
Hervorming secundair onderwijs
Pijnpunten én heilige huisjes
blijven buiten schot
Zodra de nota van de commissie-Monard 
verschenen was (2009) en er sprake was 
van een hervorming van het secundair 
onderwijs, heeft ACOD Onderwijs geëist 
dat het een échte hervorming zou zijn en 
geen opsmukoperatie. Voor ons is een 
modernisering van het secundair onder-
wijs pas geslaagd als het de pijnpunten 
van het huidige systeem aanpakt.  Welke 
zijn die pijnpunten?

Vroege studiekeuze 

Systemen waar leerlingen een vroege stu-
diekeuze moeten maken, werken de soci-
ale ongelijkheid in de hand. Hoe komt dat? 
Als leerlingen de mogelijkheid niet heb-
ben om verschillende domeinen te leren 
kennen, dan maken zij hun studiekeuze 
op basis van wat ze kennen, zijnde hun 
thuissituatie. ACOD Onderwijs wil dat alle 
leerlingen de kans krijgen om op basis van 
eigen ervaring een studiekeuze te maken.

Beschotten tussen ASO, TSO, 
BSO en KSO

Waarom spreekt men steeds over het wa-
tervalsysteem? Omdat de studierichtingen 

worden ondergebracht in de onderwijs-
vormen ASO, TSO, BSO en KSO en hieraan 
een waardeoordeel gekoppeld is.
Een leerling die voor Grieks-Latijn (ASO) 
kiest en na een tijdje wil overstappen naar 
Hout-Bouw (BSO), komt in het waterval-
systeem terecht. Waarom vinden wij dat? 
Dat komt enkel door de maatschappelijke 
perceptie dat de ASO-richtingen bovenaan 
de ladder staan en BSO-richtingen onder-
aan. Is dit nog van deze tijd? Kunnen wij 
blijven aanvaarden dat leerlingen in hokjes 
worden ingedeeld en – afhankelijk van hun 
interesse en talenten – hoger of lager ge-
waardeerd worden?
Voor ACOD Onderwijs is elk kind even 
belangrijk, moet elk kind gevormd worden 
op zijn niveau en is het niet voldoende om 
bepaalde leerlingen uit te dagen en ande-
re leerlingen enkel aan boord te houden.

Eenzijdige profilering van 
scholen

De vrijheid van scholen om, naargelang 
van de leerlingenpopulatie die men wil 
aantrekken, binnen deze matrix te kiezen, 
is ongehoord. Heeft deze Vlaamse rege-
ring dan echt geen lessen getrokken uit 

het verleden – het vernieuwd secundair 
onderwijs – waar men ook vrijblijvend sy-
stemen heeft willen invoeren in het secun-
dair onderwijs? Wat met de transparantie 
naar leerlingen en ouders toe?
ACOD Onderwijs kiest voor het concept 
van domeinscholen, scholen waar een 
diversiteit aan leerlingenprofielen door 
dezelfde schoolpoort gaat. Een dergelijke 
school heeft een groot voordeel: als een 
leerling na een tijdje binnen hetzelfde 
domein voor een andere studierichting 
kiest, dan kan hij op dezelfde school blij-
ven. Dit kan zijn welbevinden alleen maar 
ten goede komen.

Ongekwalificeerde uitstroom

De redenen waarom een leerling on-
gekwalificeerd uitstroomt, zijn van zeer 
diverse aard. Een belangrijke reden is een 
verkeerde studiekeuze. Dit leidt vaak tot 
schoolmoeheid. Als leerlingen in de mo-
gelijkheid zijn om eerst kennis te maken 
met verschillende domeinen en dan een 
positieve keuze kunnen maken, dan zal dit 
probleem afnemen.

onderwijs
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onderwijs

Minister ontgoochelt

Voor ACOD Onderwijs wordt geen enkel 
pijnpunt aangepakt: de leerlingen moeten 
kiezen op 13 jaar, de beschotten blijven 
bestaan, eenzijdige profilering van scholen 
blijft mogelijk en aan de ongekwalificeer-
de uitstroom wordt niets gedaan.
ACOD Onderwijs had van deze minister 
van onderwijs iets anders verwacht. Wij 
hadden gehoopt op een minister die op-
komt voor het welzijn van alle kinderen, 
die keuzes durft te maken tegen de wil in 
van de N-VA én die de vrijheid van scholen 
om zich te onttrekken aan hun verant-
woordelijkheid rond diversiteit niet meer 
mogelijk maakt.
Als we het eindresultaat van deze moder-
nisering bekijken, dan vragen wij ons af 
of wij nog wel een minister van onderwijs 
nodig hebben, wanneer elke school zelf 
kan beslissen wat voor haar kan en niet 
kan? Van ons krijgt deze cosmetische 
operatie een zware onvoldoende als eind-
beoordeling.

nancy.libert@acod.be

Tribune 73.02 l februari 2017 35

Modernisering secundair onderwijs
Waaraan mag je je 
verwachten?
“Vijftien jaar discussie voor een dooie 
mus.” Zo noemt Vlaams parlementslid 
voor Groen Elisabeth Meuleman het 
regeerakkoord over het secundair on-
derwijs. De discussie over de hervorming 
van het secundair onderwijs is inderdaad 
al vele jaren Wat hebben al die 
discussies, debatten en voorbereidingen 
nu opgeleverd?

De bevindingen van de commissie-Monard 
(2009) waren een belangrijke aanzet. Uit 
de sterkte-zwakteanalyse van de commis-
sie werden zes redenen gedistilleerd om 
het secundair onderwijs te hervormen. 
We sommen ze nog even op:
1. Eén op de acht jongeren haalt geen 

diploma secundair onderwijs.
2. Te veel studierichtingen bieden niet wat 

ze beloven. Leerlingen worden niet in 
gelijke mate voorbereid op het hoger 
onderwijs of de arbeidsmarkt: de 
verschillen tussen studierichtingen zijn 
groot.

3. Veel  doen, al van in het basis-
onderwijs, een leerjaar over.

4. Sociale afkomst bepaalt nog te veel de 
school- en studiekeuze én de slaag-
kansen. Het huidige onderwijssysteem 
slaagt er niet in om sociale ongelijkheid 
weg te werken, ondanks de vele inspan-
ningen en investeringen.

5. Eindtermen (wiskunde, Frans, PAV) 
worden in bepaalde richtingen onvol-
doende bereikt. Er is ook geen eensge-
zindheid over de inhoud van algemene 
vorming.

6. Internationaal onderzoek toont aan dat 
zowel onze beste leerlingen als de grote 
middenmoot onder meer voor leesvaar-
digheid en wiskunde significant minder 
sterk beginnen te presteren. 

B-stroom krijgen de leerlingen 27 lesuren
algemene vorming en 5 lesuren keuzege-
deelte. In het tweede jaar van de A-stroom
zijn er 25 lesuren algemene vorming, 2
lesuren voor differentiatie (verdiepen en
remediëren) en een basisoptie van 5 les-
uren. In de B-stroom voorziet men in het
tweede jaar 20 lesuren algemene vorming
en 12 lesuren keuzegedeelte.

De matrix

Op 13 januari 2017 werd een akkoord 
bereikt over de reorganisatie van de stu-
dierichtingen in de tweede en derde graad 
secundair onderwijs, ook wel de matrix 
2de en 3de graad genoemd. 
In plaats van 29 studiegebieden komen er 
8 studiedomeinen, meer bepaald:




