaamse onderwijssysteem werd niet gecounterd + de bekritiseerde, te vroege 
tracking naar onderwijsvormen en studierichtingen werd niet weggewerkt (snelle 
oriënterign naar onderwijsvormen en studierichtingen belet dat leerlingen in een latere fase 
nog kunnen opklimmen). 
 
Uiteindelijk hervorming die oude structuur weerspiegelt:  
“Dit verklaart dat, ondanks de jarenlange commotie rond de hervorming van het secundair 
onderwijs, de globale structuur van dit onderwijsniveau grosso modo gelijk blijft. De klassieke 
onderwijsvormen aso, bso ... blijven bestaan en de opdeling in drie opeenvolgende graden 
blijft overeind. “ 
 
Onderwijshervorming beklemtoont wel: 

- De oriënterde functie van de eerste graad (moet zo breed mogelijk blijven + moet 
maximale succesvolle doorstroom naar de tweede graad garanderen) 



- Brede eerste graad is voldoende smal en laat openingen in het lessenrooster zodat 
scholen zich qua studiekeuze vroegtijdig kunnen profileren 

 
2 indelingscriteria door elkaar gebruikt: 

- Enerzijds: drievoudige indeling in doorstroomonderwijs, arbeidsmarktgericht 
onderwijs en onderwijs met dubbele finaliteit  

- Anderzijds: indeling in onderwijsvormen behouden à doorstroomgerichte 
studierichtingen aso, tso en kso (arbeidsmarktgericht onderwijs is enkel bso) – kso en 
tso hebben een dubbele finaliteit  

 
Zeer geleidelijke implementatie van de hervorming… 
 
Structuur volgens het decreet van 2018: 

- SO bezoeken? à je vindt een programma en structuur die voldoende openingen 
laten om klassiekn nieuw of hybride te zijn 

- Vb. provinciaal onderwijs: kiest voor vernieuwing en schaft labels als aso en bso af  
 
Regeringsverklaring 2019-2024 

• Terugdraaien hervorming aangekondigd (ibid, p.24) 
• Heringvoering van de klassieke onderwijsvormen 
• Afzwakken van een aantal keuzes op het niveau van de ET 

 
“Voor vele ouders en zelfs leerkrachten is momenteel de huidige structuur van het Secundair 
Onderwijs ondoorzichtig. Door in alle scholen in Vlaanderen één overzichtelijke, eenvoudige 
en uniforme tabel te gebruiken, zorgen we voor een duidelijk aanbod van het eerste tot het 
laatste jaar. In het Secundair Onderwijs waken we erover dat het huidige aanbod van 
onderwijsvormen, aso, tso, KSO en bso met de finaliteiten doorstroom, dubbele finaliteit en 
arbeidsmarkt gegarandeerd blijft en er geen brede eerste graad wordt uitgerold. Meer 
kwaliteit wil immers ook zeggen: in het lager onderwijs en bij aanvang van het secundair een 
bredere basisvorming, maar vervolgens zo snel mogelijk kiezen en bekwamen. “ 
 
Voorlopig toch hervorming!? 
 
Hervormd secundair onderwijs 
 
Eerste graad: breed en oriënterend 
Tweede en derde graad: specialisatie in studierichtingen  
 
Vier finaliteiten (mate van abstractie en de verhouding met de praktijk):  

• Doorstroom  
• Dubbele doorstroom en arbeidsmarkt  
• Arbeidsmarkt  
• Beschermd arbeidsmilieu (past niet in de gradenstructuur en leidt niet tot 

erkende certificaten) 
 



In publicaties ministerie anno 2022: aso, tso, kso… (gebruiken nog steeds oude termen – 
willen niet dat nieuwe terminologie er komt) 
 

 
 

2.2 DE EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
• Brede eerste graad: A stroom en B stroom (als je geen certificaat BO hebt behaald)  

 
• Drie soorten doelstellingen in de eerste graad: 

• Eindtermen basisgeletterdheid: te bereiken door iedereen en te bepalen door 
overheid 

• Gewone eindtermen: voor zoveel mogelijk leerlingen en te bepalen door 
overheid 

• Uitbreidingsdoelen: te bepalen door de schoolbesturen en leerplannen (die van 
Nederlands ook door de overheid bepaald) 

 
Curriculum van de eerste graad kan zo worden voorgesteld: 
 

 
 
 
• Na het eerste jaar: geen B-attesten en nauwelijks C-attesten (uitzonderlijk!) 

zie corona-effecten 2020-2021 
 
Onderscheid basisvorming en complementair gedeelte 
• Basisvorming voor iedereen  
• Complementair gedeelte  
• Afhankelijk A en B stroom – verschillen in uren 
• “niet goed genoeg” – verschil maken tussen kinderen vanaf het begin  



Eerste jaar: 5u voor differentiatie (9 pakketten mogelijk vb. economie, sport, kunst…) 
 
• Differentiatie <> studierichtingen 

 

 
 
Om te vermijden dat die differentiaties al leiden tot het voorsorteren van een bepaalde 
studierichting, bestaan er geen leerplannen voor (uitzondering: klassieke talen) 

- Scholen kiezen: uitbreidend, verdiepend, verbredend of remediërend 
- School moet ten minste 2 pakketten van 5u als keuze aanbieden 
- Een van de speciale uren kan vb. titularisuur zijn  

 
Basisopties in het tweede leerjaar A en B worden door de Vlaamse regering geregeld: 

- 2017: 9 basisopties van 5u 
- 2019: + sport en Freinet 

 
Wat zijn basisopties? 

- Kennismakingen met mogelijke studiekeuzen in de tweede graad (geen voorafname!) 
- Voor de basisopties: voor alle netten: gezamenlijke curriculumdossiers + leerplannen 

opgesteld  
à laag van concretisering komt erbij: ET, curriculumdossiers, leerplannen, 
handboeken… 

 
• Vanaf tweede jaar, meer differentiatie (brede eerste graad??) 

• Economie en organisatie 
• Kunst en creatie 
• Latijn en/of Grieks 
• Maatschappij en welzijn 
• Moderne talen en wetenschappen 
• Sport 
• STEM-technieken (6 varianten) 
• STEM-wetenschappen (2 varianten: industriële wet en techniek-wet) 
• Voeding en horeca 

 
• Tot 23 mogelijke opties (door specificaties); let op regeringsverklaring – Vlaamse 

regering legt criteria vast waar basisopties mogen worden opgericht 
 
• Vanaf tweede jaar, meer differentiatie 



• In B stroom: andere opties: oog op oriëntering naar een beroepsgerichte 
studierichting: 

• Economie en organisatie 
• Kunst en creatie 
• Maatschappij en welzijn 
• Opstroomoptie (gericht op aansluiten bij de A-stroom) 
• Sport 
• STEM-technieken 
• Voeding en horeca 

 
à Er kunnen varianten uitgewerkt worden à 18 mogelijkheden 

- Allemaal 5u, behalve STEM-technieken (opties combineren) 
 
• Opstroomrichting (terug naar A stroom) 

 

2.3 DE TWEEDE EN DERDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
• Tweede en derde graad 

• Matrix onderwijsvormen en finaliteiten; herken je de oude onderwijsvormen? 
• Onderwijsvormen passen niet bij de finaliteiten (je kan ov weglaten) 

 
Aantal studierichtingen verminderd 
 

 (laatste kolom minder relevant) 
 
à complexe organisatie van het studieaanbod door de onderwijsvormen te koppelen aan de 
verschillende finaliteiten 
 
• Tweede en derde graad 

• In feite herken je de oude onderwijsvormen (doorstroom versus 
arbeidsmarkgericht) 

 
• Tweede en derde graad 

• Studievormen: met verschillende studierichtingen 
• Matrix levert sterke reductie in aantal richtingen binnen onderwijsvormen op 
• Streven: nog minder richtingen 
• Let op!  Nu nog concept 
• Pas later eventueel realiteit; mits overleven regeringsverklaring 2019-2024 



Vanaf derde graad: naast voltijdse bso bestaat er ook de mogelijkheid om deeltijds te 
studeren en leren en werken te combineren duaal leren of Dbso) 
 
Hervorming voorziet in een vermindering van het aantal studierichtingen in de verschillende 
onderwijsvormen. 
 

 
 
à heel veel richtingen dun bevolkt 
 
Ordening van het onderwijsaanbod wordt bekeken vanuit 2 perspectieven: 

- Finaliteit van het onderwijs  
- Studiedomein 

à combineren levert een matrix op, waarvan wordt verwacht dat ze het aantal 
studierichtingen zal reduceren 
 

Tweede graad: aantal studierichtingen per studiedomein is beperkt. 
 
  
à streven nieuwe situatie – realiteit?  
 
à matrix van finaliteiten en studiegebieden  
 
3e graad: talrijke studierichtingen komen erbij + complexiteit 
vergroot  
 
 
 
 
 

Vb. STEM-richting hebben (mengvorm TSO BSO en ASO) 



Voorbeeld van zelfde studiedomein, maar andere finaliteit (3de graad): toekomstscenario 
 

 
 
Maar… 
 
Klassieke huidige ASO richtingen zitten NIET in 1 van de 8 studiedomeinen; wel in 
studierichtingen (herverpakt) 
à complex 
 
“symbooldossier” 

- Behouden van de onderwijsvorm aso 
- Impliciete bijgedachte van deze indeling dat deze richtingen superieur zijn 

 
Secundair na secundair: gespecialiseerde opleidingen – nadruk op werkplekleren 
 
Ter overweging p. 175-177 
 

 

 
• Dus… 

Prestatieverschillen huidig systeem herkenbaar 
 



 
 

2.4 DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIE  

 
Bijproduct van de Omnivalentwet (maakte het mogelijk om een getuigschrift lager of hoger 
secundair onderwijs te behalen voor de Centrale Examencommissie). 
 
Rol bij huisonderwijs 
 
Redenen: schoolmoeheid, C-attesten, niet willen overzitten, persoonlijke problemen… 
 
Examens per graad van het SO 
 
‘assessments’ voor beroepsgerichte praktijk – soort geïntegreerde proef op een 
arbeidslocatie (na portfolio) 
 
Enorme groei; zie eerder thema en link met huisonderwijs 
 

2.5 LEREN EN WERKEN 

 

2.5.1 DE HUIDIGE SITUATIE  

 
• Leren en werken: duaal onderwijs 
• Succesvol in buitenland, in Vlaanderen niet (leerplicht tot 18 jaar, middelen gaan 

naar…) 
 
• Decreet 10 juli 2008: stelsel leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap 

goedgekeurd 



• Clusteren van versplinterd aanbod van combinaties voor leren en werken 
• 3 peilers: 

• (Deeltijds) DBSO (8980 leerlingen in 2018, soms loon, tot 25 jaar) 
• 2 dagen per week les (15u), min. 13u werken per week 

(werkplekleren), les in modules, leerlingen bereiken vaak maar een 
deel van de ET (deelcertificaten per module) vb. horeca, bouw… 

• Middenstandsopleidingen; gebundeld in Syntra 
• Persoonlijk Ontwikkelingstraject (POT)  

 

 
 
Normaal?? 
 
Tot 2002: middenstandsvorming aangeboden door 23 verschillende centra (VIZO): 
• Sinds 2006: SYNTRA als organisatie om dit te bundelen (stap voor stap toch SO-

diploma halen via werken) 
• Enorme groei in aanbod  
• Via SYNTRA-stap voor stap diploma secundair onderwijs, naast behalen van 

getuigschriften eerste of tweede graad 
 

• Opleidingen via leercontract: vak leren op de werkvloer, 1-3 jaar, werken maar 1 dag 
per week naar een vormingscentrum (praktische algemene vorming en extra 
vakkenkennis), je krijgt een loon, begeleiding op maat (trajectbegeleiders) 

• Oplossing voor leerlingen die onder leerplicht vallen of voor oudere jongeren die 
geen afgeronde opleiding achter de rug hebben 

 
Jongeren in kwetsbare en problematische situaties: alternatief 

- Onderwijs volgen via POT (persoonlijk ontwikkelingstraject) 
 

2.5.2 TENDENSEN IN DE EUROPESE UNIE 

 
Afstemming tussen opleiding en beroepsleven is niet goed 
à 1 op 2 van de jongeren oefent een beroep uit dat overeenkomt met de gevolgde 
opleiding… 
 
+ niveau van vorming uit onderwijs komt vaak niet overeen met wat het bedrijfsleven vraagt 



Scholen die beroepsgericht onderwijs aanbiedden krijgen vaak de opmerking dat ze de 
praktijk van het bedrijfsleven niet echt kunnen weergeven. 
 
Zeer sterk uitgewerkt leerlingstelsel à minder jeugdwerkloosheid (opleiding minstens 60% 
werkplekleren) 
 
• Internationale promotie duaal leren 
• 27 EU landen (2015): jeugdwerkloosheid lager bij grote aandacht voor duaal leren 

• Duitsland 7,2% 
• Nederland 11,1% 
• Oostenrijk 8,8%  
• Denemarken 14% 
• België 20,7% (16,9% Vlaanderen, 32,1% voor Wallonië en 39,5% voor Brussel) 

• Diploma moet voor job, anders geen job?  
 

2.5.3 NIEUWE ORGANISATIE  

 
• Vlaanderen vanaf 2014-2019 (voorstel) – grondige herziening van het stelsen met 

betrekking tot werken en leren 
• Conceptnota van 2015 gaf daarvoor het startsein 
• Vanaf 2016: goed opgevolgde proefprojecten 
• Decreet 2018: vooruitstrevende regeling voor het duaal leren kon vormkrijgen: 

 
• Drie vormen deeltijds onderwijs (DBSO, duale structuuronderdelen, leertijd) 
• Aanloopstructuren 
• Min. 28 uren: School- en werkplekcomponent 
• Nog steeds zware impact van “school” <-> buitenland 
• Werken met modules 
• 2de en 3de graad SO 
• Voor elk onderdeel standaardtraject 

 
Modularisering zal scheiding tussen tso bso BuSo overbordig maken 
 
Vlaanderen  

• Klassenraad aangevuld met trajectbegeleider en mentor werkplek 
• SYNTRA-regisseur 
• Per provincie minstens 1 overlegforum (aanbod en vraag op elkaar 

afstemmen) 
• Overleg scholen SERV, CLB en VDAB 
• Aanlooptraject 
• Maar daarnaast bestaat nog steeds DBSO … 

 
Onwennigheid bij bedrijfsleven 
 
 
 



Ter overweging p. 185 
 

 
 

3. HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
• M-decreet 

o Meer leerlingen in BO dan voor M-decreet 

 
à scholen hebben geen ondersteuning, middelen… 
 
• Zelfde types als in basisonderwijs (7 types + type basisaanbod) 

• Minder grote aantal leerlingen – onmogelijk om een breed aanbod aan 
opleidingen uit te bouwen, daarom een ander type indeling in 
opleidingsvormen (inclusie en link SO wanneer mogelijk) 

• Maar er wordt rekening gehouden met onderwijsvormen: opleidingsvorm 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. OVERIGE TRAJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
SO via 3 andere trajecten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zat vroeger niet eens bij onderwijs vb. woord/drama 
Rechts vb. fotografie  
 

4.1 HET SECUNDAIR ONDERWIJS IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 

 
Volwassenenonderwijs (decreet 2007) à orde in versplinterd landschap 
 
Drie sectoren waarbij volwassenen de doelgroep zijn: 

- Basiseducatie 
- Secundair volwassenenonderwijs 
- Hoger beroepsonderwijs 

 
Is modulair georganiseerd (contactonderwijs of deeltijds afstandsonderwijs) – modulaire 
trajecten met deelcertificaten – binnen eigen tijdsmogelijkheden (vb. bso SO: nog een 
jaarklassysteem) 
 

4.1.1 DE ‘NIEUWE’ CVO’S EN CENTRA VOOR BASISEDUCATIE 

 
Centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs werken samen in: 
• 13 regionale consortia 

• 106 CVO – breed gamma aan allerlei opleidingen  
• 13 Centra voor basiseducatie (oorspronkelijk 29) 

 



Specifieke lerarenopleidingen en HBO5 overgeheveld naar hoger onderwijs (geregeld in 
Spoeddecreet) 
 
Hervorming Volwassenenonderwijs  
(decreet 2016) 
• Schrappen 13 consortia (in decreet 2016) 
• 106 CVO integratie in hogescholen 
• Lerarenopleiding geschrapt 

 
Aanbod in CVO 2018 
“Algemene Vorming” is 2de kansonderwijs 
Modulair (> bso) 
 
• Bijzondere vormen volwassenenonderwijs 

– Tweedekansonderwijs (SO) 
– Basiseducatie 
– HBO/HBO5 opleidingen 

 

 

 



 
 

4.2.1 TWEEDEKANSONDERWIJS (TKO) 

 
Doelgroep: volwassenen zonder SO-diploma (invulling is gelijk aan SO, maar andere 
organisatie “aanvullende algemene vorming”, want via leerplicht al jaren SO gedaan 

è  Geen graden, studierichtingen, geen onderwijsvormen bij “algemene vorming” 
 
Aanvullende algemene vorming combineren met een beroepsgerichte kwalificatie  
 
= gratis  
 
Hogere gemiddelde leeftijd, vaak met lagere SES en meer problemen doorheen 
schoolloopbaan 
 

 
è Aantal mensen insgeschreven voor de aanvullende algemene vorming 
 

4.1.3 DE VROEGERE HBO-OPLEIDINGEN 

 
• HBO/HBO5 (grens secundair onderwijs en hoger onderwijs EQF 5) 

• Hervorming decreet 2016: HBO naar hogescholen (naast bachelor en master) 



• HBO5 kan in CVO in samenwerking met hogeschool 
Vb. biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, 
industriële wetenschap- pen en technologie, sociaal-agogisch werk en 
verpleegkunde (in samenwerking tussen een CVO, een school voor voltijds SO 
en een hoge school) 

• HBO5 minstens 90 studiepunten (drie semesters) – werkplekleren: 1/3 van de 
onderwijstijd hieraan besteden 
• Pas inschrijven als je niet meer leerplichtig bent 

• Finaliteit: diploma “gegradueerde” 
 

 
 

4.1.4 BASISEDUCATIE 

 
• Centrum voor Basiseducatie (Nu: 13 CBE’s) 

• Begeleid door een netoverschrijdend centrum (VOCVO) 
• Vanaf 18 jaar 
• Basisvaardigheden basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs 

Zie vakken  
• Hebben vaak een zwakke vooropleiding + last met basisgeletterdheidsvaardigheden 

(dus veel vb. vluchtelingen) 
• Sterk gestegen  

 

 
 
Ter overweging p. 195-196 
 

4.2 ANDERE OPLEIDINGSVERSTREKKERS 

 
Spelers buiten het klassieke onderwijsveld spelen een rol wanneer de klassieke 
onderwijsstructuren minder voldoen of als vangnet bij niet-gekwalificeerde uitstroom 
 



• SYNTRA (zie hierboven duaal leren) 
• VDAB 
• Sociaal cultureel vormingswerk 

 
SYNTRA (zie hierboven duaal leren) 

- Basisopleiding (bv. SO); maar ook ondernemersopleiding 
 
VDAB (breed opleidingsaanbod) 
• # 50.000 opleidingsstages 
• Individuele beroepsopleiding IBO 
• Voorloper in het uitbouwen van onlineonderwijs (300 opleidingen) 
• Uitweg uit de werkloosheid door het aanleren van een (nieuwe) job 

 
Sociaal cultureel vormingswerk 
• Volkshogescholen 
• 13 regionale locaties 
• Niet gericht op behalen van diploma, vrijetijdscurcussen 
• Gericht op persoonlijke ontplooiing: ICT, fotografie, recreatief schilderen, koken, 

bloemschikken... 
 

4.3 HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS (DKO) 

 
• Vroeger Ministerie van Cultuur; dan staatshervorming 1988-1989, nu onderwijs 
• Sinds 1990 Onderwijsmaterie; 4 afdelingen:  

• Beeldende kunst 
• Muziek 
• Woordkunst-drama 
• Dans 

 
Deeltijds kunstonderwijs: succes! 

 
 
Herziening DKO: 

- Vereenvoudiging van de regelgeving 
- De inpassing ervan in de Vlaamse kwalificatiestructuur 
- Betere samenwerking met KO en BO 

Imago: onderwijs voor de blanke hoogopgeleide middenklasse 



Deeltijds kunstonderwijs 
• Maar waar in EQF? 
• Nieuw decreet 01 09 2018 
• Opdeling in vier graden 
• Basiscompetenties; geen leerplannen 
• Schoolautonomie 

 
6 basiscompetenties (geen eindtermen) – vormen de basis om er leerplannen op te enten: 
 

• Individuele gedrevenheid tonen: de leerling vertrouwt op eigen 
expressiemogelijkheden en wil zijn creatieve resultaten tonen 

• Creëren en (drang tot) innoveren: de leerling komt actief en uit zichzelf met artistieke 
vormgevingen, benaderingen en inzichten 

• Vakdeskundigheid inzetten: de leerling zet verworven kunstvorm-specifieke 
kwaliteiten in bij het gebruik van een artistieke uitdrukkingsvorm 

• Onderzoeken: de leerling analyseert, reflecteert en communiceert over proces en 
product 

• Relaties bouwen en samenwerken: de leerling kan eigen talent en deskundigheid ten 
dienste stellen van het gemeenschappelijke artistieke doel of project 

• Presenteren: de leerling toont proces en/of product aan een publiek 
 
Opdeling in vier graden; 4de graad VKS, welk? 
Nieuw: kunnen gevolgd worden vanaf 6 jaar 

 
 
 
 
è sensibilisering vanaf 6 jaar 
(2 jaar, 1 lesuur) 
 
è echte start (4 jaar, 3 
lesuren) 
 
è semigevorderden (3 jaar, 3 
lesuren) 
 
 
 

- Geen vakken meer opgelegd 
- Opleidingen die uitmonden in een erkende beroepskwalificatie, zullen met specifieke 

ET werken (vergen het volgen van de vierde graad) 
- Huidige verouderde minimumleerplannen afgeschaft è ruimte voor lokale 

autonomie 
- Verankering in de plaatselijke socio-culturele context (kunstgerichte evenementen, 

gewoon onderwijs: ondersteunen van kunst en muziek, theoretische vakken open 
voor iedereen) 
 



5. HOGER ONDERWIJS 

 
• Hoger onderwijs = VKS/EQF: niveaus 5, 6, 7 en 8: gegradueerde (HBO5), bachelor, 

master en doctor 
• Vanaf 18 jaar 
 

(Bolognaverklaring legde de grondslag voor de huidige bachelor-masterstructuur) 
 

 
 
à Grote groep gaat niet naar HO (bepalend ontwikkelingsgraad land) 
Vlaanderen hinkt achterop in “wat na SO?”  
 

 
 
à Onderscheid bestaat niet in buitenland (professioneel en academisch) 
 
Europa wilde samenwerken 
 
Daling aan de universiteiten tegenover een stijging aan de hogescholen  



• 2003 Structuurdecreet (uitwerking Bologna-akkoord) – 
harmoniseren/gemeenschappelijke structuur  
• Legde de structuur van de opleidingen vast  
• En ook de richting die de kwaliteitszorg moest inslaan 

• Types opleidingen en instellingen bepaald  
• Ba, Ma, PhD 

ManaMa 
BanaBa 

• Associaties 
• Aandacht voor interne en externe kwaliteitszorg  

• Hogescholen en universiteiten: vroeger apart kwaliteit controleren 
è invoering van organisaties voor de kwaliteits zorg 

§ VHLORA voor hogescholen 
§ VLIR voor universiteiten 

è werken voor een groot deel van de taken samen (oprichting 
VLUHR) 

 
In Vlaanderen kan je niet zomaar een nieuwe hoger onderwijsinstelling inrichten (in het 
buitenland wel) – alle instellingen voor HO ligger vast in het decreet: 
 

 
 

 
 
à toename in financiering 
“meer dan alleen maar hoorcolleges, ook ander competenties ontwikkelen” 



Onderscheid tussne kwaliteitszorg en accreditatie  
- Accreditatie: extern label dat de kwaliteit bekrachtigt en kan gezien worden als een 

controle op de uitgevoerde externe kwaliteitszorg 
è NVAO opgezet (internationale samenwerking met Nederland) 
 
• 2003 Structuurdecreet 
• Kwaliteitszorg (controle op kwaliteit HO): 

• NVAO-accreditatie als basis voor externe kwaliteitszorg 
• VLIR en VLHORA (nu VLUHR) ondersteunen interne kwaliteitszorg en link naar 

externe kwaliteitszorg 
 
2003 Structuurdecreet 
• Legde de basis voor de vorming van associaties in Vlaanderen; goed bedoeld maar… 

 

 
 
à Samenwerken (unief en hogescholen)?? 
 

 
 
à Geen nieuwe instellingen oprichten = verboden 



Concurreren in elkaars regio? 
 
Associaties: door hogescholen en universiteiten te doen samenwerken in een regionaal 
verband, kon het opleidingsaanbod onderling afgestemd worden en konden studenten 
flexibel tussen professionele en academische bachelors doorstromen. 
è Flexibele studietrajecten 
 
+ maken het mogelijk om een academisering van opleidingen in de hogescholen te 
onderbouwen (vroeger hogescholen ook 4-jarige opleidingen, nu unief) 
 
+ samenwerking bevorderd expertise-uitwisseling (ook expertisecellen gefinancierd door de 
overheid) en onderlinge innovaties  
 
+ associatie is een sterke stakeholder bij discussies met de overheid 
 
• Associaties in Vlaanderen 

• Ondersteunen  flexible afstemmen onderling aanbod 
• Academisering van opleidingen 
• Expertise-uitwisseling tussen instellingen 

 
• Scheve verhoudingen 

• Nieuwe educatieve masters: KULeuven in West Vlaanderen aan (via 
hogescholen en CVOs) … 

 
• Vlaanderen: binair (denken minder studenten te hebben) 

• Professioneel hoger onderwijs 
• Academisch hoger onderwijs 

• US 
• Colleges: Ba 
• Universities: Ba, Ma en PhD 
• Aandacht voor Ma beperkter 
• Uitstroom na Ba zeer groot 

 
NARIC: buitenlandse diploma’s gelijkwaardig?  
 
• Vlaanderen: binair (onderwijsbeleid steeds afgeblokt door conservatieven) 
• Veel weerstand van universiteiten tegen opheffen verschil professioneel en 

academisch (samenvoegen? Verschil in financiering studenten, de verloning van 
personeel, de diploma-eisen…) 

 
à Opletten met vernieuwen van onderwijs 
 
 
 
 
 
 



5.1 HOGESCHOLEN 

 
Decreet 1991: eerste harmonisering: onderscheid tussen lang en kort type 
 

• 1991: 194 instellingen hoger onderwijs (1-, 2-, 3-, 4-jarige opleidingen) 
• 1994: 29 hogescholen 

 
Decreet 1994: mijlpaal onderwijs in hogescholen: maakte komaf met het kluwen aan 
verouderde decreten die het hogescholenonderwijs regelden en de autonomie van die 
instellingen beknotten 
+ verdere integratie van alle hogescholen tot max 29 instellingen 
 
2003: Structuurdecreet  

- Verdere harmonisering door invoering BaMa-structuur, ECTS en het stelsen van 
kwaliteitszorg 

 
2020: 16 hoge scholen  
 
VHLORA: samenwerking tussen instellingen 
 
• Ba = minimaal 180 studiepunten (54-65/jaar) 
• HBO5: 90 studiepunten 
• CODEX  hoger onderwijs vervangt Stuurdecreet en 13 andere decreten 

 
• CODEX: legt alle opleidingen decretaal vast 
• 2013 verschuiven 2 cycli opleidingen naar universiteiten 

 
CODEX 
è meer integrale kijk op hoger onderwijs (waarbij hoge scholen en universiteiten samen 
worden behandeld) 
 

5.2 UNIVERSITEITEN 

 
• Structuurdecreet 2003: van kandidaturen en licenties naar Bachelor en master 
• Van, wetenschappelijke versus wettelijke (bv. rechten en geneeskunde) graden naar 

gelijkschakeling alle diploma’s 
 
• Flexibiliseringsdecreet 2004 en later aanvullingen 

• Opleiding bestaat uit credits als bouwsteen 
• Modeltraject met bouwstenen 
• Bouwsteen is opleidingsonderdeel 
• Eigen tempo (sic) 
• Rem op flexibilisering: rugzakje 140 studiepunten 
• Creditcontract versus examencontract 
• Financiering instellingen op basis behaalde credits 
• EVC en EVK (mobiliteit) 



 
• Regeringsverklaring 2019-2024  

• Toegang verstrengen 
• Oriënteringsproeven 
• Ijkingsproeven al dan niet bindend 
• Rem op studievertraging 

 
• 6 universiteiten; maar wel meer vestigingsplaatsen sinds associatievorming 

 Ugent, UA, KULeuven, Uhasselt, UKortrijk, VUB 
• Transnationale universiteit 

 
• Universiteiten 

• Ba: 180 studiepunten 
• Ma: minimaal 60 studiepunten 
• Doctoraat: geen afspraak over credits; wel 3-4 jaar) 

 
Lerarenopleidingen 
• Lange lijdensweg in België en Vlaanderen 
• Onder Hollands Bewind: Willem I richt Normaalschool op in Lier (Rijkskweekschool) 
• 1830: geen lerarenopleidingen; meeste lkr zonder diploma voor klas 
• “Lezen en schrijven voldoende” + “godsdienstig gedrag” 

 
Wet Nothomb 1842 in elke gemeenteschool méér leraren nodig 
Wet Van Humbeeck 1879 “Loi de Malheur” 

• Schoolstrijd: In alle gemeentescholen moeten leraren een diploma hebben van een 
Rijksnormaalschool 

• In 1975: 49% leraren met diploma 
 
1884 einde schoolstrijd; nieuwe wet 

• Men kan ook zonder diploma lesgeven. 
• Afgestudeerden van alle normaalscholen lesgeven in gemeentescholen 

 
Eerste lerarenopleiding 

• Start op 16 jaar jaar 
• Lesgeven in oefenschool van normaalschool 

 
Na 1914 (leerplicht); lerarenopleiding = diploma secundair onderwijs 
 
Wet Harmel 1952: oprichting van middelbare normaalscholen (regentaten) 

• Kleine lettertjes; men mag overal in alle scholen lesgeven 
• Verzuiling (Senaat 1954-55): “Het staat vast dat de leerkrachten gevormd in de ene 

soort normaalscholen, ongeschikt zijn om onderwijs te geven in de andere soort 
scholen. Anders zouden de vrije normaalscholen geen reden van bestaan hebben. “ 

 
1970: aller lerarenopleidingen 2 jaar; nu ook kleuteronderwijs = hoger onderwijs 
1984 verlenging lerarenopleiding tot 3 jaar (Coens) 

• Economische crisis 



• Overschot aan leraren 
• Verlenging met één jaar 
• Afschaffen van oefenscholen (besparing) 

 
Lerarenopleiding hoger secundair? 

• Leerplichtverlenging 1983 
• 1847 Aanvankelijk lerarenopleiding in Gent en Luik (elke universiteit eigen 

specialisatie) 
• 1890 integratie lerarenopleiding in elke faculteit; meestal onderbelicht; geen 

aandacht 
Koele minnaars: ”relatie tussen de universiteiten en de lerarenopleiding is altijd troebel 
geweest. Letterlijk zeggen de universiteiten: ‘De lerarenvorming kan nooit waarlijk 
universitair onderwijs zijn.’ 
 
• Lerarenopleiding hoger secundair? 

• 1929 invoering aggregatie, maar theoretisch, geen stage, ver van de 
onderwijspraktijk … 

• 1996: invoering van de Academische Initiele Lerarenopleiding (AILO) 
• Maar vanaf 1998 richtinggevend competen-tieprofiel voor alle leraren; 

gemeenschappelijk beroepsprofiel voor alle leraren in Vlaanderen 
 
Maar geen extra financiering …. 
 
• Lerarenopleiding hoger secundair? 

• Decreet 2006: grondige vernieuwing 
• Invoering Specifieke Lerarenopleiding (SLO) aan universiteiten 

• Mentorschap 
• Herziening beroepscompetenties 
• 60 studiepunten; waarvan 50% stage 
• Evaluatie van decreet in 2012 

• Kwaliteit??? 
 
• Kwaliteit ondermaats; uiterst kritisch rapport 
• 2012 doorlichting van ALLE lerarenopleidingen: rapport Biesta 2013; beleidsevaluatie 

door Ugent-VUB 
 
• Conceptnota Crevits 2016 

– (Niet-bindende) toelatingsproef tot opleiding 
– Opstarten educatieve master 
– Opleiding van opleiders 
– Verkennen HBO5 opleidingen voor leraren 
– Verkennen Master leraar basisonderwijs 

• Decreet 4 mei 2018: vanaf 1 september 2019 nieuwe lerarenopleiding SO 
 

LERARENOPLEIDING 

 



• Niet meer aan CVO; integratie SLO-personeel in hogeschool of universiteit  
• Aan universiteiten; samenwerking met CVO voor bv. praktijkcomponent 

 
• Lerarenopleiding symbooldossier dat de geschiedenis en eigen aard van het 

Belgisch/Vlaamse onderwijsbeleid illustreert 
• Autonomie, verzuiling, financiering, tijdsverlies, economische rationale 

 
Vergeten dossiers? 


