
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
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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 bezig. 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 leerlingen 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.

Regeerakkoord

De voorbije jaren hadden alle Vlaamse 
regeringen de hervorming van het se-
cundair onderwijs in hun regeerakkoord 
staan. In het regeerakkoord van de huidige 
regering (2014) werden de doelstellingen 
van de hervorming als volgt geformuleerd: 
“De prestaties van de moeilijk lerenden 
en de meest gemotiveerden op Europees 

topniveau brengen en het aantal niet-
gekwalificeerde schoolverlaters verminde-
ren. Het welbevinden van de leerlingen en 
de leerkrachten moet in de toekomstige 
hervorming centraal staan.”
Eind mei 2016 keurde de Vlaamse Rege-
ring de krachtlijnen voor de modernisering 
van het secundair onderwijs goed. Deze 
krachtlijnen werden omgezet in een aantal 
concrete maatregelen.

Het basisonderwijs

Het eerste pakket maatregelen had be-
trekking op het basisonderwijs en de over-
gang naar het secundair onderwijs. Onder 
meer het invoeren van twee soorten ge-
tuigschrift basisonderwijs, het afstemmen 
van de vakkenstructuur, het inzetten van 
bijzondere leermeesters en het opzetten 
van proeftuinen rond differentiatie liggen 
op de plank.

Eerste graad secundair 
onderwijs

In de eerste graad van het secundair 
onderwijs wordt de algemene vorming 
herschikt en moeten alle leerlingen een 
vooropgesteld niveau halen. Naast de 
algemene vorming komt er een keuzege-
deelte. Waar nodig wordt in een verplichte 
remediëring voorzien.
In het eerste jaar van de A-stroom en de 
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:



onderwijs

ACOD Onderwijs Oost-Vlaanderen
Wie doet wat in de boîte?
ACOD-onderwijs wordt in de provincie Oost-Vlaanderen geleid 
door de tandem met Tania Van den Broeck als secretaris en 
Bart Van Nieuwenbergh als adjunct-secretaris. Een goede af-
stemming van de taken zorgt ervoor dat in verschillende onder-
wijsnetten en onderwijsniveaus de onderhandelingen grondig 
voorbereid en gevoerd kunnen worden.

Op het secretariaat kan je dagelijks terecht met al je vragen bij 
de medewerkers en secretarissen. Indien nodig worden deze in 
team besproken en persoonlijk opgevolgd. Iedere medewerker 
heeft een specialiteit. De pensioendossiers worden begeleid door 
Heidi Vannieuwkerke. Katrien De Nil zorgt voor ondersteuning bij 
de aanvragen voor TADD, verlofstelsels. Bijstand aan leden, die 
door beroepsproblemen met een administratieve of juridische 
procedure geconfronteerd worden, gebeurt door de secretaris 
of de adjunct. Discretie is, in de vele diverse dossiers, voor onze 
werking een prioriteit.

Een goed advies en een persoonlijke benadering vinden we heel 
belangrijk. Wie graag langskomt op kantoor om vragen te bespre-
ken, maakt een afspraak. Zo kunnen we voldoende tijd voorzien 
om naar jou te luisteren en jou te begeleiden. We raden ook aan 
om de mobiliteitsinfo op onze website te raadplegen (http://
www.acodonderwijs.be/werking-oost-vlaanderen/).

CONTACT de auteur van het artikel l 02 508 58 80 l raf.deweerdt@acod.be
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- Taal en Cultuur
- STEM (technologie en wetenschap)
- Kunst en Creatie
- Land- en Tuinbouw
- Economie en Organisatie
- Maatschappij en Welzijn
- Sport
- Voeding en Horeca

De bestaande studierichtingen in de 2de 
graad TSO/BSO worden met een kwart 
verminderd tot 75 en in één of meerdere 
domeinen ondergebracht. De studierich-
tingen van het ASO worden integraal be-
houden én in elk domein gezet. Ze zijn dus 
domeinoverschrijdend. De vermindering 
van het aantal bestaande studierichtingen 
in de derde graad is klein.
Binnen elk domein zijn er drie ‘finaliteiten’ 
mogelijk: doorstromen naar het hoger 
onderwijs (ASO,TSO,KSO), voorbereiden 
op de arbeidsmarkt (BSO, BUSO OV3) of 
beide (TSO, KSO).
Op dit moment worden alle studierichtin-
gen uit het voltijds secundair onderwijs en 
de arbeidsmarktgerichte opleidingen uit 

het buitengewoon onderwijs al meegeno-
men. In een volgende fase zullen de speci-
alisatiejaren (Se-n-Se) een plaats krijgen.

Curriculumdossier

Elke studierichting krijgt een ‘curriculum-
dossier’, dat de onderwijsverstrekkers 
samen opmaken. In zo’n dossier staan de 
doelstellingen (zowel eindtermen als be-
roepskwalificaties als uitbreidingsdoelen) 
omschreven.

Het onderwijsveld (of 
‘implementatie in het 
onderwijsveld’)

Elk schoolbestuur bepaalt op basis van de 
nieuwe ordening en in het kader van vrij-
heid van onderwijs zelf het schoolconcept, 
rekening houdend met de regels rond het 
programmeerbaar aanbod. Scholen zullen 
dus de vrijheid hebben om zich te concen-
treren op één domein (bijvoorbeeld alleen 
Taal en Cultuur aanbieden van theoretisch 
abstract tot praktijkgericht) of op één fi-

naliteit (ASO, TSO of BSO). Voor die laatste 
verandert er in de praktijk niets.
Voor de invoering van het nieuwe systeem 
mikt de regering op 1 september 2018. 
Dan zou het eerste jaar secundair moeten 
overschakelen.

� Ben je een beetje overdonderd door al 
deze termen? Op onze website vind je wat 
toelichting bij dit dossier (www.acodon-
derwijs.be - snelkoppelingen links).

nancy.libert@acod.be




