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1 HORIZONTALE PIJLERS 

1.1 INLEIDING 

Horizontale pijlers = wettelijke, decretale basis 
van onderwijs  

Verticale pijlers = basisstructuur van het 
onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Referentiekader macro-niveau  

 

1.2 VRIJHEID VAN ONDERWIJS 

Voorbeeld: basisschool wil van jaarklassensysteem naar systeem met niveaugroepen --> MAG (staat nergens dat je in 
graden hoeft te werken) 
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Voorbeeld: school wil 4j lager onderwijs, 4j middenschool en 4j secundair --> MAG NIET (moet structuur volgen, maar 
niet onmogelijk: als het op 1 campus is, en er is zowel BO als SO, kan het (afh van aantal intellingsnummers) 

Voorbeeld: inrichtende macht wil 2 weken minder zomervakantie --> MAG NIET (moet structuur volgen) 

1.2.1 HISTORISCH 

- 1831: grondwettelijke vrijheid van onderwijs (Rijksonderwijs) 
¨ Financiering om rijksscholen op te richten 

 
- 1878-1884: eerste schoolstrijd 

¨ Discussie vrijheid van (basis)onderwijs en vrijheid van godsdienstbeleving 
 

- 1950-1958: tweede schoolstrijd 
¨ Discussie financiering secundair onderwijs 

 
- 1959: schoolpact  

¨ Twee onderwijsnetten (officiële en vrije onderwijs) + gratis leerplichtonderwijs  
 

- Sindsdien: vrede!  

1.2.2 WETTELIJKE BASIS 

- ART 17 van de grondwet: ‘Het onderwijs is vrij’ 
¨ Deelcomponenten 

∆ Vrijheid van inrichting van onderwijs 
∆ Pedagogische vrijheid 
∆ Vrije schoolkeuze 

1.2.2.1 VRIJHEID VAN INRICHTING 

- Elke natuurlijke of rechtspersoon kan onderwijs organiseren en instellingen oprichten  
¨ = inrichtende macht  

 
- Overheid is verplicht om neutraal onderwijs in te richten (zgn. stedelijke/gemeenschapsscholen) 

¨ Godsdienstkeuze in alle officieel onderwijs 
 

- Onderwijs niet georganiseerd door het ‘rijk’ aanvaardt overheidscontrole in ruil voor subsidiëring  

Inrichtende macht (IM) 

- Rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor 1 of meer scholen 
- Decreet BaO 1197: IM = schoolbestuur 
- Ruime autonomie 

¨ Onderwijsmethoden en evaluatie 
¨ Levensbeschouwing en pedagogische opvattingen 
¨ Leerpannen en lesroosters 
¨ Personeel aanstellen 
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1.2.2.2 PEDAGOGISCHE VRIJHEID 

Art 6. Schoolpactwet (1959): “Op voorwaarde dat een wettelijk bepaald minimumleerplan en 
minimumlessenrooster in acht worden genomen, beschikt elke IM over de vrijheid voor haar onderwijsnet en zelfs 
voor elke onderwijsinrichting de lesroosters vast te stellen en, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister, 
met het oog op het waarborgen van het studiepeil, haar leerplannen op te stellen. Elke IM kiest vrij haar 
pedagogische methodes.” 

Erkenning en financiële middelen  

- KO, LO, SO en HO worden gesubsidieerd ALS ze voldoen aan de voorschriften m.b.t. de organisatie van het 
onderwijs en de toepassing van de taalwetgeving 
 

Voorwaarden (wettelijk en statutair) 

- Georganiseerd zijn onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur; 
- Gevestigd zijn in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en 

bewoonbaarheid voldoen; 
- Een structuur aannemen zoals vastgesteld bij decreet.  
- Een pedagogisch geheel vormen 
- Beschikken over voldoende didactisch materieel en over een aangepaste schooluitrusting; 
- De bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel; 
- De controle van de onderwijsinspectie mogelijk maken; 
- De reglementering inzake vakantieperioden en de aanwending van de onderwijstijd,  
- De reglementering betreffende eindtermen, ontwikkelingsdoelen, leerplannen en handelingsplannen 

naleven; 
- Samenwerkingsafspraken maakt met een centrum voor leerlingenbegeleiding en een beleid op 

leerlingenbegeleiding voert; 
- In het geheel van haar werking de internationaalrechterlijke en grondwettelijke beginselen inzake de 

rechten van de mens en van het kind in het bijzonder eerbiedigen; 
- Een doeltreffend beleid voeren om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uit te 

oefenen hierover 

Specifieke voorwaarden m.b.t. het aantal leerlingen in de scholen (afh van onderwijsniveau) 

- Programmatie- en rationalisatienormen (minimum aantal leerlingen nodig): 
¨ School met enkel 1e graad: 282 
¨ School met 1e en 2e graad: 510 
¨ School met 2e en 3e graad: 387 
¨ School met 1e, 2e en 3e graad: 669 

 Pedagogisch project  

- Opdrachtverklaring/visie 
- Verantwoordelijkheid van schoolbestuur 
- Vaak door onderwijsnet/koepel 
- Geen overheidsconntrole (democratische principes volgen) 
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1.2.2.3 VRIJE SCHOOLKEUZE 

= ouders en kinderen moeten over een school naar keuze kunnen beschikken op een redelijke afstand van de 
woonplaats  

- BO: op 4km van huis, SO: er moet leerlingenvervoer zijn als de school te ver ligt  
 

- GOK-decreet 
¨ Principieel inschrijvingsrecht 
¨ Aanvaardingsplicht door de school  

1.2.2.4 SCHOOLPACT – ONDERWIJSNETTEN  

3 onderwijsnetten  

1. Gemeenschapsonderwijs (gefinancierd) – IM = Vlaamse gemeenschap (GO) 
2. Officieel gesubsidieerd onderwijs – IM = stad, gemeente, provincie 
3. Vrij gesubsidieerd onderwijs – IM = ander schoolbestuur (vzw, rechtspersonen) 

 

Onderwijskoepels  

= Representatieve vereniging van IM/schoolbesturen 
¨ Behartigen belangen van leden 
¨ Organiseren pedagogische begeleiding en nascholing 
¨ Nemen taken over van hun leden bv. opstellen leerplannen, pedagogisch project vaststellen 

 
- Gemeenschapsonderwijs (GO!) 

 
- Officieel gesubsidieerd onderwijs: 2 koepels  

¨ OVSG (steden en gemeenten) 
¨ POV (provinciaal onderwijs Vlaanderen) 

 
- Vrij gesubsidieerd onderwijs 

¨ Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
¨ OKO (overlegplatform kleine onderwijsverstrekkers) 

!! sommige scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een koepel  
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Vrijheid van onderwijs: mogelijke interpretaties  

- Actief: vrijheid van onderwijsverstrekkers = pedagogische vrijheid 
- Passief: vrijheid avan onderwijsgebruikers = vrije schoolkeuze  

Schoolkosten  

- Leerplichtonderwijs = gratis (geen inschrijvingsgeld) 
¨ Kosteloze toegang tot leerplichtonderwijs én kleuteronderwijs in erkende en 

gesubsidieerde/gefinancierde scholen 
 

- Maximumfactuur in BO 
¨ KO: €45, LO: €90 / leerjaar (scherpe kosten) 
¨ €450 voor volledige 6 jaar LO (meerdaagse uitstappen, minder scherpe kosten) 

 
- SO: geen absolute kosteloosheid --> schoolreglement  

¨ School moet voor start van schooljaar aangeven wat de geschatte kosten zullen zijn  

Voorbeelden  
- Elite-basisschool vraagt €120 inschrijving --> MAG NIET (als het erkende/gesubsidieerde school is) 
- Brussels English Primary School (les in Engels) vraagt €10.000/jaar --> MAG (privéschool: voldoet niet aan 
voorwaarden (geen onderwijs in NL) en krijgt dus geen subsidie) 
- Factuur van ‘gratis’ laptop doorgerekend aan ouders in SO --> MAG (enkel in SO, mits schatting kosten) 

1.3 LEERPLICHT EN GEEN SCHOOLPLICHT  

Voorbeelden 
- Leen is 17j en 7m, heeft diploma en wil werken --> MAG want heeft diploma  
- John is 15j, heeft 3e jaar BSO gedaan, wil deeltijds studeren --> MAG (minimum 15j en na 3e jaar) 

Leerplicht : lange weg afgelegd (zie later leerpad) 

- Tegenstand leerplicht 
¨ Economisch belang van kinderarbeid (kinderen waren nodig) 
¨ Ideologisch: leerplicht gekoppeld aan gelaïciseerd onderwijs  

∆ Katholiek onderwijs had meer scholen dan rijksonderwijs, zij waren bang dat er dus meer 
leerlingen naar het katholiek onderwijs gaan (omdat er geen keuze was) en dat ze stemmers 
gingen verliezen  

- 6 – 12j --> 6 – 14j --> tot 18 jaar (1983) 

Verlenging leerplicht  

- Roep bedrijfsleven: meer (hoger) geschoolde arbeidskrachten nodig 
- Praktijk haalde beleid in: meeste ouders stuurden hun kinderen langer naar school dan de verplichte 14 jaar 

 
- Leerplicht tot 18 jaar (1983) 

¨ Leeftijd (niet scholingsgraad): eens 18 mag je zonder diploma stoppen 
¨ Getrapt karakter 

∆ Voltijds: 15-16j 
∆ Minimaal deeltijds: 16-18j 
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Geen schoolplicht  

- Huis of privé-onderwijs 
¨ Geen erkende diploma’s of getuigschriften 

∆ --> Examencommissie voor diploma 
¨ Kwaliteitseisen 

∆ Controle onderwijsinspectie  
∆ Beleidsnota (inspectie moet komende 5j meer focussen op huisonderwijs) 

Leerplicht vandaag 

- Federale materie 
 

- 5 – 18 jaar  
¨ 1/09/2020: van 6 jaar naar 5 jaar 
¨ Leerplichtig op 1 september in kalenderjaar waarin je 5 jaar wordt 

∆ Kids in 3e kleuter dus leerplichtig --> 290 halve dagen 
 

- Tot 18 jaar 
¨ Verjaren voor 1 julli: tot dag van 18e verjaardag 
¨ Verjaren na 30 juni: tot 30 juni van jaar waarin je 18 wordt 
¨ Behalen van diploma SO: leerplichtig 
¨ Deeltijds leerplichtig vanaf 16j of op 15j en einde eerste graad SO 

Verlagen ondergrens < 5j 

- Participatie aan kleuteronderwijs om goed voorbereid te zijn op lager onderwijs  
¨ Voldoende participatie: 290 halve dagen 
¨ Vooral kwetsbare groep wachtte vaak tot exact 6 jaar, nu verplicht vroeger 

 
- Aanvaardbare afwezigheden 

¨ Ziekte / revalidatie / trekkende bevolking (eindbeslissing bij directie) 
 

- Voorwaarde voor start in lager onderwijs (klassenraad beslist over overgang) 
 

- Nieuw: taalscreening (begin leerplicht) via Koala-test (3e kleuter) 
¨ Gevolg: taalintegratietraject  

Verlagen bovengrens < 18j 

- Welbevinden/schoolmoeheid (minder lang naar school omdat jongeren het beu zijn?) 
- Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten 

¨ Niet beter inzetten op duaal leren en deeltijds?  

1.4 ONDERWIJS IS GEMEENSCHAPSMATERIE 

- 1988: onderwijs + cultuur = Vlaamse gemeenschap bevoegd voor bijna alle aspecten van het onderwijsbeleid 
¨ Ben Weyts = minister van Onderwijs  
¨ Internationaal gezien onhandig (bv PISA-studies) 
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- Federaal 

¨ Begin en einde leerplicht 
¨ Voorwaarden toekennen diploma’s (alle diploma’s evenveel waard in VLA/WAL) 
¨ Pensioensstelsels (SZ = nationaal) 

1.5 KWALITEITSZORG- EN BEWAKING 

Kwaliteitsdriehoek (decreet op inspectie en begeleiding, 1991) 

- Duidelijke scheiding inspectie (OH) – begeleiding (koepels) 
 
- Dienst voor onderwijsontwikkeling (DVO): eindtermen als 
minimumdoelen (curriculum) 
 
- AKOV: Agentschap voor kwaliteitszorg in onderwijs en 
vorming 
 
- AHOVOKS: Agentschap voor hoger onderwijs, 
volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelages  

 

1.5.1 EINDTERMEN  

= minimumdoelstellingen die op het einde van het kleuter, lager en secundair onderwijs gehaald moeten worden 
(niet meer voor hoger onderwijs) 

- Basis voor erkenning van schollen (leerplannen omvatten eindtermen) 
¨ Leerplannen basis voor diploma’s  

 
- Kleuter = ontwikkelingsdoelen (inspanningsverplichting) 
- Rest = eindtermen (resultaatsverplichting) 

Voorbeeld: Steinerscholen wilden inhouden op andere plek zetten (niet in 1ste graad) --> MAG (afwijken van 
eindtermen mag, als je procedure volgt en toestemming krijgt) 

- Wetenschappelijke benadering bij ontwikkeling van eindtermen  
 

- Principes 
¨ Horizontale samenhang 

∆ ET hangen logisch samen (vakken matchen) 
¨ Verticale samenhang  

∆ ET per graad sluiten mooi op elkaar aan  
¨ Bewaken studiebelasting 
¨ Graad van specificatie (specifiek voor studierichting of over richtingen heen bv attitudes) 
¨ Vak/leergebiedgericht VS vak/leergebiedoverschrijdend (vb. ICT = overschrijdend) 
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Themadecreet 2002 Eindtermen 

- Aangepaste definitie  
¨ ET = minimumdoelen die OH noodzakelijk & bereikbaar acht voor bepaalde leerlingenpopulatie 

∆ Kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes 
∆ Vakgebonden, vakoverschrijdend en specifiek  

¨ OD = minimumdoelen die OH wenselijk acht (KO, BuO, 1B) 
 

- Invoering peilingsproeven  
¨ In welke mate bereiken leerlingen de OD/ET voor vak of leergebied? 

∆ Steekproef van scholen (anoniem) 
∆ Makkelijk om scholen te vergelijken 
∆ Feedback voor deelnemende scholen 
∆ Vrijwillig te gebruiken  

è Uitdovend --> komen nu centrale toetsen (verplichte deelname)  
o 4e en 6e leerjaar basisonderwijs 
o 2e en 6e leerjaar secundair onderwijs  
o Voordeel: kwaliteit verhogen via feedback 
o Nadeel: rankings (resultaten niet openbaar) en momentopname? 
o Ontwikkeling toetsen door Steunpunt Central Toetsen (uniefs en hogescholen) 

Modernisering SO  

 

- Niet meer gericht op vakken, maar 16 sleutelcompetenties (bv. andere talen, historisch bewustzijn, 
ondernemingszin, zelfbewustzijn) 

- Geen onderscheid meer tussen vakgericht en vakoverschrijdend 
- Resultaatsverplichting (behalve voor attitudes) 
- Categorie ‘basisgeletterdheid’ te bereiken voor elke lln 
- Uitbreidingsdoel Nederlands (eerste graad; voor groep lln; op schoolniveau kijken naar Nederlands) 
- Cesuurdoelen/specifieke ET (volgens wetenschapsdomein in 2de en 3de graad)  
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1.5.2 PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN  

Twee taken (decretale opdracht) 

1. Ondersteuning bij realisatie pedagogisch project  
2. Ondersteuning bij bevorderen onderwijskwaliteit en ontwikkeling tot professionele, lerende organisatie 

door 
a. Netwerkvorming 
b. Leidinggevenden te ondersteunen/vormen 
c. Beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen (vooral startende leraren) 
d. Beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken 
e. Kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 

 
3. Ondersteuning bij uitwerking van aangegeven actiepunten na doorlichting (op vraag van schoolbestuur) 

 
4. Onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 

 
5. Aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 

 
6. Met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over de onderwijskwaliteit ene 

kwaliteit van leerlingenbegeleiding  
 

7. Participeren aan de aansturing van/opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd/gesubsidieerd 
door de Vlaamse Regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders 
hebben (scholen aanmoedigen om mee te doen met OH initiatieven) 

Rapportage en middelen  

- Verplicht begeleidingsplan opstellen (driejaarlijks) 
 

- Jaarlijks rapporteren over activiteiten vorig schooljaar 
 

- Evaluatie door commissie van externe deskundigen  
¨ Visie op beleidswerk versterken 
¨ Begeleiding gericht op de werkvloer 
¨ Afstemming nascholing en begeleiding 
¨ Lerende netwerken 
¨ Ondersteuning van leidinggevenden 
¨ Begeleiding van starters 
¨ Loopbaanspecifieke ondersteuning  

 
- Middelen PBD 

¨ Ratio van 1VTE begeleider voor ongeveer 12 scholen  

Andere ondersteuning bij professionalisering  

- Professionaliseringsmiddelen = budget om bij private partners bijscholingen te volgen 
- Professionaliseringsbeleid en nascholingsplan van scholen (school moet zelf beleid en plan opstellen) 
- Professionaliseringsorganisaties (KlasCement) 
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- Prioritaire nascholing = je kan intekenen op een thema dat de OH vooropzet en dan gratis nascholingen 
volgen (bv lager onderwijs: begrijpend lezen) 

1.5.3 CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING CLB 

- Vroeger PMS, MST 
 

- Begeleidingstaken 
¨ Leren en studeren 
¨ Opvolgen schoolloopbanen  
¨ Preventieve gezondheidszorg 
¨ Psychisch en sociaal functioneren  

 
- Per zuil (de netten: centra van GO!, van OVSG/POV en vrije centra) 

 
- School is verplicht om aan te haken bij een CLB  

1.5.4 INSPECTIE 

Driehoek: inspectie – eindtermen – PBD  

è Zie leerpad  

1.6 DIVERSITEIT EN INCLUSIE 

Sociale ongelijkheid en ongelijke onderwijskansen  

- Historisch overzicht 
¨ Meritocratische visie: je krijgt de loopbaan die je verdient door je bekwaamheid te bewijzen 

∆ Als je maar hard genoeg werkt, dan…  
¨ Impact van sociale factoren buiten schoolmilieu werd duidelijk 
¨ Toenemende migratie 
¨ Doelgroepenbeleid + zorgverbreding 
¨ GOK-decreten vanaf 2022  

1.6.1 GELIJKE ONDERWIJSKANSEN 

3 pijlers  

1. Inschrijvingsrecht 
2. Rechtsbescherming 
3. Ondersteuning van scholen  

 
- SES (socio-economische status) indicatoren 

¨ Thuistaal niet NL 
¨ Schooltoelage 
¨ Opleidingsniveau moeder 
¨ Buurt (enkel voor werkingsmiddelen) 

 
- Per school wordt OK (onderwijs kansarmoede indicator) berekend op basis van SES-indicatoren  



 1-14 

- Extra ondersteuning voor 
¨ Trekkende bevolking (enkel in SO) 
¨ Tijdelijk of permanent buiten gezin opgevangen (enkel SO) 

1.6.1.1 INSCHRIJVINGSRECHT 

- Wordt herzien door minister Weyts vanaf 2023-2024  
 

- Huidige regelgeving  
¨ Capaciteit bepalen 
¨ (Eventueel) aanmeldingsprocedure  

∆ Dan verplicht: dubbele contingentering 
• Scholen bepalen op voorhand hoeveel plek er is voor bv 1ste leerjaar en hoeveel ze 

gaan vrijhouden voor SES-kinderen (bv. ideaal 50-50, nu 20% gereserveerd) 
¨ Voorrangsregeling  

∆ Chronologie (snel aanmelden = meer kans)  
 

- Inschrijving weigeren  
¨ Niet voldoen aan toelatingsvoorwaarden (bv geen basisvereiste van vorig jaar) 
¨ School is vol (capaciteit) 
¨ Als er suggestie is dat er afwisselend naar verschillende scholen wordt gegaan 
¨ Definitief uitgesloten (door gedrag) 

∆ Scholen SO (met draagkracht onder druk) kunnen in werkingsgebied LOP leerlingen 
uitgesloten in een andere school, weigeren na goedkeuring door LOP 

¨ Afweging van redelijkheid van aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met 
verslag (via CLB dan: school kan deze lln niet genoeg ondersteunen) 

1.6.1.2 RECHTSBESCHERMING 

Twee instanties: LOP en Commissie inzake leerlingenrechten   

- LOP: lokaal overleg platform – vaak bij scholen met veel SES-lln is er samenwerking tussen scholen voor de 
inschrijving en verdeling van leerlingen  

¨ Bemiddelen en samenwerken met CLB, integratiecentra, organisaties van migranten en armen, 
schoolopbouwwerk…  

¨ Helpen ouders zoeken naar school bij weigering  
 

- Commissie inzake leerlingenrechten  
¨ Vlaamse instelling 
¨ Als er geen LOP is, of die niet kan helpen  

1.6.1.3 ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN  

- Extra omkadering en werkingsmiddelen (school krijgt extra uren, maar hoeft die niet per se in te vullen voor 
SES-leerlingen) 

¨ Basisonderwijs: SES-lestijden 
¨ Secundair:  

∆ Extra uren leraar in kader van geïntegreerd ondersteuningsaanbod 
∆ Periode van 3 jaar 
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∆ Verplicht GOK-beleid opstellen zodat OH ziet dat je aan de slag gaat met middelen 

1.6.2 INCLUSIE EN M-DECREET  

- Basis van M-decreet = VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap (2006) 
¨ Artikel 24: recht op inclusief onderwijs 

 
- 1/09/2015: implementatie M-decreet  

¨ Ben Weyts (nu): afschaffing M-decreet en nieuw decreet: begeleidingsdecreet voor kinderen met 
zorgnoden 

∆ Conceptnota: decreet ‘Leersteun’ 2022 

Zorgcontinuüm  

0: brede basiszorg: voor iedereen 

1: verhoogde zorg: bv leerachterstand  

2: uitbreiding: externe hulp bv. logopediste komt langs 

3: IAC: individueel aangepast curriculum 

 

 

 

 

 

Handelingsgericht werken  

1. Onderwijsbehoeften leerling centraal 
2. Afstemming leerling, leerkracht, ouders, school 
3. Leerkracht: belangrijke rol bij positieve ontwikkeling van leerling 
4. Focus op positieve kenmerken en mogelijkheden (wat lukt wel?) 
5. Samenwerking met leerling, leerkracht, ouders, school 
6. Doelen formuleren + nagaan wat nodig is om deze te bereiken 
7. Systematisch, stapsgewijs en transparant werken  

Onderzoek rond M-decreet 

- Implementatie 
¨ Vergt holistische aanpak (whole-school approach) 
¨ Nog niet in alle scholen doordachte zorgvisie 
¨ Leraren basis positiever dan leraren secundair 
¨ Interne samenwerkingen en externe ondersteuning 
¨ Inzetten op professionalisering schoolteam  

 
- Percepties van schoolteamleden gewoon onderwijs 

¨ Evolutie richting inclusief onderwijs (bereidheid, procedures, structuren, praktijken) 
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¨ Personeelsleden stellen zich kritisch op m.b.t. haalbaarheid 
¨ Doelmatigheidbeleving leraren lager t.a.v. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

1.7 VERANKERING STAKEHOLDERS IN ONDERWIJSBELEID 

Participatiedecreet  

- Belang van participatie 
¨ Democratie (samen school maken) 
¨ Organisatorische kwaliteit (meer betrokkenheid, betere beslissingen, innovatie) 
¨ Intern: binnen de school 
¨ Extern: van en tussen de verschillende actoren in het onderwijsveld  

Schoolraad  

- Vertegenwoordigers van 
¨ Ouders  
¨ Personeel 
¨ Lokale gemeenschap 
¨ Leerlingen (secundair onderwijs) 

 
- Rechten en bevoegdheden ( !! verschillen tussen GO! En gesubsidieerd onderwijs) 

¨ Informatierecht 
¨ Adviesbevoegdheid 
¨ Overlegbevoegdheid 
¨ Communicatieplicht  

 
- Directeur: geen lid, wel aanwezig (info/advies) 

 
- Schoolraad: gesubsidieerd onderwijs  

¨ Advies- en overlegbevoegdheid over  
∆ Profiel directeur 
∆ Studieaanbod 
∆ Samenwerking andere IM of externe instanties 
∆ Leerlingenvervoer 
∆ Nascholingsbeleid 
∆ Experimenten en projecten 
∆ Schoolreglement 
∆ Ouderbijdragen 
∆ Schoolwerkplan 
∆ Beleidsplan of –contract CLB 
∆ Jaarplan extra-muros 
∆ Infrastructuurwerken 
∆ Criteria aanwending lestijden  
∆ Welzijn- en veiligheidsbeleid 
∆ Interne kwaliteitszorg 
∆ GOK (SO) 
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- Schoolraad: GO! 
¨ Advies aan directeur 

∆ Algemene organisatie school 
∆ Werving leerlingen 
∆ Organisatie extra muros act. 
∆ Schoolbudget 
∆ Schoolwerkplan 

 
¨ Advies aan Raad van Bestuur en Algemeen Directeur 

∆ Toewijzing mandaat directeur 
∆ Studieaanbod 
∆ Schoolinfrastructuur 
∆ Leerlingenvervoer 

 
¨ Overleg met directeur 

∆ Schoolreglement 
∆ Criteria aanwending lestijden 
∆ Welzijn- en veiligheidsbeleid 
∆ Organisatie niet-lesgebonden opdrachten 

Pedagogische, ouder- en leerlingenraad 

- Ouder/pedagogische/leerlingenraad 
¨ Opgericht als 10% van ouders/leerlingen het vraagt 
¨ Secundair onderwijs: leerlingenraad verplicht 

 
- Ondersteunende rol (advies, informatierecht en informatieplicht door schoolraad) 

 
- Moet genoeg logistiek ondersteund worden door bestuur (bv. vergaderlokaal) 

VLOR = Vlaamse Onderwijsraad  

Samenstelling  

- Inrichters van onderwijs (koepels, netten) 
- Personeel (vakbonden) 
- Gebruikers (scholierenkoepel, 

ouderverenigingen) 
- Directeurs 
- Sociaal-economische organisaties  
- Sociaal-culturele organisaties (Gezinsbond, Netwerk tegen Armoede, JOETZ…) 

Beleidscyclus 

- Advies geven op vraag/advies OF op eigen initiatief  
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1.7.1 OVERZICHT PARTICIPATIE  

 

1.8 VLAAMS-EUROPESE KWALIFICATIESTRUCTUUR  

- Meer mobiliteit in EU in jaren ’80 --> nood aan afstemming, gelijkheid en harmonisering 
¨ Doel: kwalificaties uit onderwijs- en opleidingssystemen vergelijken --> communicatie 
¨ Verheldert welke competenties nodig zijn op welk niveau  

 
- Eerste mijlpaal: Bolognaverklaring 1999 

¨ Vlaanderen: structuurdecreet 2003 
 

- Tot op zekere hoogte & nog eigen accenten (bv. in Vlaanderen geen professionele masters) 
- Vlaamse Kwalificatiestructuur: 1 = BAO, 2-4 = SO, 5 = HBO, 6-7-8 = bachelor, master, phd 
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2 ONDERWIJSNETTEN, -KOEPELS EN PEDAGOGISCHE PROJECTEN 

- Sluit aan bij horizontale pijler: vrijheid van onderwijs  
¨ Vrijheid van inrichting --> koepels en netten 
¨ Pedagogische vrijheid --> koepels en netten 
¨ Vrije schoolkeuze  

2.1 GESCHIEDENIS VAN HET ONTSTAAN VAN DE ONDERWIJSNETTEN EN -KOEPELS 

- 1831: Grondwet 
¨ Vrijheid van onderwijs 
¨ Onderwijs georganiseerd door de staat moet gratis zijn 
¨ Willem van Oranje was tegen invloed van de katholieke kerk --> ‘staat moet het onderwijs inrichten’ 

∆ Schafte katholiek middelbaar onderwijs af  
¨ Katholieken en liberalen vormen een blok tegen de Nederlandse bezetter 

 
- Na 1831: vrijheid van onderwijs --> recht op onderwijs  

¨ Wie draagt kosten van het onderwijs? Steun van de overheid? 
 

- 1842: discussie over financiering  
¨ Grondwet: enkel financiering van het staatsonderwijs 
¨ Katholieken investeren sterk in lager onderwijs 
¨ 1ste organieke wet (WET NOTHOMB) 

∆ ‘Elke gemeente is verplicht om lagere school te hebben’ 
∆ Gemeente kan ook katholieke school overnemen (=aangenomen rijksschool) 

 
- 1978 – 1888: Eerste schoolstrijd 

¨ Discussie vrijheid van onderwijs + vrijheid van goedsdienstbeleving 
¨ WET van Humbeek (1879) 

∆ In elke gemeente verplicht een officiële (staats) lagere school 
∆ Verboden vrije school aan te nemen/te subsidiëren  
∆ Alle leerkrachten moeten diploma hebben 
∆ Godsdienstonderwijs moet buiten de schooluren  

¨ Scholen zonder ‘ziel’ <--> vrije scholen (start verzuiling) 
¨ Katholieken vechten terug: 1879:  13% vrije scholen, 1880: 63,5% vrije scholen  
¨ 3de organieke wet: gemeenten kunnen terug vrije scholen aannemen 

è Tegen katholieke onderwijs!  
¨ 1881: zelfde wet voor secundair onderwijs  

 
- 1914: leerplicht voor leerlingen tussen 6 en 14 jaar  

¨ Gevolg: ook financiering van secundaire scholen  
 

- 1950 – 1958: Tweede schoolstrijd  
¨ Inzet: financiering van secundaire scholen 
¨ Na WOII: meer leerlingen, maar… 

∆ Te weinig officiële scholen 
∆ Katholiek onderwijs onder gefinancierd  
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• Waardoor ze inschrijvingsgeld vroegen --> kregen extra middelen (1950) zodat ze 
zeker geen geld zouden vragen 

¨ 1955: WET COLLARD: socialistisch/liberale regering  
∆ Schrapt subsidies voor katholiek onderwijs  
∆ Meer rijksscholen opgericht  
∆ Toezichtcommissie voor vrije scholen  

è Mars op Brussel (1955): protesten en betogingen 
¨ 1958: oprichting nationale schoolcommissie (met alle partijen rond de tafel)  

 
- Schoolpactwet 1959  

¨ Erkenning van de twee grote netten (‘ze bestaan naast elkaar’) 
∆ Officiële onderwijs (door staat, provincie, gemeente) 
∆ Vrije onderwijs (vnl. katholieke net) 

¨ Recht op onderwijs van erkende godsdienst 
¨ Leerplichtwet: leerplichtonderwijs moet gratis zijn  
¨ Nieuwe afspraken rond ‘vrijheid van onderwijs’ 

∆ Structuur, programma, inspectie, hygiëne, veiligheid, schoolmateriaal, schoolvakanties, 
participatiestructuren…  

¨ Later ook 3de groep scholen: Overleg Kleine Onderwijskoepels (OKO) 
∆ Methodescholen 
∆ Steinerscholen 
∆ Protestants-Christelijke scholen 
∆ Vlaams Onderwijs Overlegplatform 

Taken van de koepels: 

- Ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen 
- Stellen leerplannen en lesroosters op  
- Eigen pedagogische begeleidingsdienst 
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2.2 OFFICIEEL ONDERWIJS 

Officieel onderwijs = ingericht door/in opdracht van de overheid  

- Keuze tussen godsdiensten (katholiek, orthodox, protestants, anglicaans, joods, islamitische en niet-
confessionele zedenleer 
 

- 2 onderwijsnetten binnen het Officieel Onderwijs 
¨ Gesubsidieerd officieel onderwijs 

∆ Koepel: OVSG: onderwijskoepel van steden en gemeenten 
• Zelf verantwoordelijk voor pedagogisch project 
• Basis = neutraliteit  

∆ Koepel: POV: Provinciaal onderwijs Vlaanderen 
¨ Gemeenschapsonderwijs (Vlaamse Gemeenschap) GO! 

 
- Pedagogisch project 

¨ Diversiteit, openheid, neutraal, gelijkheid 
¨ Gepersonaliseerd samenleven  

2.3 GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS 

Vrij onderwijs = ingericht door privé-persoon/organisatie (vaak vzw) 

- 1 onderwijsnet binnen het Vrij Onderwijs 
¨ Vrij gesubsidieerd onderwijs 

∆ Koepel: KOV: katholiek onderwijs Vlaanderen 
∆ Koepel: FOPEM: Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische 

Methodescholen 
∆ Koepel: Federatie Steinerscholen 
∆ Koepel: IPCO: Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs 
∆ Koepel: VOOP: Vlaams Onderwijs Overlegplatform  
∆ + scholen niet aangesloten bij koepel 

 
- Kleine koepels (FOPEM, Steiner, IPCO en VOOP) = verenigd onder OKO (Overleg Kleine 

Onderwijsverstrekkers) 
 

- Pedagogisch project 
¨ Katholieke dialoogschool 

 

!! scholen verbonden aan specifieke pedagogische methode kun je terugvinden in alle onderwijsnetten en -koepels 
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3 ONDERWIJSINSPECTIE 

3.1 MISSIE EN VISIE VAN DE INSPECTIE 

Missie 

- De onderwijsinspectie beoordeelt én stimuleert de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van onderwijs en 
inspireert zowel het onderwijsveld als het beleid op een betrouwbare, onafhankelijke en transparante 
manier. Hierbij staat de ontwikkeling van elke lerende steeds centraal. 

¨ Kwaliteit is het vaststellen “hoe zit het met de resultaten op dit moment”. 
¨ Kwaliteitsontwikkeling is een dynamisch gegeven. Hoe bewaak ik de kwaliteit en zorg ik voor borging 

van de kwaliteit? 
¨ Onafhankelijk: de resultaten van het beleid (rapport van de inspectie) moeten gepubliceerd worden. 

De minister kan NIET zeggen dat iets niet mag gepubliceerd worden.  

Visie 

- De onderwijsinspectie 
¨ Gaat in dialoog 
¨ Werkt waardengericht  
¨ Is participatief (bereikbaar zijn, luisteren naar werkveld) 
¨ Handelt onafhankelijk en werkt samen met relevante partners en in netwerken 

Deelt haar kennis met het onderwijsveld en het beleid 
¨ Bewaakt haar kwaliteit en draagt zorg voor haar medewerkers 

Kernopdracht inspectie  

- Controleren 
¨ Kwaliteit van scholen ok? Aan reglementering/decreten voldoen.  

- Langs in scholen in Vlaanderen (in alle erkende scholen) want erkend = mag rechtsgeldige diploma’s 
uitreiken --> dus grote verantwoordelijkheid en autonomie 

- Inspectie controleert erkenningsvoorwaarden  
¨ Voldoen aan decreten  
¨ Voldoen aan eindtermen  
¨ Op kwaliteitsvolle manier  

- Sinds 2j = leerlingenbegeleiding is erkenningsvoorwaarde (is nieuw!) maar door focus op welzijn, nu dit ook 
belangrijk, dat er goeie leerlingbegeleiding is. Voldoende basiszorg?  

Verhouding tussen inspectie en politieke beslissingen  

- Inspectie kan niet gestuurd worden door politiek = onafhankelijk  
- In wat we doen, wel gestuurd door keuze van politiek 

¨ Bv moet deze periode meer aandacht gaan naar huisonderwijs 
¨ Andere manier van privé-scholen beoordelen  

 
è Dus wel richtlijnen!  

 
- Centrale toetsen en resultaten moeten ook door inspectie bekeken worden 
- Minister stuurt de activiteiten, maar wel autonomie over inhoud  
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3.2 ONDERWIJSKWALITEIT  

 

Decreet op inspectie en begeleiding (1991): kwaliteitsdriehoek om 
kwaliteit van onderwijs te bewaken  

Inspectie en begeleiding = gescheiden!  

Doel = bereiken van eindtermen 

 

 

 

2009: Nieuw kwaliteitsdecreet: bottom-up (ipv top-down)  
= school is als eerste verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking) 

- Onderwijsinstellingen worden centraal gezet: ze zijn zelf de eerste verantwoordelijken voor hun 
onderwijskwaliteit en de bewaking ervan  
 

- Uitgangspunten ‘kwaliteitsvolle scholen’ 

¨ Bereiken de maatschappelijk vastgelegde onderwijsdoelen 
¨ Respecteren de onderwijsregelgeving 
¨ Beschikken over beleidsvoerend vermogen 
¨ Bewaken de eigen kwaliteit 
¨ Maken efficiënt gebruik van overheidsmiddelen 

 
- Netten en koepels buigen zich in 2015-2016 over de vraag: ‘Wat is kwaliteitsvol onderwijs?’ 

¨ Ontstaan referentiekader voor onderwijskwaliteit  
∆ Leidde tot aangepaste versie van kwaliteitsdecreet in 2018 
∆ Basis voor Inspectie 2.0. 

3.3 REFERENTIEKADER ONDERWIJSKWALITEIT (ROK) 

 
Is het ROK een kwaliteitsmodel?  

 
- Geen kwaliteitsmodel.  
- Wel minimale kwaliteitsverwachtingen die stimuleren om een eigen (kwaliteits)beleid te ontwikkelen en een 

eigen weg uit te stippelen.  
- Gemeenschappelijke verwachtingen ondersteunen dialoog tussen onderwijspartners  
- ROK kan gebruikt worden om eigen ontwikkeling te bekijken  
- Niet enkel voor scholen, ook voor centra en academies  

 
= referentiekader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uitzet 
 
Waarop is het ROK gebaseerd? 

 
- Basis = wetenschappelijk onderzoek over kenmerken van effectieve klas- en schoolpraktijken, op  
- Praktijkgerichte literatuur en op de waardevolle  
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- Inbreng van heel wat belanghebbenden waaronder leerlingen en cursisten, ouders, leraren, directies, 
pedagogisch begeleiders, onderwijsinspecteurs, onderwijsdeskundigen, vakbonden, ...  
 

è Co-creatie  
 

- Resultaat van studie, inspraak, dialoog, van respecteren van ieders eigenheid en identiteit, van 
samenwerken en van engagement.  

- Moet up-to-date gehouden worden (actuele ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke bevindingen en 
wettelijke bepalingen) 

Geldt het ROK voor alle onderwijsniveau’s en -vormen? 

- ROK geldt voor alle onderwijsniveaus en –vormen (m.u.v. hoger onderwijs) 
¨ School, centrum als academie 
¨ Lerende = van kleuter tot volwassene.  

Wat betekenen ‘kwaliteitsverwachtingen’ en ‘kwaliteitsbeelden’?  

- Kwaliteitsverwachtingen voor  
¨ Resultaten en effecten 
¨ Ontwikkeling van de lerenden 
¨ Kwaliteitsontwikkeling  
¨ Beleid.  

è Kwaliteitsverwachtingen staan in relatie met elkaar en grijpen op elkaar in  
 

- Kwaliteitsbeeld = verduidelijken de verwachtingen (geen deel van regelgeving) 

 
- Missie inspectie niet enkel controlerend maar ook stimulerend  
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- Spiegel voorhouden, en met beeld dat overblijft, iets doen – een sprong maken, stappen vooruit maken, 
dat ze weten waar ze aan moeten werken  
 

- Vroeger bleven rapporten liggen en ging school er niet mee aan de slag 
 

- ROK = gemeenschappelijke taal voor directeur, leraren, lerarenopleiding, inspectie --> iedereen heeft het 
over hetzelfde  
 

- Unicum in wereld dat alle onderwijsverstrekkers in België (waar er veel verschil is) het eens waren over 
wat kwaliteitsvol onderwijs is (want veel andere pedagogische projecten, toch eens over 
kwaliteitsverwachtingen) 
 

- Basisinstrument om instrumentarium voor inspectie te enten (zeggen aan scholen dat ze moeten 
voldoen aan verwachtingen van ROK) 

3.4 ORGANISATIE INSPECTIE 

- In ministerie van onderwijs 
 

- De inspecteurs  
¨ 149 (over alle niveaus, incl leidinggevenden) 

∆ Centra basiseducatie, deeltijds kunstonderwijs, HBO5, secundair, volwassenen, basisow… 
¨ Op basis van relevantie beroepservaring (in decreet: bepaald % moet ervaring hebben in BaO) 

∆ Ervaring als leerkracht/directeur/pedagogisch begeleider 
¨ Deskundigheid  

∆ Generieke  
∆ Specifieke expertise bv. wiskunde (vakgroepen) 

 
- Functie van inspecteur-generaal  

¨ 3 ambten in decreet 
∆ Onderwijsinspecteur  
∆ Coördinerend inspecteur (7) 

• Verantwoordelijk voor 1 niveau bv. basisonderwijs,  
• Soort coach, ook planning, informatiemanagement…  

∆ Inspecteur-generaal 
• Liaison tussen organisatie en kabinet, buitenwereld, minister (wat leeft in m’j, 

hoe organisatie mee aanpassen, vernieuwen, leidinggeven samen met 
coördinerende) 

¨ Met inspectieraad  
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3.5 INSPECTIE 2.0.  

3.5.1 ALGEMENE PRINCIPES  

- ROK nodig om te kunnen vernieuwen, was een hefboom  
¨ Inspectie 2.0. is gebaseerd op ROK, maar ook ruimer  
¨ Scholen inspireren, inspecteren, spiegel voorhouden 

∆ Maar krachtiger!  

 

- Inhaken op interne kwaliteitszorg: elke school verplicht en verantwoordelijk voor eigen kwaliteitszorg 
¨ Vroeger: iemand anders moest je kwaliteit bekijken 
¨ Scholen aanspreken op eigen verantwoordelijkheid en dat ook evalueren!  

∆ Welk beleid heeft school rond kwaliteitszorg?  
∆ Hoe meet ze dat? Hoe evalueert ze wat ze doet? Hoe komen ze tot resultaten?  

è Op andere manier in dialoog met scholen 
 

- Ontwikkelingsgerichte dialoog:  
¨ Tijdens doorlichting met veel mensen in gesprek gaan, leraren, zoco, leerlingbegeleiders, directie…  

∆ Verhaal te horen en dat voor de spiegel te houden  
∆ Afzetten tegen een schaal (ontwikkelingsschalen = nieuw) om scholen te kunnen zien 

groeien  
 

- Voldoen aan normen van ROK = prima  
¨ Overstijgen is niet algemene verwachting  

3.5.2 DOORLICHTING  

- Vlaams onderwijs = heel vrij --> dus er kan veel gedaan worden waar inspectie niets van weet 
 

- Enkel cijfers van databank (hoeveel lln, doorstroomcijfers, richtingen…) maar niet wat in klassen omgaat  
 
- Proberen informatie te verzamelen = triangulatie (documenten, observeren in klas, en spreken in 

dialoog)  
¨ Kijken naar hoe les wordt opgebouwd, hoe enthousiast leerlingen zijn, hoe sfeer is, kijken naar 

toetsen, examens, projecten…  
¨ Op basis van alle informatie proberen antwoord geven op vragen van ROK  
¨ Daarna aftoetsen met de betrokkenen: herkenbaar?  
¨ Ook vakspecifiek: niet elke leerkracht krijgt bezoek (leerkracht moet niets voorbereiden) 

∆ Wie iets speciaal doet voor inspectie = fout bezig : wil functionele zaken zien, toon die  

Hoe verloopt doorlichting? 

- 6 weken voor doorlichting: aankondiging, planning afspreken, beschikbare info over school bekijken 
- Dag 1 – 3: gesprek met team over kwaliteitsbeleid, gesprek met leraren, observaties, gesprek met 

leerlingen, gesprek met ouders, documentevaluatie  
- Dag 4 – 5: reflectiegesprek met team over kwaliteit, over onderwijspraktijk, over veiligheid en hygiëne… 
- Na de doorlichting: ontvangst doorlichtingsverslag, eventueel bespreking aanvragen, feedback geven 

over proces  
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Soorten adviezen 

- Vroeger 
¨ Gunstig 
¨ Ongunstig 
¨ Beperkt gunstig in de tijd (= we komen terug om te zien wat je ermee gedaan hebt) --> gaat niet echt 

uit van vertrouwen in de school  
∆ School zette hard in op dat punt, maar andere put gegraven dan (iets anders verwaarloosd) 

 
- Nu  

¨ 1A Gunstig zonder meer  
¨ 1B Gunstig met tekort  

∆ Bestuur verplicht zich te engageren om aan tekorten te werken  
∆ Met vertrouwen dat school dat zelfstandig kan 

¨ 2A Ongunstig 
∆ School laat zich begeleiden voor tekorten, anders procedure tot intrekking erkenning 

¨ 2B Ongunstig 
∆ School moet onmiddellijk sluiten (nog nooit gebeurd) 

¨ Geen opvolgdoorlichtingen  
 

- Cijfers  
¨ SO: 70% gunstig met tekorten, 30% gunstig zonder meer  
¨ BO: 20% gunstig met tekorten, 80% gunstig zonder meer  

 
- Nieuw: 

¨ Niet meer als vervelende externe die rapport achterlaten, wel een partner sinds inspectie 2.0. 
∆ Stimuleren en ondersteunen 

 
¨ Tijd tussen doorlichtingen zo klein mogelijk  

∆ Nu 6 jaar tussen (door beperkt personeel) - vroeger 8 jaar  
 

- Hopelijk ook later andere vormen van toezicht: meer gedifferentieerd (kleiner onderzoek bij scholen die 
goed bezig zijn, sneller doordoen) meer tijd voor scholen waar we ons zorgen maken  
 

3.5.3 ERVARINGEN MET INSPECTIE  

- Meeste leraren waarderen inspecteurs wel, vinden dat ze goed werk doen, dat ze snel inzicht hebben, 
maar nog altijd moeilijk om aan de slag te gaan met rapport (nu misschien al beter door 2.0.)  

- Verslag toegankelijk met kleuren!  
- Lange teksten (die veel verduidelijken) zijn verdwenen (wordt soms gemist)  
- Traject met pedagogische begeleiding zodat ze binnenin de manier kunnen kijken van hoe inspectie 

werkt  
¨ Als resultaten er zijn, ze beter aan school kunnen vertellen waarom iets geschreven is  

- Scholen tevreden over manier van inspectie, maar verbetering kan altijd bv. beter verstaanbaar rapport 
dat ook makkelijker hanteerbaar is voor ouders (nu nog vaak vakjargon dus weinig toegankelijk)  
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3.5.4 TAAK VAN LERARENOPLEIDING 

- Houding bij leraar creëren 
¨ Steeds beter willen doen 
¨ Zichzelf kritisch in vraag willen stellen  
¨ Onderzoekende houding durven aannemen.  

è Eenvoudige mindset als leraar: weten dat je je best doet, niet perfect bent, fouten mag maken, 
collega durven uitnodigen 
 

- Inspectie = partner, bondgenoot – geen beoordelaar  

3.6 JAARVERSLAG: ONDERWIJSSPIEGEL  

- Jaarverslag inspectie = onderwijsspiegel  
¨ Overzicht van resultaten van doorlichtingen 
¨ 1 of meer thematische onderzoeken  
¨ Rapportage over andere opdrachten  

 
- Welke thematische onderzoeken rapporteer de onderwijsinspectie in Onderwijsspiegel 2020? 

¨ Kwaliteitsgebieden 
∆ Taalgericht onderwijs 
∆ Personeelsbeleid en professionalisering  

¨ Themaonderzoeken 
∆ Begrijpend lezen in basisonderwijs (na PISA resultaten) in 2018 – meer focus daarop binnen 

doorlichting, dan apart rapport gemaakt  
∆ Vervolgschoolcoaches in OKAN: aangesteld om jongeren te begeleiden in nieuwe school na 

okan, hoe zit het met de taakopdracht, hoe doet men dat, welke tools…  
 

- Elk jaar 4-5 aparte rapporten  
 

- Andere oprachten van de inspectie  
¨ Advies verlenen bij de opname van instellingen in de erkenning  
¨ Doorlichtingen van instellingen uitvoeren  
¨ Alle andere opdrachten die haar worden toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering 

∆ Huisonderwijs controleren  
∆ Adviezen geven over permanente onderwijs aan huis  
∆ Advies over leerplannen van koepels (ET vertalen in leerplannen binnen koepel) 
∆ Nog andere (30) opdrachten  

• Controle NAFT, internaten, GOK, examencommissie… 
• Onderzoek leerlingbegeleiding, opleidingsprofielen… 
• Advisering leerplan, zorgpunt… 
• Andere (toestaan afwijkingen op eindtermen, samenwerkingen…) 

 
- In regeerakkoord aantal fragmenten m.b.t. inspectie 

è Inspectie onafhankelijk, maar toch uitvoeren wat politiek vraagt 
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4 VERTICALE PIJLERS 

4.1 BASISONDERWIJS 

- Basisonderwijs = kleuter + lager  
- Autonome school  

¨ Enkel kleuter (1-3) 
¨ Enkel lager onderwijs (1-6) 

 
- Structureel van elkaar gescheiden soms, maar wel streven naar vloeiende overgang  

 
- Nieuwe scholen = verplicht kleuter als lager  

¨ Nog 300 autonome scholen  

4.1.1 KLEUTERONDERWIJS 

- Start  
¨ 2,5 jaar: 7 instapmomenten (1e schooldag na elke vakantie/feestdag) 
¨ 3 jaar: elk moment instappen  

 
- Participatie = 98%  

¨ Stimulans voor kansarme kinderen 
 

- Hulp van kinderverzorger  
 

- Ontwikkelingsdoelen (geen ET) 
¨ Taal, motoriek, sociale vaardigheden, attitudes, kennis 

 
- Minstens 290 halve dagen vereist in kleuteronderwijs voor overstap lager onderwijs 

4.1.2 LAGER ONDERWIJS 

- 6 leerjaren (zelf kiezen hoe) 
¨ Jaarklas 
¨ Graadklas / leefgroepen  

 
- Vrije schoolkeuze: binnen 4 km moet verplicht school zijn  

 
- Einde 3de kleuter: taalscreening --> taalbad nodig of niet (SALTO-toets) 

¨ Max 1 jaar taalbad  
¨ Doel: zo snel mogelijk terug in gewone klas 
¨ Ouder kan taaltraject niet weigeren  

 
- Eindtermen = resultaatsverplichting  

¨ 7 leergebieden (Frans, LO, mens & maatschappij, MO, Nederlands, wetenschap en techniek, 
wiskunde) 

¨ Leergebiedoverschrijdend (ICT, leren leren, sociale vaardigheden) (ook in SO!) 
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4.1.3 BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 

- M-decreet (les horizontale pijlers, GOK) 
 

- Verslag van CLB nodig voor toegang 
¨ Enkel wanneer redelijke aanpassingen in gewoon BaO niet mogelijk of wenselijk zijn 

 
- 8 types  

¨ Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap 
¨ Type 3: kinderen met ernstige 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 M-

decreet) 
 

- Nieuw sinds M-decreet  
¨ Type 1: kinderen met licht mentale handicap 
¨ Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen  

è Type basisaanbod  
 

4.2 SECUNDAIR ONDERWIJS EN MODERNISERING 

4.2.1 DOELSTELLINGEN MODERNISERING 

 
Onderwijs moet jongeren niet alleen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het moet jonge mensen in de eerste plaats 
laten openbloeien en zo open, brede en sterke persoonlijkheden ontwikkelen. In onderwijs moet elke jongere 
uitgedaagd worden, zodat zoveel mogelijk jongeren een zo hoog mogelijk niveau kunnen halen. 

Leerlingen moeten een beter beeld krijgen van wat ze kunnen. Ze moeten ontdekken wat hen interesseert en waar 
hun mogelijkheden liggen. Zo worden studiekeuzes weloverwogen keuzes, veel minder afhankelijk van de toevallige 
sociaaleconomische of sociaal-culturele situatie van leerlingen. 

Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan het einde van de rit minstens de sleutelcompetenties bezitten om goed te 
functioneren in de samenleving. Dat ze goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt of op verdere studies. En vooral, dat 
ze uitblinken in hun mogelijkheden. 

We willen het best mogelijke onderwijs voor élke leerling. 

4.2.2 AANLOOP MODERNISERING  
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9 thematische maatregelen in masterplan  

1. Overgang BaO - SO 
2. Inhoudelijke aanpak SO 
3. Structuur van SO 
4. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
5. Evaluatie- en attesteringsbeleid  
6. Leerlingenbegeleiding en zorg voor leerlingen 
7. Databeheer en meten 
8. Personeel en bestuur 
9. Budget en omkadering 

1971 

1ste hervorming = Wet op het vernieuwd secundair onderwijs (VSO)  

- Brede eerste graad en pas vanaf de tweede graad studiekeuze.  
- Langdurig en fel conflict tussen voor- en tegenstanders van de vernieuwing. 

1989 

Weg onderscheid vernieuwende en traditionele scholen (minister Coens) 
Nieuw: structuur met vele studierichtingen die tot in 2018 gebruikt werd 

- Minpunten kwamen na onderzoek aan de oppervlakte: 
¨ Drop-out 
¨ Ongekwalificeerde uitstroom 
¨ Gebrekkige oriëntering naar het beroepsgericht onderwijs 
¨ Laag rendement in het hoger onderwijs  

20 april 2009 

Voorstel van de commissie Monard 
Al lang bezig met hervorming van het secundair onderwijs bezig: 

- 2009: commissie die een concreet voorstel op tafel heeft gelegd - 
-> krijtlijnen van wat men nu heeft goedgekeurd  

- Opdracht van minister van Onderwijs Frank VDB 
- Brede 1ste graad (afschaffing vele onderwijsvormen) 

 

13 september 2010 

Eerste oriëntatienota P. Smet 

2010:  eerste oriëntatienota (Pascal Smet, de toenmalige minister van Onderwijs)  

- Veel protest, vooral tegen afschaffen onderwijsvormen, afzwakken van 
plannen 

04 juni 2013 

MASTERPLAN 

2013:  Masterplan hervorming of modernisering van het secundair onderwijs  
--> 71 maatregelen  

Om de koers uit te tekenen voor de hervorming van het secundair onderwijs heeft men 
een masterplan ontwikkeld. Binnen dit masterplan komen maatregelen aan bod die 
passen binnen 9 thema’s  
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Getuigschrift en evalutie 

Getuigschrift BaO is niet bij elke school zelfde: ander toetsbeleid in lagere scholen. Je kan ook zonder getuigschrift 
naar het SO, dan ga je naar B-stroom.  

Competentiegericht werken 

Deze format onderscheidt per competentie de kennis, vaardigheden en attitudes en de graad van autonomie en 
verantwoordelijkheid waarbij deze competentie gebruikt moet kunnen worden.  

Sleutelcompetenties? 

De 8 Europese sleutelcompetenties zijn: competenties voor communicatie in het Nederlands, competenties voor 
communicatie in vreemde talen, wiskundige competenties en competenties in exacte wetenschappen en 
technologie, digitale competenties, leercompetenties, sociale en burgerschapscompetenties, initiatief en 
ondernemerschapcompetenties, competenties voor cultureel bewustzijn.  

Werkplekleren? 

Werkplekleren krijgt een essentiële plaats minstens in alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de 3de graad. Een 
voldoende aanbod van kwalitatieve werkplekken moet door alle betrokken sectoren gegarandeerd worden  

Eerste graad SO 

A stroom: 27u basisvorming + 5u differentiatie (2e jaar 25u basis + 7u diff) 

B stroom: 27u basisvorming + 5u differentiatie (2e jaar 20u basis + 12u diff) 

Tweede en derde graad SO  

- Matrix  
¨ 1e jaar = brede basisvorming  
¨ Tweede graad = verder specialiseren 
¨ Derde graad = verder specialiseren 

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt  

B-stroom vooral finaliteit arbeidsmarkt, A-stroom algemeen ook  

B-attesten? 

Kan nog, maar niet meer altijd mogelijk. Niet na 1e jaar in 1e graad.  

Is er een oriënteringsproef nodig? 

Aangeraden, niet-bindend, wel nuttig (einde 5de jaar bv) 

Nieuw qua leerlingbegeleiding 

- Individueel leerlingendossier zowel door school als clb gebruikt  
- Actief en permanent begeleiding (niet enkel bij keuzes) 

Doelstellingen op vlak van databeheer en meten? 

De doelstelling is zowel feedback te kunnen geven in het kader van de interne kwaliteitscontrole van de scholen als 
gegevens te verzamelen op systeemniveau. Met de onderwijsverstrekkers wordt overeengekomen om de huidige 
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OVSG toetsen en de interdiocesane toetsen te valideren in samenspraak met het steunpunt toetsontwikkeling, dat 
de peilingsproeven en paralleltoetsen ontwikkelt. Op die manier kan een toets toolkit ontstaan. (cfr. punt 1.) (D 20-
21)  

Ook in de loop van het secundair onderwijs worden voor taal, wiskunde en wetenschappen meetmomenten 
ingevoerd met dezelfde 2 doelstellingen. Hierbij gaat het zowel om het meten of de eindtermen behaald zijn als om 
het meten van leerwinst. Deze meetmomenten hoeven uiteraard niet tijdens hetzelfde schooljaar te vallen. (D 3)  

Bestuurlijke schaalvergroting 

Het leerplichtonderwijs is de enige sector die nog geen bestuurlijke schaalvergroting achter de rug heeft. Daardoor 
missen veel schoolbesturen de schaalgrootte om de nodige bestuurskracht, het innoverend vermogen en de 
expertise te ontwikkelen om vorm te geven aan een toekomstgericht schoolbeleid en een professioneel 
personeelsbeleid. Zo maken zij bijvoorbeeld onvoldoende gebruik van functiebeschrijvingen en evaluaties en zetten 
ze te weinig in op professionalisering van hun personeel. De planlast die veel directeurs en leraren ervaren, is onder 
meer een gevolg van dit gebrek aan beleidsvoerend vermogen.  

= geen fusie van scholen, leerkrachten merken eigenlijk weinig verschil  

Ze kunnen meer onderwijskundig/pedagogisch leiderschap aan de dag leggen. Er is meer ruimte voor een 
middenkader, een directieteam onder- steund door een staf waardoor er gedeeld leiderschap ontstaat. Dat moet 
leiden tot een stabielere, evenwichtige aansturing van de school.  

Budgetneutraliteit 

Hervorming van SO zal niet meer kosten dan vorig systeem  

4.2.3 HUIDIGE STRUCTUUR SECUNDAIR ONDERWIJS 
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8 studiedomeinen (vanaf 2de graad) 

- Taal en Cultuur 
- STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
- Kunst en Creatie 
- Land- en Tuinbouw 
- Economie en Organisatie 
- Maatschappij en Welzijn 
- Sport 
- Voeding en HorecaSPATIE 

4.2.4 EERSTE GRAAD  

Afgestudeerd in lager onderwijs met getuigschrift basisonderwijs --> 1ste leerjaar A  

Afgestudeerd in lager onderwijs zonder getuigschrift basisonderwijs --> 1ste leerjaar B  

- 3 soorten doelstellingen 1ste graad  
¨ Eindtermen basisgeletterdheid: te bereiken door iedereen en te bepalen door de overheid. 
¨ Gewone eindtermen: voor zoveel mogelijk leerlingen (te bepalen door de overheid) 
¨ Uitbreidingsdoelen: te bepalen door de schoolbesturen en leerplannen met dien verstande dat de 

uitbreidingsdoelen voor Nederlands ook door de overheid worden bepaald. 

 

- 1ste jaar  
¨ A-stroom  

∆ 27u algemene vorming (eindtermen) 
∆ 5u keuze (verdiepen, verkennen, versterken) --> school moet minstens 2 verdiepende 

differentiatiepaketten aanbieden waaruit leerlingen kunnen kiezen 
 

¨ B-stroom 
∆ 27u algemene vorming 
∆ 5u keuze (verdiepen, verkennen, versterken) 

 
- 2e jaar  

¨ A-stroom 
∆ 25u algemene vorming 
∆ 2u differentiatie  
∆ 5u basisoptie  

 
¨ B-stroom 

∆ 20u algemene vorming 
∆ 12u keuze 

 
- A-stroom = 20 basisopties --> 11 basisopties 
- B-stroom = 33 beroepenvelden --> 7 basisopties + opstroomoptie (gestart in B maar toch nog overstap 

naar A) 
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4.2.5 TWEEDE EN DERDE GRAAD  

- Studieaanbod transparanter en rationeler  
¨ 75 studierichtingen (minder dan nu) 
¨ Veel opties open houden voor 3de graad  
¨ Zalmmodel: ET + uitbreidingsdoelen behaald? Mogelijk om van praktijkgerichte studierichting te 

schakelen naar meer abstract gericht  

 
- Studierichtingen scherper geprofileerd en inhoudelijk fijnmaziger (3e graad)  

 
 
 

- In 7de jaar geen onderscheid meer tussen 
¨ Specialisatiejaren BSO 
¨ Naamloos leerjaar 
¨ Se-n-Se opleiding TSO en KSO 
¨ Voorbereidende jaren hoger onderwijs (ASO en KSO)  

 
è Alles : Se-n-Se opleidingen (niet aan onderwijsvormen gekoppeld)  
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4.2.6 FINALITEITEN 

DOORSTROOMFINALITEIT = doorstromen naar het hoger onderwijs (vanuit ASO,- TSO- en KSO-richtingen) :  

- Abstract-theoretische studierichtingen 
¨  Succesvol doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen. 

ASO-studierichtingen zijn studiedomeinoverschrijdend.  
KSO en TSO-studierichtingen zijn studiedomeingebonden. 

ARBEIDSMARKTFINALITEIT = doorstromen naar de arbeidmarkt (vanuit BSO-richtingen en vanuit opleidingen uit 
BuSO Opleidingsvorm 3)  

- Doel:  
¨ Succesvol doorstromen naar HBO5-opleiding  
¨ Voorbereiding op werk 

 

DUBBELE FINALITEIT = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk (vanuit bepaalde 
TSO- en KSO-richtingen).  

- Doel 
¨ Succesvol doorstromen naar professionele bacheloropleidingen / HBO5 

Studierichtingen met dubbele finaliteit behoren tot een studiedomein. 

4.3 BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS 

- Verslag voor toegang nodig (CLB) --> redelijke aanpassingen niet mogelijk/wenselijk  
 

- Zeven types + type basisaanbod (zelfde als BuBaO) 
 

- 4 opleidingsvormen: 
1.  Sociale aanpassing  

¨ Sociale vorming met oog op integratie in beschermd leefmileu: 2/3/4/6/7/9 
 

2.  Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking 
¨ Sociale vorming en arbeidstraining met oog op integratie in beschermd leef- en werkmilieu: 

2/3/4/6/7/9 
 

3. Beroepsonderwijs  
¨ Sociale vorming en beroepsvorming met oog op integratie in gewoon leef- en werkmilieu: 1-

BA/3/4/6/7/9  
 

4.  ~ Regulier onderwijs  
¨ Maar methodes en –regelingen aangepast aan specifieke handicap: 3/4/5/6/7/9 
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4.4 DUAAL LEREN  

- 2008: stelsel van leren en werken 
 

- Versplinterd aanbod wordt geclusterd: 
¨ Deeltijds BSO (DBSO): Centrum voor Deeltijds Onderwijs (2 dagen/week) 
¨ Leertijd (‘leercontract’): Syntra Vlaanderen (1 dag/week) 
¨ Persoonlijk ontwikkelingstraject: Erkende deeltijdse vorming – Centrum voor Deeltijdse Vorming 

(welzijn) 
 

- Hervorming naar duaal leren 
¨ Aandacht binnen Europese Unie 

∆ Onderwijs vertoont kloof met wat bedrijfsleven vraagt 
∆ Lagere jeugdwerkeloosheid  
∆ Minstens 60% werkplekleren 

¨ Vlaamse conceptnota in 2015 
 

- Duaal leren – ingang september 2019 
¨ Kan in scholen voltijds secundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs, SYNTRA-campussen en 

buso-scholen opleidingsvorm 3 en 4 
¨ Duaal traject (leertraject):  

∆ Schoolcomponent 
∆ Werkplekcomponent  
∆ Binnen studiegebieden 2e en 3e graad SO  

¨ DBSO/leertijd kan ook nog (taakverdeling?) 
¨ Aanlooptrajecten voor leerlingen die onvoldoende arbeidsrijp zijn  
¨ Bedrijven investeren in jongeren? Ja, maar verwachten wel al arbeidsgeschiktheid…  

4.5 OVERIGE TRAJECTEN 

Volwassenonderwijs  

- Basiseducatie: www.basiseducatie.be 
¨ Voor personen die weinig schoolopleiding hebben gehad 
¨ Niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs 
¨ Bvb. Nederlands als tweede taal (NT2), Wiskunde, Computerlessen 

 
-  Secundair volwassenenonderwijs: CVO 

¨ Gegroepeerd in studiegebieden 
¨ Vroegere tweedekansonderwijs: studiegebied algemene vorming 

 
- Hoger beroepsonderwijs (vroeger CVO, nu bij hoger onderwijs) 

¨ Bv. biotechniek, gezondheidszorg, verpleegkunde…  

Deeltijds kunstonderwijs  

- Beeldende en audiovisuele kunst 
- Dans 
- Woordkunst – drama  
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- Muziek  

Andere opleidingen voor volwassenen 

- VDAB – Syntra – Socius (soc-cult vormingswerk) 
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5 RECHTSPOSITIE VAN DE LERAREN 

Waar kan je lerarenopleiding volgen? 

- Hogeschool: 
¨ Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs  

∆ vb. een persoon heeft autotechnieken gestudeerd in het TSO en wil zelf lesgeven in het 
secundair onderwijs binnen dit vakgebied 

¨ Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs. Deze educatieve bacheloropleiding kan je 
ook in een verkorte vorm volgen.  

∆ vb. een persoon wil Frans geven in de eerste en tweede graad secundair onderwijs 
 

- Universiteit:  
¨ Educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs (vb. een persoon wil Frans geven in de derde 

graad secundair onderwijs). Deze educatieve masteropleiding kan je ook in een verkorte vorm 
volgen.  

Decretale basis van rechtspositie leraar  

- Basis rechtspositie leraren: 2 decreten 
¨ Basisdecreet voor het personeel van het Gemeenschapsonderwijs 
¨ Basisdecreet voor het personeel van het Gesubsidieerd onderwijs 

 
- Inhoudelijk ongeveer gelijken 

¨ Veel autonomie aan schoolbesturen / inrichtende machten  

5.1 AANSTELLINGEN IN HET ONDERWIJS  

Voorwaarden voor aanstelling  

- Bekwaamheidsbewijs  
¨ Basisdiploma (bepaalde vakkennis) 
¨ Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) en –  
¨ (Soms) nuttige ervaring 

- Burger zijn van de Europese Unie. 
- In bezit zijn van burgerlijke en politieke rechten. 
- Voldoen aan de taalwetten. 
- Van onberispelijk gedrag zijn. 
- Medisch geschikt zijn.  

Soorten aanstellingen  

- Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD):  
¨ Volledig schooljaar of een deel ervan 
¨ Vastbenoemden en TADD'ers wel steeds voorrang op deze aanstelling 

∆ Kandidaat voor job als TABD? TADD en vastbenoemden binnen zelfde scholengemeenschap 
voorrang   
 

- Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD):  
¨ Minstens 290 dagen dienstanciënniteit (*) hebben.  
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¨ Geen beoordeling met werkpunten gekregen hebben bij je laatste evaluatie (anders wordt je TADD 
uitgesteld).  

¨ Voorrang op mensen met een TABD binnen de scholengemeenschap 
¨ Je hebt vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs 

 
- Vaste benoeming:  

¨ Wanneer er vacante uren zijn in een school, kunnen leraren vastbenoemd worden in deze uren.  
¨ Je moet 360 dagen dienstanciënniteit hebben op 31 augustus voorafgaand aan de vaste benoeming,  
¨ Vereist of voldoend bekwaamheidsbewijs hebben  
¨ Je moet TADD zijn op 31 december voorafgaand aan de vaste benoeming.  
¨ Geen onvoldoende gehad hebben bij je laatste evaluatie,  
¨ Betrekking in hoofdambt (het moet dus je hoofdjob zijn).  
¨ Ingangsdatum = 1 januari 

!! dienstanciënniteit:  
1 maand = 30 dagen dienstanciënniteit,  
1 jaar = 360 dagen dienstanciënniteit 

è Dienstanciënniteit die meetelt voor TADD in een bepaalde school omvat de dienstanciënniteit 
die je presteerde in alle scholen van de scholengemeenschap waartoe de school behoort. 

 

Vaste benoeming --> mogelijkheid tot reaffectatie en wedertewerkstelling  

- Te veel leraren op je school voor beschikbare uren (=boventalligheid)  
¨ Onvoldoende lestijden voor vastbenoemde personeelsleden --> kan niet meer werken (volledig of 

deel van je opdracht) 
∆ 2 opties  

• Reaffectatie naar andere school, binnen zelfde ambt 
• Wedertewerkstellilng in andere ambt (bv leraar --> opvoeder) 

Affectatie = bestuur van school wijst je toe aan 1 (of meer) instelling(en) 

5.2 BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN 

Vereiste bekwaamheid  

- Zeker geschikt om bepaald vak te geven  
- Voorwaarden  

¨ Basisdiploma = opleiding in specialiteit van het vak waarin je lesgeeft 
¨ Lerarenopleiding OF educatieve Ba/Ma/Graduaat 

Voorbeeld: Master Wiskunde + verkorte EDUMA --> vereiste bekwaamheid voor wiskunde in 2e en 3e graad SO 
Voorbeeld: bachelor wiskunde + eduma vakdidactiek wiskunde --> “    …. “ 
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Voldoende geachte bekwaamheid 

- Misschien ook geschikt om bepaald vak te geven  
- Voorwaarden  

¨ Basisdiploma = opleiding BUITEN specialiteit van je vak  
¨ Lerarenopleiding OF educatieve Ba/Ma/Graduaat BUITEN specialiteit  

∆ Dus wel bewijs van pedagogische bekwaamheid, maar niet voor dat vak  
- Is persoon geschikt? 

¨ In samenspraak met school en personeelslid  

Voorbeeld: master wiskunde + verkorte EDUMA wiskunde heeft voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor o.a. het 
algemeen vak fysica, frans… in 2de en 3de graad SO  

Andere bekwaamheidsbewijzen  

- Geen lerarenopleiding  
OF 

- Basisdiploma te hoog/laag voor de job  

Voorbeeld: educatieve bachelor in SO Frans en je geeft Frans in 3de graad ASO  
Voorbeeld: je hebt eduma geschiedenis en geeft geschiedenis in 1ste graad  

!! Aanstelling met deze soort BB heeft beperkingen  

- Beperkt in tijd (maximum 2 opeenvolgende schooljaren) 
- Verplicht om tijdens de aanstelling je lerarenopleiding te volgen –> vereist of voldoende BB krijgen 
- Geen volledig loon 
- Wel dienstanciënniteit  
- Geen TADD worden (dus ook geen vaste benoeming) 

Welke aanstelling?  

- Beide bekwaamheden --> tijdelijke aanstelling  
¨ Personen met vereist bekwaamheidsbewijs GEEN voorrang op voldoende geacht 

bekwaamheidsbewijs 
 

- Na TADD = vaste benoeming mogelijk voor personen aangesteld met vereist BB en voldoende BB 
¨ Vaste benoeming geldt voor alle vakken voor je voldoende en vereiste bekwaamheid voor hebt 

5.3 INZETBAARHEID IN SCHOOL 

 
- Opdracht voor vakken waarvoor je vereiste bekwaamheid hebt, niet weigeren  

¨ Vakken met voldoende bekwaamheid – die niet onder je vaste benoeming vallen – kan je wel 
weigeren 

Voorbeeld: vastbenoemd en al 10 jaar geef je wiskunde. Op 11 jaar vragen ze om wetenschappelijk werk te geven. 
Dat kan je niet weigeren, want dat behoort tot je vereiste bekwaamheid. Maar je vastbenoemd bent in Engels 
(voldoende bekwaam, want vereist bekwaam in wiskunde), dan kan je weigeren om Frans te geven. Want je bent 
vastbenoemd voor Engels, maar niet voor Frans (en je hebt er geen vereiste bekwaamheid voor) 

 



 5-44 

5.4 CASUSSEN  

Leerkracht, educatieve master vakdidactiek Aardrijkskunde, afgestudeerd in juli 2021, is aan de slag in een 
secundaire school sinds 1 september 2021 met als opdracht 9u Aardrijkskunde in 2e graad ASO, 6 uren Toerisme in 3e 
graad TSO en 6 uren Wetenschappelijk Werk in 3e graad ASO. 

è Educatieve master vakdidactiek Aardrijkskunde = vereiste bekwaamheidsbewijs heeft voor alle 
vakken vernoemd in de casus 

è De leraar is net aan de slag (sinds 1 september 2021) dus Tijdelijke Aanstelling van Bepaalde 
Duur (TABD).  

Leerkracht die lerarenopleiding Frans-Engels aan een hogeschool gevolgd heeft, heeft op dit moment 630 dagen 
dienstanciënniteit in eenzelfde middelbare school. Gedurende deze 630 dagen dienstanciënniteit die aaneensluitend 
plaatsvonden, gaf de leerkracht eerst 230 dagen een voltijdse opdracht Engels en dan 400 dagen een voltijdse 
opdracht Nederlands, beiden in de 2de graad ASO. 

è Voor Engels: vereist bekwaamheidsbewijs, voor Nederlands: voldoende geacht  
è Qua statuut zijn er verschillende mogelijkheden à hangt af van vacant zijn van uren waarin de 

leraar staat.  
o Zeker TADD binnen de school 

§ Voldoende dagen dienstanciënniteit (minimum 290) 
è Voor het vak Nederlands:  

o zelfs al voldoende dagen dienstanciënniteit om in aanmerking te komen voor een vaste 
benoeming  

o Indien vacante uren Nederlands en leraar voldoet aan benoemingsvoorwaarden: 
vastbenoemd  

o Indien het niet gaat om vacante uren, dan is de leraar TADD 

Leerkracht, educatieve master vakdidactiek Geschiedenis, afgestudeerd in juli 2019, werkte eerst in een school in 
Brussel gedurende het schooljaar 2019-2020 waar hij Geschiedenis gaf in de 2e graad ASO. Sinds 1 september 2020 is 
de leerkracht aan de slag in een andere school in Oostende in de 1ste graad ASO en TSO met een fulltime opdracht 
Geschiedenis.  

è Bekwaamheidsbewijs ‘andere’ (niet verondersteld les te geven in 1ste graad) 
o Niet in aanmerking voor TADD  
o Dus TABD 

Leerkracht met als diploma Licentiaat natuurkunde die ook een aansluitende lerarenopleiding volgde (afgestudeerd 
in juli 2005) geeft de vakken chemie, fysica en wiskunde in de tweede en derde graad van een secundaire school in 
Mechelen sinds 1 september 2005. Hij had in deze school tot eind augustus 2012 een voltijdse opdracht. Sinds 1 
september 2012 werd hij echter voor een deel van zijn uren gereaffecteerd naar een andere school waar hij 
sindsdien het praktijkvak praktijk toegepaste fysica geeft naast chemie en fysica in zijn oorspronkelijke school.  

è Statuut: was zeker vastbenoemd (anders geen reaffectatie mogelijk) 
o Niet zeker of hij ook vastbenoemd was voor wiskunde  

 

!! anciënniteit is per scholengemeenschap dus je kan in meerdere ‘potjes’ aan het opbouwen zijn 
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6 EVALUATIE VAN DE LERAREN  

- Vanaf 01/09/2007: leerkrachtevaluatie voor alle leraren SO  
- Vanaf 01/09/2021: hevorming  

¨ Aanstelling 2 evaluatoren 
∆ Evaluator 1: evaluatieprocedure (meestal directeur, adjunct) 
∆ Evaluator 2: kwaliteit van evaluatieproces bewaken (vaak iemand van bovenschoolls niveau 

uit schoolbestuur of gemeenschap) 
 

¨ Leraar krijgt functiebeschrijving (moet zo snel mogelijk gegeven worden na de start) 
∆ Kerntaken: taken eigen aan de functie – professionalisering – overleg en samenwerking  

 
¨ Evaluator moet regelmatig functioneringsgesprek houden met personeelslid 

∆ Op vraag van persoonslid 
∆ Op vraag van evaluator  

 
¨ Functioneringsgesprek: keuze uit 

∆ Formeel (met verslag en doelstellingen) 
∆ Informeel  

 
¨ Evaluatiegesprekken niet meer verplicht 

∆ Wel nog mogelijk onder volgende voorwaarden 
• Functiebeschrijving opgesteld 
• Eerst formeel functioneringsgesprek met verslag waarin persoons- en 

ontwikkelingsgerichte doelstellingen werden opgenomen 
• Er kan getoond worden dat voldoende coaching en begeleiding werd voorzien voor 

doelstellingen (minimum 120 effectieve prestaties) 
 

∆ Evaluatiegesprek --> evaluatieverslag met conclusie  
• Voldoende  
• Onvoldoende (2de evaluatie mogelijk na minimum 12u en na 2x coachingtraject) 
• TADD of vaste benoeming --> ontslag na 2 opeenvolgende negatieve evaluaties of 3 

negatieve evaluaties over hele loopbaan 

 

6.1 ONDERZOEK OVER LERARENEVALUATIE  

Leerkrachtevaluatie = samenhangend geheel van handelingen dat erop gericht is via een menselijk oordeel tot 
waarderende uitspraken te komen over: het functioneren van de leerkracht, het meten van gerealiseerde 
doelstellingen en het in kaart brengen van potentiële competenties 

- Kern = waarderen  
¨ Intrinsieke motivatie leraar stimuleren 
¨ Pas in 2de plaats sanctioneren indien nodig  

 
- Evaluatieproces van Stronge  

¨ Ontwikkelfase  
¨ Implementatiefase  
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- Evaluatiesysteem niet voor iedereen hetzelfde 
¨ Differentiatie tussen beginnende, ervaren en problematische leerkrachten  
¨ Individualisering! 

 
- Twee type doelen bij evaluatie (streven naar combinatie) 

¨ Strategische oriëntatie: je wil als school dat leraren passen binnen de visie van de school en dat ze 
die gaan toepassen in hun klaspraktijk. 

¨ Human resource oriëntatie: je wil zorgen voor individuele groei bij de leraar en hun noden 
bespreken. 
 

- Standaard voor presteren =  
¨ Voldoen aan beroepsprofiel (zie functiebeschrijvingen) 
¨ Voldoen aan basiscompetenties  

 
- Opstellen aantal criteria/prioriteiten 

¨ Waar aandacht voor zal zijn tijdens functioneringsgesprek  
¨ Verschillen per leraar of gemeenschappelijke prioriteiten (bv. binnen vakgroep) 
¨ Moeten vooraf bekend zijn, concreet zijn en beperkt in aantal (haalbaarheid en duidelijkheid) 

 
- Prestatie documenteren 

¨ Objectieve data 
¨ Evaluatie niet baseren op één mening (meerdere databronnen en tijdstippen van verzameling) 
¨ Leerkrachten krijgen de kans om zelf inbreng te doen van data dus participatie van leraren wordt 

best gestimuleerd. 
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- Databronnen 
¨ Systematische lesobservatie 
¨ Informele klasbezoeken/flitsbezoeken 
¨ Een nazicht door collega's van materialen 
¨ Vragenlijsten voor leerlingen 
¨ Gegevens over de prestaties van leerlingen 
¨ Eigen bronnen van de leraar (portfolio) 

Meestal volstaan (formatieve) functioneringsgesprekken! 

- Leidt niet tot eindoordeel --> wel begeleidend 
- Afspraken maken (engagement aangaan bv. professionaliseren, of school die meer ondersteuning zal geven) 

Formatief evalueren niet voldoende? Dan evaluatiegesprek! 

- Doel = eindoordeel  
- Verslag opmaken met conclusie (voldoende of onvoldoende) 

Afhankeiljk van soort evaluatie (formatief = functionering of summatief = evaluatie) worden afspraken gemaakt 
omtrent doelstellingen  

- Evaluatie gerelateerd aan professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling 
¨ Mentorschap, coaching, nascholingsbeleid, functiedifferentiatie 
¨ Nieuwe doelen = startpunt voor volgend functioneringsgesprek 

 

6.2 TEKST EVALUATIE VAN LEERKRACHTEN 

3 componenten bij de evaluatie van leraren 

1. Het evaluatiesysteem 
2. De schoolleider 
3. De feedback  

 
1. Het evaluatiesysteem 
- 10 kwaliteiten van een goed evaluatiesysteem 

¨ Intrinsieke motivatie leerkracht stimuleren 
¨ Waardering en vorming (niet zozeer sanctionering) 

- Schooldoelen weerspiegelen 
¨ Kerndoelen van school moeten terug te vinden zijn in criteria van evaluatie 

- Duidelijke criteria 
¨ Vooraf bekendgemaakt en concreet 
¨ Beperkt in aantal 

- Ondersteuning door bestuur 
¨ Vorming over hoe evaluatie te geven voor schoolbestuur 

- Ondersteuning door overheid 
¨ Vormingsinitiatieven voor directeurs en evaluatoren stimuleren en financieren 

- Differentiatie tussen leerkrachten 
¨ Beginnende, ervaren en problematische leerkrachten 
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¨ Mentor voor beginnende leerkrachten (best geen evaluator) 
∆ Best 2x/jaar evaluatie (snel genoeg bijsturen) 

¨ Ervaren leerkrachten: minder strikte scheiding nodig tussen begeleiding en evaluatie 
∆ Niet elk jaar nodig  

¨ Problematische leerkrachten: goed opvolgen, afspraken maken, sancties 
- Link tussen evaluatie en professionele ontwikkeling 
- Betrokkenheid leerkrachten 
- Meerdere informatiebronnen 
- Klasobservatie door directeur (nuttig, maar momentopname 
- Leerlingevaluatie van leerkrachten 
- Inbreng van leerkracht zelf (bv. portfolio, zelfevaluatie) 
- Gegevens over prestaties van leerlingen 
- Evaluatiesysteem regelmatig bijsturen 

 
2. De schoolleider 
- Gedeelde visie en vertrouwen 
- Leider vertrouwd met job van leerkracht?  
- Expertise in vakinhoud en vakdidactiek? (bv. kan ex-wiskundeleraar, leraar Frans beoordelen?) 
- Weet de directeur wat goed lesgeven is? Wat is dat voor hem? 
- Voldoende beschikbaar zijn als leider (ook zelf toenadering zoeken) 

 
3. De feedback  
- Zowel positieve als werkpunten geven (geloofwaardigheid!) 
- Frequent feedback 
- Consistente en directe feedback (niet wachten tot evaluatiegesprek) 

 
è Formatief = functioneringsgesprek = verplicht regelmatig 

- leidt niet tot eindoordeel, maar begeleidend, sterke en zwakke punten, met eerste evaluator, 
afspraken maken  
 

è Summatief = evaluatiegesprek = niet verplicht 
- mondt uit in evaluatieverslag en conclusief (voldoende of onvoldoende), met eerste evaluator, 
eindoordeel als doel, bespreking van functioneren en nakomen gemaakte afspraken 

6.3 STELLLINGEN  

1) De schoolleiding maakt de evaluatie van leraren door leerlingen best verplicht voor alle  leraren in de school 
want het levert zinvolle feedback op voor leraren. 

Kan zinvol zijn, maar niet verplichten (potentieel bedreigend). Eerste vorm van feedback: hoe ervaren leerlingen je 
lessen. Wordt vaak al door leerkrachten gedaan. Voor sommige leerkrachten misschien te afschrikkend. Goed dat 
iedereen zijn mening wordt gehoord. Mogelijkheid op vrijwillige basis aanbieden, werkt enthousiasmerend onder 
collega’s. 

2) Evaluatie van leraren door leerlingen kan besproken worden in een functioneringsgesprek. 

Kan nuttig zijn. Hoe meer data, hoe interessanter. Ook keuze aan leerkracht geven: “Heb je evaluatie gedaan? Wil je 
dat delen?”. Hoeft niet meteen naar directeur zijn, vooral info voor de leerkracht.  
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3) Een klasobservatie door de directeur van een volledige les geeft een goed beeld van het functioneren van de 
leerkracht. 
 

Nee, te eenzijdig beeld. Kan ook een vertekend beeld geven. Is momentopname. Onnatuurrlijke reactie van leraar 
en leerlingen (beter voordoen of net gestresseerd zijn). Voorstander flitsbezoeken (Tuytens) maar dan wel genoeg 
doen. Is ook een momentopname. Differentieren tussen leraren. 

4) Er moet een strikte scheiding zijn tussen evalueren van leraren en begeleiden van leraren. 
 

Verschil tussen functionerings- en evaluatiegesprek. Nu begeleiding centraal (meerderheid functioneert goed). 
Inzetten op waardering en continue ontwikkeling van leraren. Balans tussen positieve en neagtieve feedback. Meer 
functioneringsmomenten (geen aantallen en termijnen, maar ook informeel). Eerst voldoende kijken naar 
werkpunten en daaraan werken, voor je evalueert.  

 
5) Evaluatie van de leraar zou steeds moeten berusten op een evaluatie van de directeur (via klasbezoeken), 

evaluatie door de leraar zelf (zelfevaluatie, portfolio) en leerlingenevaluaties. 

Hoe meer data, hoe beter. Maar: HAALBAARHEID (niet te veel verwachten van leerkracht, bv portfolio aanleggen is 
veel werklast). Participatie wel stimuleren.  

6) Een directeur die zelf vakspecialist wiskunde is, kan onmogelijk taalleerkrachten evalueren. 

Wettelijk OK. Kan ook kijken naar klasmanagement, opbouw, leraar in team… Suggestie: bevraag de vakgroep, die 
hebben ook goed zicht op functioneren. Toets lesvoorbereidingen af.  

7) Evaluatie van leerkrachten is pas eerlijk als deze voor alle leraren in de school op dezelfde  manier gebeurt. 

Nee, een goed evaluatiesysteem differentieert tussen leerkrachten. Er zijn beginnende leerkrachten, ervaren en 
problematische. Best is om functioneringsgesprekken af te stemmen op de noden van de leraar. Soms heel 
gestructureerd: rond die datum heb je dat enz. Voor iedereen gelijk = minder gezaag en zeer transparant. Dat hoeft 
niet. Vooral differentiëren naar leerkrachten waar het niet goed verloopt. Ook niet meer voor iedereen 
evaluatiegesprekken. 

8) Leraren moeten zelf betrokken worden bij hun eigen evaluatie. Zij moeten bijvoorbeeld ook zelf doelen kunnen 
vooropstellen en informatie over hun functionering kunnen inbrengen. 

Hoe meer betrokkenheid en autonomie en inspraak, hoe meer je dat in handen neemt. Er moet wel ruimte voor 
zijn. En vertrouwen tussen evaluator en leerkracht. Zelfevaluatie kan, participatie wordt aangemoedigd. Wel nood 
aan overeenstemming en duidelijkheid rond doelstellingen. 

 
9) De centrale toetsen die binnenkort ingevoerd worden, kunnen ook benut worden bij de evaluatie van 

leraren. 

Akkoord. Ook prestaties van leerlingen kunnen een bron zijn. Meerdere bronnen gebruiken wel. Belang van 
datageletterdheid.  
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7 SCHOOLBELEID 

7.1 TYPES VAN SCHOOLBELEID 

3 types van schoolbeleid 

1. Regelgericht 
- School wordt vooral geleid door wetgeving, 

regels, omzendbrieven van het ministerie en de 
koepel 

- Dominante relatie: top-down 
- In orde zijn met regels en er niet van afwijken 
- Leerkrachten zijn op zichzelf, weinig verbinding 
- Defensieve reactie als ouders mening geven 
- Niet echt eigen visie, kwaliteit primeert 
- Directeur vooral operationele taken  
- Speelbal van het beleid (te reactief 

 
2. Vakgericht 
- Centraal = uitstraling naar buitenwereld 
- Lat moet hoog liggen (studiepeil) 
- Reputatie  
- Zowel technische als ASO-scholen 
- Samenwerking tussen leerkrachten beperkt 
- Eindtermen zijn belangrijkst 
- Innovatie enkel belangrijk als het relevant is 
voor hoger onderwijs / arbeidsmarkt 
- Ouders en leerlingen niet zo belangrijk 

 
3. Leerlinggericht 
- Leerlingen moeten zich goed voelen, pas dan 

kunnen ze leren en ontwikkelen 
- Zorg en welzijn primeert 
- Meer samenwerking tussen leerkrachten 
- Veel overleg 
- Innovatie erg belangrijk (vaak zelf initiatief 

nemen i.p.v. wachten op beleid) 
- Ruimte voor bevraging ouders en leerlingen 

!! typologie is herkenbaar in zowel BaO, SO en hoger onderwijs 

!! ene leerling past beter bij een bepaald type  

7.2 HOE BEÏNVLOEDT SCHOOLBELEID DE LEERLINGEN  

Directe effecten? NEE 
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Indirecte effecten? JA 

 

7.2.1 CENTRALE VRAAG  

Centrale vraag = niet ‘Wat is kernvariabele?’ --> er is geen kernvariabele  

- Wel verschillende variabelen die afgestemd zijn op elkaar  
- Belang van alignment  

¨ Verschillende factoren moeten elkaar versterken 
∆ Horizontaal: onderlinge componenten bv. pedagogisch beleid, leerkracht, financiële 

afgestemd 
∆ Verticaal: visie van school in alle componenten doorgetrokken 

¨ Beleid en leiderschap 
∆ Structuur: formeel 
∆ Cultuur: informeel  

¨ Iedereen moet in zelfde richting denken en handelen 
¨ Lange termijnbeleid en visie  

∆ Rol van schoolbestuur 
∆ Geplande opvolging directeurs (geen plots breuk) 
∆ Belang van externe omgeving (standvastigheid in waar je voor staat) 

7.3 STERK SCHOOLBELEID EN LEIDERSCHAP  

Zie tekst Impuls voor meer info  
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7.3.1 KERNDIMENSIES VAN SCHOOLLEIDERSCHAP 

Visie  

- Richting geven die bezielt en enthousiasmeert (soort gevoel, vibe in de school, niet enkel op papier) 
- Sterke communicatie 
- Consisentie en rolmodel  

Ontwikkeling van mensen 

- Vertrouwen, investeren, ondersteunen en uitdagen van personeel 

Organisatie-ontwerp 

- Structureren van de organisatie 
- Middelen besteden volgens noden van leerlingen 
- Selectie personeelsleden  

7.3.2 DISTRIBUTIE VAN LEIDERSCHAP IN DE ORGANISATIE 

Deling van leiderschap 

- Leidinggevend team: niet 1 directeur maar gedeeld (bv. graadcoördinatoren) 
- Teacher leadership  
- Delegatie naar personen en werkgroepen (maar niet overdrijven) 
- Informeel leiderschap  

Samenwerking tussen personeel 

- Vanuit collectieve verantwoordelijkheid: leerkracht is verantwoordelijk voor alle leerlingen en mede-
collega’s en school, niet enkel voor zijn eigen leerlingen 

- Reflectieve dialoog: feedback welkom, leerkrachten kunnen leren van elkaar  
- Praktijkdeprivatisering: open klasdeur, co-teachen 

Participatie van personeel 

- In implementatie van visie: directie bepaalt visie, personeel denkt na over de ‘hoe’-vraag  
- In beleid 
- In formele en informele overlegorganen 

7.3.3 VERBETERING VAN SCHOOL- EN LEERPROCESSEN 

Kwaliteit van curriculum 

- Leerlijn en samenhang 
- Weerspiegeling visie  

Hoge verwachtingen t.a.v. leerlingen (~	𝒗𝒂𝒌𝒈𝒆𝒓𝒊𝒄𝒉𝒕) 

- Ambitieuze leerdoelen 
- Discipline en duidelijke regels 
- Onderwijstijd bewaken 
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Aandacht en persoonlijke relaties met leerlingen (~	𝒍𝒆𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒈𝒈𝒆𝒓𝒊𝒄𝒉𝒕) 

- Positieve attitude: leerlingen waarderen en stimuleren --> lage spijbelratio 
- Vertrouwen en inspraak van leerlingen 

Opvolgen van vooruitgang en evaluatie leerlingen 

- Opvolging klasresultaten, individuele resultaten en leerlingen daarbij betrekken 

Communicatie met ouders 

- Betrekken van ouders 
- Laagopgeleide ouders als aandachtspunt (hulp van brugfiguren!) 

Professionaliseringsbeleid 

- Beginnende leraren ondersteunen (met mentor) 
- Individuele prioriteiten en schoolprioriteiten 
- Interne dialoog en advies, indien nodig externe input aansluitend op lokale agenda 

Waardering en evaluatie van leerkrachten 

- Constructieve feedback 
- Opvolging 
- Opdrachttoewijzing en teacher leadership 

7.3.4 UITKOMSTEN BIJ LEERLINGEN  

- Gedrag bij leerlingen 
- Aanwezigheid van leerlingen 
- Leerprestaties (hangt samen met welzijn) 
- Positieve waarden 
- Persoonlijke en sociale vaardigheden 
- Welbevinden  

7.4 AANDACHTSPUNTEN BIJ SCHOOLLEIDERSCHAP 

- Contextgebonden 
¨ Gemiddelde leerlingenprestaties, dynamisme personeel, concurrentie 
¨ Nieuw leiderschap of langdurig leiderschap 

 
- Hoe ongunstiger de context, hoe meer sturing vereist  

¨ Meer focus op structuur en selectie 
¨ Beperkt leiderschapsteam 
¨ Schoolgedreven professionele ontwikkeling 
¨ Visie-communicatie 
¨ Leerlingengedrag  

 
- Hoe gunstiger de context, hoe meer participatie  

¨ Meer focus op inspiratie en ontwikkeling van personeel 
¨ Uitgebreide mogelijkheden tot leiderschap van hele team 
¨ Visie-participatie 
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¨ Vraaggestuurde professionele ontwikkeling 
¨ Leerlingenparticipatie en gepersonaliseerd curriculum 

7.5 CASUSSEN  

 

  

 

Concurrerend waardenmodel van Quinn 

- Minimumprestatie nodig op alle 4 de kwadranten 
- Dynamisch evenwicht: focus kan verschuiven in de tijd  

7.6 WAARIN SCHOLEN VERSCHILLEN (TEKST) 

- Verschillen tussen scholen kunnen te maken hebben met objectieve factoren 
¨ Schoolgrootte 
¨ Onderwijsnet / koepel / gemeenschap 
¨ Onderwijsniveau  

 
- Kleine scholen = minder nood aan formele systemen of middenkader  
- Soms financieel beheer door schoolbestuur, soms lokale raden, soms directies zelf 
- Leerkrachten in basisscholen = minder gespecialiseerd --> andere dimensie communicatie en teamvorming 

Laag beleidsvoerend vermogen: schoolgebeuren bepaald door centrale onderwijsstructuren en individuele 
opvattingen van leraren  

Sterk beleidsvoerend vermogen: werking en beleid van school wel belangrijke impact op onderwijsactiviteiten  

- Regelgerichte school  
¨ Bureaucratisch 

Beheersing 

Flexibiliteit 

Externe focus Interne focus 
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¨ Hiërarchische verhoudingen tussen directie en leraren 
¨ Schoolleiding voert uit wat top-down door overheid en net wordt opgelegd 
¨ Geen eigen schooldoelen geformuleerd 
¨ Leerkrachten weinig samenwerking met elkaar (geen overleg) 
¨ Veel weerstand tegen veranderingen (vernieuwing = bedreiging) 
¨ Weinig peilen naar behoeften van ouders  
¨ Laag beleidsvoerend vermogen 

 
- Vakgerichte school  

¨ Focus op beheersdomeinen 
∆ Personeel, fiancieel en materieel beheer 
∆ Onderwijsaanbod 
∆ Externe relaties 
∆ Imago  

¨ Focus op afnemende klant (hogeschool of arbeidsmarkt) 
¨ Directeur is geen onderwijskundig leider  
¨ Weinig peilen naar behoeften leerlingen 
¨ Leerkrachten individueel ingesteld 
¨ Besluitvorming = directie 
¨ Matig beleidsvoerend vermogen 

 
- Leerlinggerichte school  

¨ Actieve inbreng van directie en leerkrachten 
¨ Sterke collegiale relaties (veel samenwerking) 
¨ Schoolleider = onderwijskundig leider, actief beleid en overleg 
¨ School ontwikkelt eigen schoolbeleid, gericht op leerlingen 
¨ Regelmatig peilen naar verwachtingen en behoeften leerlingen en ouders 
¨ Veel aandacht voor onderwijsvernieuwing 

Verschillen tussen 3 types worden bepaald door aantal belangrijke kenmerken 

- Het profiel van de schoolleiding, 
- De doelgerichtheid van de missie, 
- De decentralisatie van de besluitvorming, 
- De samenwerking tussen leerkrachten, 
- De bereidheid tot onderwijsvernieuwing, 
- De openheid naar de ouders en de leerlingen 

Kenmerken hangen samen met 3 cruciale componenten 
in schoolbeleid: visie – overleg – verandering  

- Visie: medewerkers inspireren en inspanningen 
doelgericht sturen. Overleg nodig. Visie die niet 
gedragen wordt door volledige team, leidt tot 
demotivatie en gebrekkige coördinatie. Sterke 
visie maar geen vernieuwing leidt tot verstarring.  
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- Profiel van de schoolleiding: mate waarin schoolleiding zich inlaat in diverse domeinen van schoolbeleid 
(inbreng in het beheer, ook onderwijskundig beleid…). 3 basisprofielen: 

¨ Beheerder: zorgen dat school draait, maar zelf geen beleid ontwikkelen, wel administratie, in orde 
zijn met reglementering en richtlijnen, problemen oplossen zonder duidelijke visie 

¨ Manager: begaan met personeel, financieel en materieel beleid, onderwijsaanbod en imago. 
Dynamische persoonlijkheden met belang van school voor ogen. 

¨ Onderwijskundig leider: gericht op onderwijs en leerlingen, aandacht voor vernieuwing, didactische 
methoden, leerlingbegeleiding en leerplannen  
 

- Missie: kerndoelen, over nadenken, in document verwoorden, ook uitvoeren (regelgerichte scholen = weinig 
doelgerichtheid van de missie, andere 2 types vaak beter) 
 

- Mate waarin personeelsleden betrokken worden in besluitvorming: in regelgerichte scholen worden 
beslissingen ad hoc genomen door directie. Geen gedeelde besluitvorming. In vakgerichte scholen is er 
sterke scheiding tussen beheersdomeinen (directie) en onderwijsdomein (leerkrachten). In leerlinggerichte 
scholen well gedeelde besluitvorming, zowel in onderwijskundige materies als beheersdomeinen. 
 

- Samenwerking tussen leerkrachten: vaak moeilijk, in regelgerichte scholen bijna geen samenwerking, in 
vakgerichte ook niet zo (tenzij binnen 1 vakgroep), in leerlinggerichte wel.  
 

- Onderwijsvernieuwing: regelgerichte hebben er hekel aan, zij willen stabiliteit. Vakgerichte enkel 
geïnteresseerd als het prestaties van oud-leerlingen in vervolgonderwijs/arbeidsmarkt verhoogt. 
Leerlinggerichte willen continu vernieuwing.  
 

- Openheid tegenover behoeften en verwachtingen van ouders en leerlingen: regelgerichte vinden het niet 
nodig om te peilen (wij weten wat best is). Vakgericht ook weinig inspanningen. Leerlinggerichte welzijn 
belangrijk.  
 

è Scholen passen vaak niet binnen 1 type, maar hebben kenmerken van meerdere types  
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8 KINDERRECHTEN EN ONDERWIJS 

8.1 BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN KINDERRECHTEN 

Anarchistische origine van kinderrechten 

- Pedagogische initiatieven vanaf de jaren 1850 hebben aandacht voor de rechten van het kind 
¨ Uit liberale hoek  

∆ “Kind heeft het recht om te denken, zich vrij uit te spreken, eigen mening te hebben en te 
verzetten” 

∆ “Familie is als kooi” 
∆ Kind erkennen als volwaardige burger 

¨ Meer vanaf 1900 

Sociaal anarchisme en het belang van integrale opvoeding  

- Twee belangrijke elementen 
¨ Bescherming van kinderen tegen al te klerikale opvoeding 
¨ Bescherming van kinderen tegen te sterke overheidsinmenging 

 
- Integrale opvoeding (éducation intégrale) 

¨ Gebaseerd op gelijkheid tussen mensen (jongens en meisjes samen) 
¨ Onderwijs gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
¨ Solidariteit, zelfbestuur, al doende leren (gemeenschapsdenken) 

 
- Paul Robin  

¨ Grondlegger van éducation intégrale 
¨ Directeur van weeshuis (Cempuis) 
¨ École-atelier: woonplek, school en werk gecombineerd 

∆ Respect voor vrijheid van het kind 
∆ Gemengd onderwijs 

¨ Internationaal veel aandacht 
 

- Sebastien Faure  
¨ La Ruche (bijenkorf) 
¨ Ferme-école 

∆ Onderwijs + gemeenschap/boerderijleven  
∆ Zelfbedruipend en zelfvoorzienend (coöperatieve) 

¨ Kern van basisonderwijs  
∆ Leren leren op fysiek, intellectueel en moreel vlak 

¨ Gemengd onderwijs 

8.2 KINDERRECHTENVERDRAG 

Kinderrechtenverdrag 1989 = politieke vertaling van breder pedagogisch gedachtegoed  

- Grote klemtoon op bescherming 
¨ Verklaring van Genève (1924) 
¨ Verklaring van de Rechten van het Kind (1959) 
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!! verklaring = niet juridisch bindend, verdrag wel  
!! niet meer ‘kind als burger’ zoals in begin van kinderrechten, wel bescherming  

- Kinderrechtenverdrag  
¨ Polen als voortrekker, na 10 jaar voorbereiding 

∆ Janusz Korczak 
• “Kinderen ook een deel van het leven nu, niet enkel ‘volwassenen in wording’. Ze 

zijn vaak ‘nog niet’, maar we moeten toch niet wachten?” 
¨ Artikel 12: Kinderen hebben het recht om gehoord te worden  
¨ Meest succesvolle VN-verdrag  

∆ Op 1 na (VS) alle lidstaten hebben het goedgekeurd  
 

- VN Kinderrechtencomité 
¨ Monitoring (morele autoriteit) 
¨ General comments 

∆ Commentaren geven bij bepaalde rechten thema’s over hoe je recht kan realiseren 

Kenmerken IVRK 1989  

- Erkenning van ouders als eerste en belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken  
 

- 3 P’s 
¨ Participatie 
¨ Protectie  
¨ Provisie (basisvoorzieningen) 

 
- 4 algemene beginselen  

¨ Non-discriminatie 
¨ Belang van het kind 
¨ Recht op leven, overleven en ontwikkeling 
¨ Recht om mening te uiten  

Kinderrechten in België  

- Beleid  
¨ Coördinerend minister kinderrechten, bv. minister van Jeugd  

- Ombudsdiensten 
¨ Kinderrechtencommissariaat  

- Officiële rapportage aan de VN  
¨ Nationale commissie voor Rechten van het Kind  

- Onderzoek 
¨ Kenniscentrum Kinderrechten KeKi 

- NGO 
¨ Kinderrechtencoalitie  

8.3 KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT 

- Opgericht in 1997 door Vlaams Parlement 
- Ombudswerk en advieswerk  
- Para-parlementair (geeft advies aan parlement) 
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- 1200 meldingen per jaar 
¨ Ouders (60%), professionals bv. CLB, jeugdwerk, advocaat, leerkracht (25%), kinderen (13%) 

- Onderwerp klachten 
¨ Onderwijs (33%), gezin (25%), jeugdhulp (17%), scheiding, sport, politie, migratie 

Extra: Is kinderrechten dan ‘kinderen baas’? Nee, daar gaat het niet om. Gaat om mede-eigenaarschap over zaken 
die kinderen aan het hart liggen. Kinderparlement is holle institutie, kinderen zijn dan voor 1 dag baas, maar dat is 
niet de bedoeling. Beter is om kinderen inspraak te geven in het schoolreglement, zo is er structurele participatie.  

8.4 KINDERRECHTEN EN INTEGRITEIT 

Vertaling van IVRK in de Belgische grondwet 

“Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit” 

- Toetssteen voor iedereen die met kinderen omgaat  
¨ Beseffen dat als je met kinderen werkt, dat je impact erg groot is  

 
- Belang van labels en taal  

 
- Het kind als mens (in wording) 

¨ Decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdzorg 
¨ Wet op familierechtbank 
¨ Wet op patiëntenrechten  

 
è Spanning tussen kinderrechten en juridische handelingsbekwaamheid van minderjarige <--> 

ouderlijk gezag  

Van signaal tot advies (Kinderrechtencommissariaat) 

- Onderzoeken structurele knelpunten via Klachtenlijn 
- Werkbezoeken 
- Actieve participatie aan stuurgroepen van de overheid en initiatieven van het middenveld 
- Jaarverslag 
- Adviezen bij voorstellen en ontwerpen van decreten die kinderen aanbelangen 
- Dossiers en knelpuntnota’s 

8.5 KINDERRECHTEN EN SANCTIEBELEID OP SCHOOL 

- Veel positieve signalen 
¨ Herstelgericht werken als jaarthema in scholen 
¨ Frequente contacten met schooldirecties en leerlingenbegeleiders  

 
- Straffe scholen 

¨ Scholen ondersteunen in vraagstuk ‘hoe straffen’  
∆ Bv. strafstudie is vaak niet zinvol, welke alternatieve maatregel kunnen we opleggen? 

 
- Gebrekkige toepassing maatregelencontinuum 

¨ Scholen kiezen meteen zwaarste maatregel (definitieve uitsluiting) 
¨ Informatie over zorg en bijsturing ontbreekt vaak  
¨ Tuchtsancties vaak genomen zonder inspraak CLB  



 8-62 

Gedragscontract en volgkaarten  

- Wat werkt? 
¨ Geen dreigmiddel, wel reflectie-instrument  
¨ Samen opstellen met leerling (en ouders) 
¨ Concrete doelen en acties, positieve formuleringen en ondersteunings- en evaluatiemomenten 
¨ Beperkt in tijd!  

Schoolexterne begeleiding  

- Wat werkt?  
¨ Wacht niet te lang met leerlingen aan te melden 

∆ Best voor de tuchtprocedure: dan is er nog geloof en krijgt de jongere nog een kans  
¨ Toets motivatie en verwachtingen van leerling over externe hulp 
¨ Vertrouwenspersoon  
¨ Samenwerking en betrokken blijven (niet alles uit handen geven) 

Definitieve uitsluitingen  

- 3000 leerlingen/jaar in secundair  
 

- Nieuwe school vinden 
¨ Decreet Rechtspositie: school en CLB moeten leerlingen actief bijstaan  

∆ Nog te vaak afwachtend  
¨ Recht op schone lei? 

∆ Overdracht (inhoud) tuchtdossier 
∆ Toelatings- en instapcontracten  

 
- 1/3 scholen in voorbije jaren geen interne beroepsprocedures  

¨ Vaak over evaluatiebeslissing (tegen B- of C-attest) 
¨ Meer beroepsprocedures in scholen met prestatiegericht schoolklimaat (vs gemeenschapsgericht 

klimaat) 
 

- Relativering van ‘juridisering van het onderwijs’ 
¨ Angst dat door decreet rechtspositie er meer procedures zouden zijn 

8.6 KINDERRECHTEN EN M-DECREET 

- Veel klachten over M-decreet 
¨ Redelijke aanpassingen wenselijk/mogelijk  

∆ Als veel leerkrachten meewerken, maar sommigen niet --> klacht  
 

- De zoekende school en ouder (welke school wil inspanning doen) 
¨ Tijdsinvestering 
¨ Expertise  

 
- Positie van de leerling ten aanzien van andere leerlingen (discriminatie) 

 
- Soms moeilijke sprong naar secundair onderwijs  

¨ Basisscholen sterker  
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- Te snel van zorgbeleid naar sanctiebeleid  
 

- Bedenkingen 
¨ Investeren in competentieverhoging 
¨ Eilanden vermijden (bepaalde ‘gewone’ scholen specialiseren, waardoor alle zorgleerlingen 

geconcentreerd zijn in slechts een paar scholen) 
¨ Creatie van laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders 
¨ Creatieve samenwerkingen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs 

 
- Toekomst? 

¨ Decreet Leersteun 2021 
∆ Versterkte leerlingbegeleiding in het gewoon onderwijs 
∆ CLB en pedagogische begeleidingsdiensten: belangrijke partners 
∆ Leersteuncentrum als aanspreekpunt voor ouders en de school 
∆ Meer samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs 

• Vb op één campus, samen extracurriculaire activiteiten doen… 
∆ Verhoogde aandacht voor hoogbegaafde leerlingen 

 

8.7 KINDERRECHTEN EN GEWELD OP SCHOOL 

- Meeste geweld tussen jongeren vindt plaats op school (emotioneel op 1, dan fysiek) 
- Ook in gezin, sport of jeugdbeweging  

Belang van de schoolomgeving  

- Aandacht voor territorialiteit  
- Onveilige plaatsen op school = ongedefinieerde ruimtes  

¨ Geen eigenaarschap, geen toezicht 
¨ Fietsenstalling (meest onveilige plek), hoekjes, gangen 

- Routes naar deze ruimtes  
- Leerlingen verantwoordelijkheid geven voor schoolruimtes  

8.8 KINDERRECHTEN EN ARMOEDE 

- Alert zijn voor onzichtbare armoede (mensen kunnen armoede heel goed verbergen) 
 

- Armoede = integriteit aangetast 
¨ Vb. gepest worden, vaak moeten verhuizen, veel schoolwissels 

 
- Beeldvorming van armoede  

¨ ‘De slechte ouder’ – mentaliteitsprobleem – verkeerde keuzes gemaakt – ouder slecht rolmodel  
¨ ‘Het onschuldige slachtoffer’ – kind moet gered worden – medelijden  

 

 

 

 
Wat werkt?

Werken aan vertrouwen: brugfiguren Lokaal flankerend onderwijsbeleid Inzetten op kwaliteit

Wat leren we uit onderzoek?

Onvoldoende, niet-nabije of 
onaangepaste schoolinfrastructuur

Gebrek aan vertrouwen in het 
onderwijssysteem

Meer drempels voor maatschappelijk 
kwetsbare kinderen
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Onderwijs en armoede  

- Nood aan sociaal verantwoord beleid  
¨ Rol van boekhandels en uitgeverijen 

∆ Scholen werken met firma’s, zij laten geen afbetalingsplan toe  
 

- Transparantie over schoolfacturen (in schoolreglement + maximumfactuur basisonderwijs, beter ook in SO!) 
 

- Welke rechten nog bij onbetaalde schoolfacturen? 
¨ Mag je nog in de opvang, maaltijden of zelfs je rapport krijgen? Kan niet dat recht genegeerd wordt! 

8.9 KINDERRECHTEN EN KINDEREN ZONDER PAPIEREN 

- Aandacht voor NBMV 
- Heel diverse onderwijservaringen  
¨ Analfabetisme vaak voorkomend!  

 

- Recht op onderwijs en dus op inschrijving voor wie geen 
papieren heeft  
¨ “Alle kinderen die op Belgisch grondgebied verblijven hebben 
recht op onderwijs”  
 
- Stijging van OKAN-leerlingen (ook nog tijdens het jaar 
instroom)  

- Meeste in secundair onderwijs 
 

- Wat met leerlingen die plots ‘verdwijnen’ 
uit de school 

¨ Grondgebied moeten verlaten 
¨ 18 jaar zijn geworden = geen 

recht meer  
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- Kindvriendelijk terugkeerbeleid 
¨ Voor wie kortgeleden aankwam en niet kan blijven (bv. kort uitstel om schooljaar uit te doen) 
¨ ‘Onderwijsverblijf’ 

∆ Uitstel van terugkeer om schoolloopbaan te kunnen afronden 
∆ Voor wie hier al langer is, maar geen perspectief op lang verblijf heeft  

¨ ‘Kinderpardon’ 
∆ Voor kinderen die hier geworteld zijn  

8.10 KINDERRECHTEN EN CORONA 

Bevraging bij 25.000 kinderen na eerste lockdown 

- Verhoogde maatschappelijke kwetsbaarheid 
¨ Extra kosten: laptop, internet thuis, maaltijden, geen opvang, materiaal = stressfactor 

 
- Grote verschillen tussen scholen in aandacht voor mentaal welzijn  

 
- Vrije tijd onder druk (geen hobby’s kunnen doen, minder met vrienden mogen afspreken) 

 
- 190 klachten over corona en onderwijs (afstandsleren, stress door school, mondmaskerplicht) 
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9 ONDERWIJS EN WELZIJN ALS PARTNERS  

9.1 INTEGRALE JEUGDHULP IN VLAANDEREN 

Decreet Integrale Jeugdhulp 2014 

- Een verhaal met partners 
¨ Agentschap Opgroeien 
¨ Vlaams Agentschap Personen met een 

Handicap 
¨ Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin 
¨ Zorg en Gezondheid 
¨ Departement Onderwijs en Vorming  

 
- 60.000 jongeren laagdrempelige hulp, 20.000 

gespecialiseerde hulp  
 

Jeugdhulp is breed en divers (zie foto) 

- Brede instap = groot bereik (Kind en Gezin, CLB, CAW) 
- 2de lijn: 11.000 jongeren in MFC (internaat voor kinderen met beperking) 

Structuur  
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9.1.1 WAT IS JEUGDHULP? 

- Onderscheid tussen 
¨ Rechtstreeks toegankelijk (RTJH) 
¨ Niet-rechtstreeks toegankelijk (NRTJH) 

∆ Vaak intensiever, soms residentieel  
∆ Toegang via toegangspoort en A-doc  

 
- Crisishulp  

 
- OCJ = Ondersteuningscentra Jeugdzorg 

¨ Onderzoeken of hulp nodig is/verlengd moet worden in een verontrustende situatie  
 

- SDJ = Sociale Dienst Jeugdrechtbank 
¨ Jeugdrechters adviseren en ondersteunen in het opmaken en uitvoeren van een maatregel  

 
- Gemeenschapsinstellingen 

¨ Gesloten opvang minderjarigen na maatregel door jeugdrechter  

9.1.2 TOEGANGSPOORT 

- Intersectorale toegangspoort = cruciaal  
¨ Deel van afdeling ‘Continuïteit en Toegang’ ACT  

 
- Elke jeugdhulpverlener die toegang wil tot meer ingrijpende hulp, moet aanvraag indienen via 

aanmelddocument (A-doc) 
¨ Team Indicatiestelling:  

∆ Dossierbeheerder onderzoekt de volledigheid en kwaliteit van hulpvraag en bepaalt welke 
vorm van jeugdhulp het meest geschikt is (Welk probleem en is het duidelijk?) 

¨ Team Jeugdhulpregie: 
∆ Zoekt samen met ouders en jongere en contactpersoon naar meest passende en 

beschikbare hulpaanbod 

9.1.3 CONTINUÏTEIT 

- Elke regio heeft een team Continuïteit dat deel uitmaakt van ACT  
¨ Info- en aanspreekpunt  

∆ Aanbieden en bijhouden sociale kaart 
∆ Nauw samenwerken met bestaande loketten cliëntoverleg en bemiddeling  
∆ Netwerktafels organiseren voor kwetsbare jongvolwassenen die (zonder netwerk) 

uitstromen uit jeugdhulp of al verlaten hebben (maar toch nog grote zorgnood hebben) 
∆ Bemiddeld optreden tussen hulpaanbieders wanneer hulpverleningstraject stroef loopt 

9.1.4 CRISISHULP 

- 6 regionale crisismeldpunten binnen CAW 
¨ Telefonisch dag en nacht bereikbaar voor 

∆ Consult 
∆ Crisisinterventie in gezin (max 3 dagen) 
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∆ Crisisbegeleiding bij gezin (max 28 dagen) 
∆ Crisisverblijf (max 14 dagen) 

 
- Afstemming netwerken GGZ 

 
- Vervolghulp of versnelde indicatie voor intensieve hulp  

9.1.5 VERONTRUSTING 

- Hulpverleners zoeken zoveel mogelijk oplossingen waarbij de ouders vrijwillig en vlot meewerken 
¨ Als dat niet lukt en de situatie is te onveilig/bedreigend -->plicht van hulpverlener om in te grijpen 
¨ Vaak bij verontrusting  

∆ Ontwikkelingskansen minderjarige bedreigd 
• Veelvuldig spijbelgedrag, ongestructureerde leefsituatie, verwaarlozing) 

∆ Psychische, fysieke of seksuele integriteit van minderjarige is aangetast  
• Mishandeling, misbruik 

9.1.6 GEMANDATEERDE VOORZIENING 

- GV = wanneer hulp in kader van verontrusting vastloopt OF niet aanvaard wordt  
 

- In Vlaanderen 2 GV 
¨ Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) (Agentschap Opgroeien) 
¨ Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) (Agentschap Opgroeien) 

 
- Aanmelding via motivatiedocument (M-doc) 

9.1.7 ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG 

- OCJ onderzoekt of hulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is  
¨ Start formeel onderzoek (MaNo) 

∆ Was er al hulpverlening? 
∆ Welke andere partners in vrijwillige hulpverlening die misschien kunnen helpen? 
∆ Wat is de verontrusting? 
∆ Welke krachten van context en mogelijkheden van netwerk? 

è Al dan niet doorverwijzen naar andere hulpverlening  
 

- Kerntaken consulent OCJ 
¨ Advies geven aan hulpverleners (consult) 
¨ Onderzoeken of het nodig is dat overheid tussenkomt 
¨ Hulpverlening opstarten of opvolgen 
¨ Doorverwijzen naar jeugdrechter indien nodig  

9.1.8 GERECHTELIJKE JEUGDHULP  

= hulpverlening die door jeugdrechter wordt opgelegd (bepaalt welke hulp en hoe lang, bijgestaan door SDJ) 

- Jongere komt in gerechtelijke jeugdhulp als  
¨ MOF (Hij/zij delict heeft gepleegd) 
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∆ Feiten of handelingen die, met klassieke strafrecht als referentie, als misdrijf worden 
beschouwd 

¨ VOS (verontrustende situatie en vrijwillige hulp niet mogelijk) 
∆ Ontwikkelingskansen bedreigd  
∆ Integriteit aangetast 

¨ Crisissituatie (eerst hulp, dan bekijken of het vrijwillig kan) 
 

- 85% VOS, 15% MOF  
¨ Minder delicten, wel ernstiger vaak 

9.1.9 SOCIALE DIENST JEUGDRECHTBANK 

- Team van consulenten 
- Jeugdrechter geeft SDJ opdracht onderzoek MaNo te voeren 
- SDJ geeft advies over meest wenselijke traject 
- Jeugdrechter legt maatregel op 
- SDJ volgt op dat maatregel wordt uitgevoerd 

9.1.10 SIGNS OF SAFETY  

- SOS = oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van het kind in het gedrang is 
 

- Paradigmashift 
¨ Probleemgericht --> oplossingsgericht 
¨ Verleden --> hier, nu en toekomst 
¨ Hulpverlener zoekt oplossing --> samen met gezin oplossingen zoeken (via mobiliseren netwerken) 

9.1.11 GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN  

- Plaats voor jongens en meisjes van wie de jeugdrechter oordeelt dat gesloten opvang noodzakelijk is 
¨ MOF (70% jongens, 50% meisjes) 
¨ VOS / ernstige gedragsproblemen (30% jongens, 50% meisjes) 
¨ Vanaf 12 jaar 
¨ 314 plaatsen 
¨ Leefgroep van +/- 9 jongeren die samen eten, leven sporten en spelen  
¨ Altijd 2 opvoeders aanwezig 

 
- Beveiligde opvang  

¨ Buitendeuren op slot + omheining, slaapkamers op slot ’s nachts 
 

- Pedagogische werking op maat, traject samen met private partners en ouders/context 
- Onderwijs gericht op verwerven en toepassen van inzicht, praktische kennis en sociale vaardigheden 
- Vaste psycholoog en orthopedagoog 
- Vaste bezoekuren 

 
- Jeugdrechter beslist over duur van verblijf 

¨ Time-out: 14 dagen, vaak 3 maanden tot meer 
 

- Nieuw decreet Jeugddelinquentie (2019) 
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- De Grubbe (Everberg): enkel voor MOF en ernstige omstandigheden  
¨ Vaak oriëntatie hier (max 2 maannden) 

Veilig verblijf 

- NIEUW: 150 plekken voor VOS  
¨ Toegang via jeugdrechter (spijbelen, weglopen, mishandeling) 

 
- NIEUW: vanaf volgend jaar scheiding tussen MOF en VOS plekken (niet meer door elkaar) 

 
- Jongeren benaderen vanuit kwetsuren en tijd nemen nom hiermee om te gaan 
- Evenwicht zoeken tussen begrenzen en vrijheid geven  
- Betere link met GGZ en onderwijs (vaak geen diploma na GI) 

9.1.12 PLEEGZORG 

- Kinderen of volwassenen die door ernstig 
probleem niet in eigen gezin of zelfstandig 
kunnen wonen 

¨ Periode: kort tot lang  

 

 

!! De 1ste optie voor jonge kinderen bij uithuisplaatsing 

4 vormen pleegzorg  

Ondersteunende Kortstondig verblijf (bv. een weekend, een vakantie of een acute nood of crisis op te 
vangen) 

Perspectiefzoekende Doel: snel oriënteren en begeleiden naar een duidelijke en duurzame oplossing 
- terug naar huis - naar een voorziening - zelfstandig wonen - langdurig verblijf Max 6 
maanden 

Perspectiefbiedende Doel: stabiel leefklimaat bieden --> langdurig verblijf in een pleeggezin 

Behandelings Doel: opvangen van specifieke psychiatrische of emotionele en gedragsproblemen bij 
perspectiefzoekende en –biedende pleegzorg  -->  extra behandelings- of trainingspakket 

Sterke groei in pleegzorg 

- Sinds 2015 stijging van 40% (vele campagnes) 
- Kleine 10.000 jongeren/gasten in pleegzorg 

9.1.13 PRIVATE VOORZIENINGEN 

Organisaties die erkend en gefinancierd worden door Agentschap Opgroeien (maar niet georganiseerd erdoor) 

- Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg 
¨ Contextbegeleiding (autonoom wonen), kortdurend crisisverblijf, dagbegeleiding, verblijf…  
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- OOOC (onthaal, oriëntatie en observatiecentra) 
¨ Diagnostiek (inclusief verblijf) 

 
- Diensten voor pleegzorg 
- Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling 
- Diensten voor crisishulp aan huis 
- Centra voor integrale gezinszorg  

!! Voorzieningen door Agentschap Opgroeien = GRATIS (2/3 groeipakket naar Opgroeien, 1/3 naar rekening jongere) 

è Deze private voorzieningen = niet gratis (vaak/meestal bijdrage van ouders) 

9.1.14 PARTICIPATIE IN DE JEUGDHULP  

- Decreet Rechtspositie van de Minderjarige (2004) 
- Ouderparticipatie VZW 

 
- Cachet VZW 

¨ Cliëntorganisatie met en voor kinderen en jongeren met geschiedenis in de jeugdhulp 
¨ Interessante rapporteren met aandacht voor perspectief jongeren op jeugdhulp 

 

9.2 MEER NOOD AAN JEUGDHULP? 

Grootschalig onderzoek (2017) 9-12 jarigen 

- 70% geeft zichzelf 8/10 of meer voor ‘geluk’ 
- 11% geeft zichzelf 5 of minder 
- Geen verschillen tussen jongens en meisjes 
- 87% kan altijd bij moeder/vader terecht als ze zich niet goed voelen 

Onderzoek Vlaamse Jeugdraad (2017) 16-25 jarigen 

- 2/3 vaak gelukkig en tevreden, 1/3 vaak ongerust of droevig 
- 38% kampt(e) met psychisch probleem (30% mannen, 40% vrouwen) – 29% in begeleiding 
- Vaak gevoel niet aan verwachtingen te kunnen voldoen + problemen op school  
- Afspreken met vrienden = meeste energie  

JOP-monitor 

- 70% kijkt vol verwachting uit naar toekomst, 5% helemaal niet 
- 77% vindt zichzelf best ok, 20% twijfelt 
- 93% kan bij ouders/voogd terecht met problemen 
- 85% is tevreden met vrienden  
- 80% voelt zich gelukkig op school en heeft veel vrienden  

Welke positieve zaken komen uit onderzoek?  

- Steun van gezinsleden, vrienden, klasgenoten, leerkrachten is belangrijk 
- Geen toename van geweld 
- Geen toename van psychische problemen 
- Pestgedrag mindert lichtjes 
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- Jongeren positief over relatie met ouders  

Welke negatieve zaken komen uit onderzoek? 

- Duidelijke toename in de druk die jongeren op school ervaren 
- Afname van de waardering voor school 
- Toenemend aantal jongeren heeft problemen met sociale media 
- Toenemend aantal jongeren is betrokken bij hoog conflictueuze echtscheidingen 
- Minder aanvaarden dat ontwikkelingspad van kinderen behoorlijk hobbelig kan zijn 
- Sneller individualiseren van problemen 

9.3 BRUGGEN TUSSEN ONDERWIJS EN WELZIJN 

Nieuw decreet ‘Leerlingenbegeleiding’ 2018 

- Elke school verplicht een uitgeschreven beleid rond leerlingenbegeleiding 
- Verplicht interne leerlingbegeleider 
- CLB moet tijdens schoolvakanties voldoende open zijn  
- Draaisschijffunctie CLB: link met externe partners  

Tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke kinderen 

- Vanaf 5 jaar voor langdurig/chronisch zieke kinderen/jongeren 
- Leerkracht komt naar huis, ziekenhuis of online (Bednet of Ziekenhuisschool) 
- 4u les/week 
- School beslist welke vakken  

Naadloze flexibele trajecten (NAFT) 

- Aanmelding door CLB 
- Voorlopig enkel leerlingen secundair onderwijs 
- Traject op maat --> preventief en curatief 
- Verschillende vormen van alternatieve dagbesteding (bv. op boederij meehelpen Kruiskenshoeve) 
- Referentiekader (voor structuur) 

Zoveel meer… 

- Onderwijs binnen GI versterken 
- Schoolinternaten versterken (waar kinderen verblijven die door rechter geplaatst zijn) 
- Onderwijsambassadeurs in jeugdhulp 
- Vloeibare jeugdhulp als ondersteuning voor leerlingen met gedragsproblemen  
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10 LERAAR IN DIVERSE SAMENLEVING 

10.1 TOENEMENDE SPANNINGEN IN DE SAMENLEVING EN HET ONDERWIJS  

- September 2017: startdag VLOR in teken van ‘Diversiteit en identiteit in het onderwijs’ 
¨ Samenleving onder spanning 

∆ Sociale cohesie, sociale afspraken, identiteit 
 

- Spanningen ook op school aanwezig 
¨ Omgaan met verschillen tussen leerlingen onderling, ouders en leraren 
¨ Plaats van levensbeschouwing en zingeving in onderwijs 
¨ Burgerschapsvorming en omgaan met radicalisering  

 
- Rol van leraar = essentieel 

¨ Midden in spanning  
¨ Vaak onzekerheid, handelingsverlegenheid en op zoek naar gepaste houding en houvast  

10.2 STRATEGISCHE VERKENNING 

- Denkgroep opgericht om te reflecteren op omgaan met verschillen op school en in klas, op vlak van 
culturele, etnische en levensbeschouwelijke identiteit 

¨ Experten uit Vlaanderen en Nederland, vanuit eigen perspectief/expertise 
 

- Zonder wrijving, geen glans (=vanuit actieve betrokkenheid zich verhouden tot de spanningen, dat levert het 
meeste op) 
 

- Onderzoeksvragen (door leden van de VLOR) 
¨ Welke spanningen (culturele, etnische, levensbeschouwelijke identiteit) in onderwijs? 
¨ Op welke manier gaan actoren met die spanningen om? 
¨ Welke richtingwijzers formuleren om met spanningen om te gaan? 

10.3 HANDELINGSWIJZEN  

4 handelingswijzen:  

1. Grenzen trekken 
2. Verzoenen 
3. Vermijden 
4. Verheerlijken  

10.3.1 GRENZEN TREKKEN 

- Heldere grenzen trekken 
- Stem van andere partij is ondergeschikt 
- Uitgangspunt onderwijspraktijk = vaststaande principes waarover afspraken werden gemaakt  
- Praktijken ingegeven uit angst om iets te verliezen (een bedreiging) 

¨ Het huidige samenleven blijven koesteren en beschermen 
- School maken = alleen mogelijk wanneer er gedeelde waarden en normen zijn ingeschreven in regels, 

afspraken en omgangsvormen  
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Voorbeeld 

- Nederlands is de onderwijstaal, dus wordt er op school enkel Nederlands gesproken, ook op de speelplaats; 
- Korte rokjes zijn niet toegelaten, dat staat zo in het schoolreglement; 
- Je moet de les evolutieleer volgen. Die inhouden maken deel uit van de eindtermen. Die gelden voor iedereen. 

10.3.2 VERZOENEN 

- Evenwichtige compromis binnen duidelijk kader 
¨ Redelijkheid, pragmatiek dialoog 

- Uitgangspunt onderwijspraktijk = betrokken partijen proberen elkaar te vinden en zo de spanningen op te 
lossen 

¨ Iedereen doet water bij de wijn (de middenweg) 
- Evenwicht zoeken tussen de verschillende referentiekaders 

¨ Tonen/herstellen van wederzijds respect 
- Praktijken ingegeven door voorzichtigheid en positieve overtuiging dat spanningen opgelost kunnen worden 

door redelijke en respectvolle dialoog  

Voorbeeld 

- We zullen vegetarische maaltijden aanbieden, zo houden we rekening met de voedselvereisten van alle 
leerlingen; 

- Erik, ga jij maar achteraan zitten tijdens de eucharistieviering. Je mag die niet overslaan, maar hoeft ook niet 
actief aan het gebeuren deel te nemen. 

10.3.3 VERMIJDEN 

- Spanningen uit de weg gaan 
- Andere kant opkijken en zorgen dat spanningen niet escaleren tot conflict  
- Praktijken ingegeven door angst, onzekerheid of gevoel niet te weten waar/hoe te beginnen, of door in 

verleden inspanningen hebben gedaan die niets opleverden  

Voorbeeld  

- Ik heb geen idee hoe ik daar aan moet beginnen, dus ik laat het maar liever zo;  
- Dat is niet mijn probleem lossen jullie dat maar onderling op; 
- Hier gaan we het nu niet over hebben, we hebben belangrijker dingen te doen; 
- Daar ben ik niet voor opgeleid, dit is niet mijn taak als leraar.  

10.3.4 VERHEERLIJKEN 

- Elk verschil tolereren, positief bejegenen of zelfs verheerlijken 
- Norm wordt tegemoetkomen aan ieders wensen en behoeften en daar onmiskenbare meerwaarde in 

(h)erkennen 
- Maximaal garanderen dat iedereen zichzelf kan zijn 
- Praktijken verheerlijken verschil en willen dit actief bevestigen. Diversiteit = norm voor samenleven 

Voorbeeld 

- Jan, ik begrijp dat je moeite hebt met erotische scènes. Kies dan een boek uit de Twilight-reeks van Stephanie 
Meyer. De auteur is ook een gelovige.  
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- We organiseren elk jaar inleefweken waar leerlingen hun cultuur aan anderen kunnen tonen. Dan bloeien ze 
open en kunnen ze echt tonen wie ze zijn.  

- Als je een foto toevoegt aan je persoonsbeschrijving, mag dat ook met hoofddoek zijn. Laat maar zien dat je 
er trots op bent en vertel ons van wie je hem gekregen hebt, waar je hem hebt gekocht.  

10.3.5 WAT LEREN WE UIT DE PROBLEEMOPLOSSENDE PRAKTIJKEN? 

- Handelingsverlegenheid (druk van vele kanten --> wat doen?) 
- Onbekwaamheid of onzekerheid (geen oriënterend kompas) 
- Positief engagement om zorgzaam en voorzichtig te zijn  

 
è 5de soort praktijk: onderwijspedagogische praktijk  

10.4 ONDERWIJSPEDAGOGISCHE PRAKTIJKEN 

- Grenzen stellen, wederzijds respect tonen en (h)erkenning van verschil = belangrijk en brengen relevant 
perspectief binnen 

¨ Maar zekere vorm van eenzijdigheid 
 

- Leraren/school staan in een tussenruimte: tussen leefwereld van jonge mensen (gezin, peers, de straat, de 
gemeensnchap…) en wereld(en) die ze (nog) niet kennen (literatuur, natuur, kunst, politiek…) 
 

- Leraren balanceren tusen drie zorgvragen: 
¨ Zorg en betrokkenheid op leerlingen 
¨ Zorg en betrokkenheid op wereld of vakdomein  
¨ Zorg voor zichzelf als professional  

 
- Spanningen maken deel uit van die gepositioneerdheid en niet wenselijk om ze op te heven 

 
- Spanningen = aangrijpingspunt waaruit jonge mensen kans krijgen zichzelf te vormen 

¨ Wat is eigen aan jezelf? Waaraan wil je vasthouden? Wat is je identiteit? 
¨ Openheid en andere, nieuwe werelden verkennen 

 
- School = plek waar jongeren kans krijgen om los te komen van wat vertrouwd is, en uit te zoeken wie ze 

kunnen zijn en hoe ze kunnen en willen samenleven 
 

- Onderwijspedagogisch handelen is meer dan… 
¨ Kwestie van weten of kennis (ik weet wat gevoelig ligt) 
¨ Effectief hanteren van technieken of methodieken (ik weet hoe ik een gesprek kan voeren) 
¨ Houding of attitude (ik ben begripvol) 

 
è Vinden van een pedagogische verhouding  

= verhouding die voortdurend zoekt naar evenwicht tussen de zorg voor anderen, zorg voor de 
wereld en de zorg voor zichzelf  
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10.5 CASUS  

In het derde jaar moeten alle leerlingen bij meneer Peeters een aantal boeken lezen en bespreken voor het vak 
Nederlands. Dit jaar behoorde Het Engelenhuis van Dirk Bracke tot de lijst van verplichte literatuur. Dat boek speelt 
zich grotendeels af in de gesloten jeugdinstelling van Beernem en werpt een blik op de wereld van de 15-jarige Bo. 
Zij komt er in contact met kinderprostitutie en verslaving. Meneer Peeters stelt vast dat Rebecca haar 
boekbespreking niet inlevert. Nochtans is ze altijd zeer stipt met het inleveren van taken. Even later geeft de 
directeur te kennen dat de moeder van Rebecca contact opnam met de school. Zij vindt het ongehoord dat haar 
dochter voor school Het Engelenhuis moet lezen en heeft haar verboden om dat te doen. Ze zal de opdracht niet 
inleveren. De directeur vraagt aan meneer Peeters om contact op te nemen met de moeder van Rebecca en om naar 
een oplossing te zoeken.  

Analyse:  

- Eerste analyse: 
¨ Verwachtingen van ouders (persoonlijke/levensbeschouwelijke overtuiging, bescherming, angst) 
¨ Verwachtingen van de samenleving (eindtermen, leerplandoelen) 
¨ Individuele handelingsruimte van de leerkracht (concrete leerinhouden en werkvormen) 
¨ Leerkracht botst op spanningsveld; leerlinge gewrongen tussen thuis en de school 

 
- Herkenbare praktijken: 

¨ Grenzen trekken: iedereen moet dezelfde regels volgen (“‘Wie zijn opdracht niet inlevert, heeft een 
nul.”); leerkracht tussenkomst van de moeder als een bedreiging voor de ordelijke gang van zaken 
en als een aanval op het gezag dat hij ontleent aan zijn vakinhoudelijk expertise. 

¨ Verzoenen: compromis (van verplichte naar informatieve lijst), botsende verwachtingen verzoenen 
via contact met de ouders, herstel relatie met Rebecca. 

¨ Vermijden: aan tussenkomst van de moeder wordt geen gehoor gegeven, door geen vragen te 
stellen wordt elk dispuut vermeden. 
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¨ Het verschil verheerlijken: leerlingen allemaal laten kiezen welk boek ze lezen, verschuiven van 
doelstelling (interesse in elkaars cultuur) 
 

- Op zoek naar onderwijs-pedagogische praktijken: 

“Zijn pleidooi zou er een zijn dat steunt op de verantwoordelijkheid die hij draagt om al zijn leerlingen, waaronder 
Rebecca, deelgenoot te maken van de rijkdom van de taal. En zijn vraag is een vraag naar vertrouwen. Niet om 
eender wat te doen, noch om iets af te nemen. Wel om even los te laten zodat men hun zonen en dochters nog 
iets anders aan kan reiken: namelijk het vermogen om dingen te zien, te horen, te benoemen en te gebruiken die 
ze nog niet kennen. Om hen nieuwe mogelijkheden en een ‘nieuwe wereld’ te laten ontdekken. Kortom, het 
vermogen om op een gedeelde wereld betrokken te zijn. Het enige waarop hij kan hopen, telkens opnieuw, is dat 
hij dat vertrouwen krijgt. Een garantie is er niet.” 

 

(zie teksten casus 1 en casus 3 op UFORA)  

 

 

 

 


