ONDERWIJS

Uitdagingen en visie
Excellent onderwijs is de belangrijkste hefboom om elk talent te ontwikkelen en om er als
samenleving collectief op vooruit te gaan. Vlaanderen moet onderwijs van internationale
topkwaliteit aanbieden voor elke leerling, student of cursist.

Afgelopen jaren werd ons onderwijs grondig hervormd. De zorgzame uitrol van recente
hervormingen moet helpen om een nieuwe kwaliteitscultuur in ons onderwijs tot stand te
brengen. Hervormingen kunnen evenwel worden vervolmaakt, net zoals elke hervorming ook
grondig wordt gemonitord en geëvalueerd met het oog op noodzakelijke bijsturingen.

Op vijf grote uitdagingen wil deze Vlaamse regering een antwoord bieden: de
onderwijskwaliteit, het lerarentekort en hun status, de juiste begeleiding van onze kinderen
op de juiste plaats, het capaciteitstekort en de studieduur in ons hoger onderwijs.

Een sterk Vlaams onderwijs heeft bij uitstek een sterk emanciperende kracht voor alle
leerlingen. De ambitie om bij al onze leerlingen leerwinst te boeken staat dus voorop.
Kwaliteitsvol onderwijs is hiervoor de sleutel. De beheersing van een rijke Nederlandse taal
is daarbij essentieel. Kinderen die een taalachterstand hebben, laten we een
taalintegratietraject volgen met desgevallend ook een taalbadklas zodat we leerachterstand
en schooluitval vermijden en kinderen dus echt gelijke kansen geven. Maar evengoed zetten
we in op de kennis van de moderne vreemde talen als troef.

Met een Canon van Vlaanderen, dynamisch en samengesteld door een onafhankelijke en
pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie, gaan we complexloos om met wie
we zijn en waar we vandaan komen.

We blijven werken aan de opwaardering van het aspect kennis, naast vaardigheden, attitudes
en persoonlijkheidsvorming.
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Met regelmatige, gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en
koepeloverschrijdende proeven en aangescherpte eindtermen kunnen we leerlingen en
ouders de garantie geven dat leerlingen ook daadwerkelijk over de nodige kennis en
competenties zullen beschikken die bij dat diploma horen, ongeacht de school.

De vrijheid van onderwijs blijft een belangrijk uitgangspunt. We geven vertrouwen en
verantwoordelijkheid aan schoolteams en schoolbesturen. De overheid bepaalt wat de
leerlingen moeten kennen en kunnen, de scholen en leerkrachten bepalen hoe ze dit
pedagogisch realiseren. Maar vrijheid is geen vrijblijvendheid. Scholen moeten excellent
onderwijs aanbieden aan elke leerling en een correcte en doelgerichte besteding van de
middelen garanderen. Mensen en middelen zijn vooral bedoeld voor onze kinderen en
scholen, eerder dan voor overkoepelende structuren.

Voor vele ouders en zelfs leerkrachten is momenteel de huidige structuur van het Secundair
Onderwijs ondoorzichtig. Door in alle scholen in Vlaanderen één overzichtelijke, eenvoudige
en uniforme tabel te gebruiken, zorgen we voor een duidelijk aanbod van het eerste tot het
laatste jaar. In het Secundair Onderwijs waken we erover dat het huidige aanbod van
onderwijsvormen, ASO, TSO, KSO en BSO met de finaliteiten doorstroom, dubbele finaliteit en
arbeidsmarkt gegarandeerd blijft en er geen brede eerste graad wordt uitgerold. Meer
kwaliteit wil immers ook zeggen: in het lager onderwijs en bij aanvang van het secundair een
bredere basisvorming, maar vervolgens zo snel mogelijk kiezen en bekwamen.

Geen excellent onderwijs zonder excellente leerkrachten, leerkrachten die met kennis, passie
en toewijding voor de klas staan. Het lerarentekort beantwoorden we door (o.a.) het
lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk te maken. Leerkrachten moeten de status krijgen die ze
verdienen. Zij tekenen immers in belangrijke mate mee verantwoordelijk voor de vorming van
onze kinderen. Zij zijn het die elke dag het verschil maken. We leggen de focus op onderwijs
in de klas, wat zich ook budgettair moet vertalen in een maximalisatie van de middelen voor
personeel en werking in de klas. We streven naar maximale planlastvermindering en stappen
af van de cultuur om alles te rapporteren.

We herstellen het respect voor de leerkracht, voor de klassenraad en de directie.
Lesgeven en vakkennis moeten centraal staan. Op die manier willen we leerkrachten meer
eigenaar maken van hun job.
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De kwaliteit van de lerarenopleidingen zullen we sterk monitoren en waar nodig bijsturen.
Ook onderzoeken we of we voor de lerarenopleiding een bindende toelatingsproef kunnen
maken en of we maatregelen kunnen nemen die sneller leiden tot een duurzame aanstelling.

Door het beter honoreren van anciënniteit voor nieuwe zij-instromers in knelpuntvakken,
willen we meer nieuwe leerkrachten aantrekken én behouden.
We geven ook maximaal vertrouwen en verantwoordelijkheid aan leraren, directies,
schoolteams en lokale schoolbesturen.
De ondersteuning van leerkrachten en directies in de dagelijkse klaspraktijk moet worden
versterkt. We hervormen daarom de pedagogische begeleidingsdiensten, zodat deze
effectiever en efficiënter hun kerntaken kunnen opnemen.

Betrokken ouders maken ook sterk onderwijs. We doen een beroep op de ouderlijke
verantwoordelijkheid . Betrokken ouders bouwen actief mee aan de ideale leeromgeving die
nodig is voor goede onderwijsprestaties. Zij stimuleren hun kinderen om het beste uit zichzelf
te halen en binnen de school alle ontplooiingskansen te grijpen.

Evenzeer moeten we ervoor zorgen dat onze kinderen de juiste begeleiding krijgen: de juiste
plaats in de juiste school met de juiste omkadering. Het M-decreet schaffen we af en
vervangen we door een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun
leerkrachten. Daarmee geven we een pragmatische en realistische invulling aan de
begeleiding van kinderen met zorgnoden: gewoon onderwijs indien mogelijk, buitengewoon
onderwijs indien nodig. Het buitengewoon onderwijs blijft voor veel kinderen met speciale
noden het meest geschikt om hen de best mogelijke omkadering te bieden.

Capaciteitstekorten vormen een uitdaging. We willen eenvoudigweg dat ouders hun kinderen
in de school van hun keuze kunnen laten schoollopen. Dat kan door extra te investeren in
duurzame en ecologische schoolgebouwen. De ‘dubbele contingentering’ – waarbij voorrang
werd verleend enkel op basis van socio-economische criteria- schaffen we ook in het
basisonderwijs af en in het secundair onderwijs versterken we de maximale
schoolkeuzevrijheid voor de ouders. Een echte buurtschool moet bovendien het kloppend
hart van de lokale gemeenschap zijn. De schoolinfrastructuur, zeker sportaccommodatie en
polyvalente zalen, moet openstaan voor verenigingen uit de buurt.

Ons hoger onderwijs scoort tot slot bijzonder sterk in internationaal perspectief. Die lijn willen
we resoluut verderzetten. We stellen echter ook vast dat de flexibilisering van het hoger
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onderwijs te ver is doorgeschoten. Die moeten we terugdringen in het belang van studenten,
ouders en docenten. Studenten doen er alsmaar langer over om hun diploma te behalen of
haken af. Studiejaren gaan verloren, samen met de middelen.
Verplichte maar niet-bindende toelatingsproeven met aangepaste en snellere remediëringsof heroriënteringstrajecten vormen deel van de oplossing.

Leren stopt niet nadat we de schoolpoort achter ons hebben dichtgeslagen. We willen een
cultuur van levenslang leren. Zo richten we binnen de Vlaamse overheid een Platform
Levenslang Leren binnen de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs.
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Concrete voorstellen

Kwaliteit
•

Vlaanderen heeft geen andere grondstoffen dan zijn hersencellen. Kennis en kunde,
innovatie en ontwikkeling zijn essentieel voor welvaart en welzijn van onze
gemeenschap. Heel wat kwaliteitsindicatoren voor ons onderwijs staan op rood. Het
Vlaamse onderwijs heeft altijd tot de Europese top behoord: dat moeten we
behouden. Gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven moeten de
vinger aan de pols houden van het onderwijsbeleid als kwaliteitsmonitoring. Op die
manier brengen we de leerwinst van jongeren in kaart en willen we zicht krijgen op de
scores van elk kind op Europese schaal. Deze instrumenten meten: het bereiken van
de eindtermen, de leerwinst van de leerlingen, de leerwinst op schoolniveau. Ze
zorgen ook voor een internationale benchmarking.
o Een onafhankelijke instantie ontwikkelt deze kwaliteitsinstrumenten met
betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers. Deze proeven zijn per definitie
net- en koepeloverschrijdend.
o Deze proeven zullen in eerste instantie focussen op Nederlands (begrijpend
lezen, schrijven, grammatica) en Wiskunde.
o De proeven worden door alle scholen afgenomen van alle leerlingen op twee
momenten in het lager onderwijs, net zoals aan het einde van de eerste graad
van het Secundair Onderwijs en aan het einde van het Secundair Onderwijs. Op
termijn vervangen deze meetinstrumenten de bestaande proeven.
o De resultaten worden teruggekoppeld op leerling- en schoolniveau aan de
scholen en, geanonimiseerd op individueel niveau, aan de overheid (inclusief
inspectie en onderwijsverstrekkers), en onderzoekers ter beschikking gesteld.
Ook voor de toelatingsproeven en andere proeven zullen we op deze manier
werken. Het is absoluut niet de bedoeling om een classificatie van scholen op
te stellen, dan wel om de leerwinst te vergroten.

•

Vlaanderen blijft deelnemen aan internationaal vergelijkend onderzoek. Op die
manier wil de overheid de kwaliteit van ons onderwijs permanent monitoren en er ook
voor zorgen dat alle leerlingen maximale kansen krijgen om hun talenten uit te bouwen
en worden leerkrachten gestimuleerd om blijvend ambitieus onderwijs aan te bieden.

•

Aan de hand van de resultaten van de net- en koepeloverschrijdende proeven, kunnen
we bijsturen waar dat nodig is. Scholen waarvan de leerlingen significant minder
leerwinst genereren op die proeven, moeten in een vrij te kiezen begeleidingstraject
stappen om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen.
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•

Indien vakken worden geclusterd, blijft het in alle communicatie met ouders,
leerkrachten en leerlingen duidelijk welke vakken daarvan onderdeel uitmaken. We
bepalen overal een minimaal aantal lesuren Nederlands en Wiskunde.

•

In de derde graad van het secundair onderwijs kan het gemeenschapsonderwijs
overschakelen van 2u levensbeschouwing naar 1u levensbeschouwing en 1u
interlevensbeschouwelijke dialoog, waarbinnen eveneens (vakoverschrijdende)
eindtermen die passen binnen burgerschap worden gerealiseerd. We gaan de dialoog
aan met alle betrokkenen om aan leerlingen die kiezen voor een vrijstelling, een
zinvolle invulling aan te bieden.

•

Op basis van één eenvoudige en uniforme tabel voor heel Vlaanderen, moeten ouders
en leerlingen zicht krijgen op het volledige leertraject van het eerste tot het laatste
jaar. Deze tabel omvat enerzijds de door de overheid ontwikkelde matrix met de
studiedomeinen, finaliteiten en onderwijsvormen (BSO, KSO, TSO, ASO) en anderzijds
voor de eerste graad de basisopties en pakketten.

•

Bij het verder uitrollen van de eindtermen, blijft de focus op kennisverwerving naast
aandacht voor vaardigheden en attitudes. De leerplanmakers linken de eindtermen
in alle transparantie aan vakken. We hebben hier ook bijzondere aandacht voor het
samenspel tussen de beroepskwalificaties en eindtermen zodat leerlingen uit BSO, en
desgevallend TSO, goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen, met zodoende een
goed evenwicht inzake basis- en beroepsvorming.

•

We zorgen ervoor dat de opleidingen inhoudelijk up-to-date zijn en inspelen op de
realiteit van morgen, zeker ook wat de nodige digitale en transversale competenties
betreft. Alle opleidingen Secundair Onderwijs dienen specifiek genoeg voor de
betrokken studierichting aan te sluiten op ofwel de noden van de arbeidsmarkt, ofwel
op de startkwalificaties van het Hoger Onderwijs of op beide.

•

De samenstelling van de ontwikkelcommissies voor de eindtermen wordt vastgelegd
door de Vlaamse Regering. Ze voorziet eveneens een stuurgroep die het kader
bewaakt waarin de ontwikkelcommissies eindtermen moeten werken.
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•

Wanneer leerlingen een getuigschrift, attest of diploma verwerven via de
examencommissie, moeten we er verder over blijven waken dat dezelfde kwaliteit
gegarandeerd wordt als op school.

•

Voor de externe kwaliteitscontrole versterken we de onderwijsinspectie. De
onderwijsinspectie krijgt permanent de bijkomende opdracht om de ondersteuning en
begeleiding te auditen.

•

Naast diploma’s kijken we ook naar verworven vaardigheden. We maken bewezen
competenties maximaal zichtbaar en certificeren ze (EVC).

•

We blijven ondernemingszin, ondernemerschap en het aanleren van
ondernemerscompetenties stimuleren. We informeren leerlingen in de laatste graad
van het secundair onderwijs actief over het statuut van student-ondernemer.
Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheid om ook ondernemers en
bedrijfsleiders als voordrachtgevers gastlessen te laten geven in het
leerplichtonderwijs voor bepaalde opleidingsonderdelen. De opleidingen van de
Syntra vzw’s hebben een eigen profiel voor praktijkgerichte opleidingen.

•

We bevestigen ons vertrouwen in de leraars en in de klassenraad. Via gerichte
nascholing dicht bij de onderwijspraktijk en op vraag van leerkrachten en directies,
bieden we leraren de mogelijkheid zich verder te professionaliseren. De middelen
daartoe worden maximaal aan de scholen gegeven zodat zij, in akkoord met directies
en leerkrachten, deze middelen kunnen besteden aan die begeleiding en nascholing
die ze noodzakelijk achten.

•

In dialoog met scholen en ouders gaan we na hoe we de voortschrijdende juridisering
van ons onderwijs, waarbij beslissingen van klassenraden en schoolbesturen almaar
vaker worden aangevochten en worden voorgelegd aan de rechter, op een concrete
manier kunnen terugdringen. Een rechter kan immers enkel oordelen over de
conformiteit van een act aan een rechtsregel, niet over de inhoudelijke vorming en
opleiding van leerlingen. De vrees voor juridische procedures leidt in de praktijk al te
vaak tot een overdreven verantwoordingsdrang bij de evaluatie van leerlingen. Op die
manier wordt de planlast voor scholen verhoogd. Om de juridisering tegen te gaan en
om beroepsprocedures te vermijden, herbekijken we het Decreet Participatie en
Leerlingenrechten.

•

De onderwijsmiddelen moeten in alle onderwijsniveaus prioritair ingezet worden
waarvoor ze bedoeld zijn én waar de leerlingen die ze genereren zich bevinden: dat is
in de klas en in de school. We brengen duidelijk in beeld hoeveel mensen en middelen
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van de scholen naar de koepels, netten en inrichtende machten of andere externen
vloeien (= nulmeting). We nemen ter zake maatregelen.
•

Wanneer scholen extra diensten inkopen, beschikken ze over vrijheid.

•

Praxisonderzoek voor onderwijs moet gericht zijn op leerwinst bij leerlingen en
effectiviteit in de klas.

•

Ongekwalificeerd schoolverlaten moeten we verder terugdringen. Vroegtijdige
schoolverlaters blijven we nauwgezet verder opvolgen. Hiertoe koppelen Onderwijs
en Werk hun databanken met onder andere als doel iedereen aan te zetten tot het
behalen van een kwalificatie of diploma. Met betrekking tot de doelgroep van de
‘NEET’s’ zetten we verder in op de samenwerking met het beleidsdomein Werk om
deze jongeren zo snel mogelijk terug naar een onderwijstraject te begeleiden.

•

We voeren een actief beleid tegen alle vormen van spijbelen.

•

We zetten verder in op het ondersteunen en versterken van scholen bij het
ontwikkelen en uitvoeren van hun antipestbeleid. Een sociaalmediabeleid met
bijzondere aandacht voor cyberpesten is daarbij een vanzelfsprekend onderdeel.

•

Naar aanleiding van de erkenning van scholen maken we werk van een strikte naleving
van de voorwaarden in het bijzonder wat de toepassing van de grond- en
mensenrechten betreft (zoals vervat in o.a. het IVRK en EVRM).
Een school kan enkel erkend of gesubsidieerd worden na formele
goedkeuringsbeslissing bij ministerieel besluit. Het principe van de automatische
erkenning hiervan vervalt op alle niveaus.
We evalueren, versterken en breiden het bestaande protocol tussen de
Staatsveiligheid en het beleidsdomein Onderwijs uit, met daarbij bijzondere focus op
gegevensdeling en informatieverstrekking, onder meer in de context van
radicalisering, veiligheid van de staat en (problematische en/of buitenlandse)
financiering van de nieuw te erkennen school.

•

De Onderwijsinspectie zal de komende vijf jaar meer focussen op individueel en
collectief huisonderwijs. De controle op het (collectief) huisonderwijs, de
zogenaamde privéscholen, wordt strakker door de onderwijsinspectie steeds de
controles te laten uitvoeren op de leslocaties waar het collectief huisonderwijs
plaatsvindt. De onderwijsinspectie dient tevens een beoordeling te maken over de
scholen zelf i.p.v. enkel controle op de individuele leerling.

•

In het Provinciaal en het Gemeenschapsonderwijs zorgen we voor de
levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en leerlingen. Voor het vrij
onderwijs en dat van de steden en gemeenten geldt de autonomie.

24

•

Het Deeltijds Kunstonderwijs kent een toenemend succes. Het decreet Deeltijds
Kunstonderwijs wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd om tot een rationeel
onderwijsaanbod te komen.

•

We vragen scholen om zelf actief aan kostenbeheersing te doen, aan het begin van
het jaar een kostenraming mee te geven, te voorzien in gespreide betalingen en in
dialoog te treden met ouders met betalingsmoeilijkheden.

•

Voor het kleuter- en lager onderwijs doen we inspanningen om de legebrooddozenproblematiek aan te pakken.

•

Met uitgeverijen, ontwikkelaars en onderwijsverstrekkers stellen we een ethische
code op om onder meer afspraken maken over de ontwikkeling en het gebruik van
(invul)handboeken en onderwijssoftware.

•

We gaan complexloos om met de Vlaamse identiteit, met wie we zijn en waar we
vandaan komen. We stellen in navolging van Nederland een Canon van Vlaanderen
op. Deze werkt met vensters: personen, gebeurtenissen en cultureel erfgoed laten
samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Vlaanderen als
Europese natie zien. De Canon wordt samengesteld door een onafhankelijke en
pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie en is in de eerste plaats
bedoeld ter ondersteuning voor het onderwijs en, in aangepaste vorm, van de
inburgeringscursus voor onze nieuwkomers.

•

We bestendigen de inspanningen voor gezonde voeding en extra beweging op school
binnen het ruimer gezondheidsbeleid.

Leerkrachten
•

Het tekort aan leerkrachten is één van de grootste uitdagingen waar we deze
legislatuur voor staan binnen onderwijs. Bij ongewijzigd beleid zullen we aan het einde
van deze legislatuur geconfronteerd worden met een tekort tot 7000 leerkrachten. We
werken gerichte maatregelen uit om dit nijpende lerarentekort weg te werken en om
het beroep globaal terug aantrekkelijker te maken om ook de uitstroom tegen te gaan.
Daartoe stellen we een Vlaamse onderwijsambassadeur aan die als gezicht van de
onderwijssector de vele uitdagingen aangaat en mee oplossingen zoekt.
Inzetten op werving van potentiële studenten, aantrekken van sterke profielen,
waarbij we ook inzetten op zij-instromers voor die vakken waar de nood het hoogst is,
creatief zoeken naar samenwerking met andere sectoren om specifieke profielen aan
te trekken, outplacement richting onderwijs, bekend maken en stimuleren van LIObanen (leraren in opleiding), … zullen al zeker acties zijn.
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•

We kiezen voor maximaal vertrouwen in leraren en directies en verminderen de
planlast die zij momenteel nog steeds ervaren. De recent hervormde inspectie neemt
bij haar doorlichting planlast mee en doet uitspraken over hoe de planlast naar
beneden moet zodat elke inspecteur een planlastinspecteur wordt, waarbij er meer
gekeken wordt naar het resultaat en niet naar nodeloze rapporteringsverplichtingen.

•

In overleg met het team van de school, neemt men binnen de school maatregelen om
de planlast te verlagen. We vragen ook een sterk engagement van de
onderwijsverstrekkers. Planlastvermindering is een gedeelde verantwoordelijkheid
van overheid, koepels, netten en directies (cf. Tarra).

•

Ook door in te zetten op digitalisering, kan de planlast verder naar omlaag. Zo kunnen
leerkrachten zich focussen op hun kerntaken. We gaan ervan uit dat leraren en
directies zelf het best weten hoe ze dag in dag uit het best mogelijke onderwijs kunnen
geven, uiteraard binnen het kader van de door de overheid vastgelegde eindtermen.

•

We activeren het meldpunt voor planlast en irriterende regeldruk; Kafka in het
onderwijs. Signalen van regeldruk en planlast die vanuit andere beleidsdomeinen of
die niet van de overheid afkomstig zijn, worden aan de bevoegde instantie
doorgegeven, waarbij de verantwoordelijken voor deze regeldruk de opdracht krijgen
die te beperken.

•

De hervorming van de inspectie volgen we van nabij op. Zoals voorzien in het decreet
over de hervorming van de inspectiediensten, beoordeelt de inspectie de werkwijze
van scholen ten aanzien van decretale bepalingen los van pedagogische assumpties en
binnen het referentietoetsingskader.

•

We maken het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk door te focussen op de
kernopdracht: lesgeven in de brede zin van het woord. Dat is wat leerkrachten willen
doen en waar ze echt goed in zijn. Uit de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek
blijkt dat 30 tot 40 procent van de werktijd gaat naar administratie, organisatie,
beleidstaken en professioneel overleg. Leerkrachten hun voornaamste tijdsbesteding
moet opnieuw lesgeven en instructie zijn. De data uit het tijdsbestedingsonderzoek
dienen als basis en uitgangspunt om maatregelen te nemen.
o We sluiten een pact met de stakeholders om de lerarenloopbaan weer
aantrekkelijker te maken, de status van het lerarenambt te versterken en de
uitstroom tegen te gaan. In het bijzonder hebben we aandacht voor de werving
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van leraren, de aanvangsbegeleiding, taakbelasting en werkzekerheid van
startende leraren, de professionalisering in het algemeen en de opleiding van
directies.
We onderzoeken of we voor de lerarenopleiding een bindende toelatingsproef
kunnen maken en of we maatregelen kunnen nemen die sneller leiden tot een
duurzame aanstelling.
De evaluatieprocedure van leerkrachten en directies is doorgelicht. Op basis
van de aanbevelingen van onder andere het Rekenhof wordt deze procedure
herzien. Niet functionerende personeelsleden moeten we kunnen laten gaan.
Personeelsleden die ambitieus onderwijs ondanks begeleiding niet waar
kunnen maken, worden geheroriënteerd naar een andere job.
De lerarenplatforms in het secundair onderwijs worden uitgebreid bij positieve
evaluatie en worden netoverschrijdend georganiseerd.
De kwaliteit van de educatieve opleidingen zullen we sterk monitoren en
waar nodig remediëren. Daartoe zal de NVAO zal deze legislatuur al deze
educatieve opleidingen (opnieuw) beoordelen met het oog op de
gerealiseerde kwaliteit, waarbij de ambitieuzere leerresultaten van de
lerarenopleiding in rekening worden gebracht.
We versterken de vakkennis en de vakdidactiek, kennis van het Nederlands,
omgang met kinderen met gedrags- en leerproblemen, omgaan met
hoogbegaafdheid, omgaan met diversiteit in de klas en het opstellen van
valide proeven. Ook in de nascholing en begeleiding hebben we hier aandacht
voor.

•

Het aantrekken van nieuwe zij-instromers kan mee een antwoord bieden op het
lerarentekort en het gebrek aan bepaalde vakleerkrachten. Hun ervaring elders op de
arbeidsmarkt kan een meerwaarde zijn in de klas. Nuttige ervaring wordt vandaag
enkel beperkt gehonoreerd voor praktijkvakken in BSO en TSO. We voeren een actief
beleid om de eventuele drempels versneld weg te werken. [We maken werk van een
gefaseerde aanpak binnen de erkenning van de anciënniteit van nieuwe zij-instromers
van knelpuntvakken.

•

We voeren duaal lesgeven in: we stimuleren dat leraren/docenten tegelijkertijd les
geven en in een bedrijf tewerkgesteld zijn, zodat een grotere interactie tussen
onderwijs en arbeidsmarkt mogelijk is. We voeren een actief beleid om de eventuele
drempels daarbij versneld weg te werken.

•

We breiden de mogelijkheid
opleidingsonderdelen uit.

•

Het lerarenkorps moet een betere weerspiegeling van de maatschappij worden. We
moeten er naar streven dat ons lerarenkorps diverser is als geheel, zowel op vlak van
geslacht als achtergrond.

•

De onderwijsmiddelen moeten in alle onderwijsniveaus prioritair ingezet worden
waarvoor ze bedoeld zijn én waar de leerlingen die ze genereren zich bevinden: dat is

voor

voordrachtgevers

voor

bepaalde
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in de klas en in de school. We brengen duidelijk in beeld hoeveel mensen en middelen
van de scholen naar de koepels, netten en inrichtende machten of andere externen
vloeien (=nulmeting). We nemen terzake maatregelen.
•

We zetten maximaal in op vereiste bekwaamheidsbewijzen per vak zodat
leerkrachten de inhoud van hun vak zelf zeer goed beheersen. Om een stabielere
loopbaan uit te bouwen, zal men voortaan dienstanciënniteit over vakken heen
kunnen opbouwen, voor die vakken waarvoor men over een vereist
bekwaamheidsbewijs beschikt.

•

We maken echte uitwisselingsprojecten van leerkrachten en werknemers van
ondernemingen mogelijk.

•

We bieden alle personeelsleden mogelijkheden tot professionalisering aan.
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zich specialiseren in een bepaald
leergebied.

•

Ook de opleidingen van kinderverzorgers en de lerarenopleidingen zetten verder in op
taalverwerving en taalrijkdom Nederlands.

•

We maken werk van een degelijk antipestbeleid. De externe Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk actief in onderwijs, wordt gevraagd jaarlijks een
inventarisatie te bezorgen aan de overheid met betrekking tot de deelaspecten van
pesten van leerkrachten en onderwijspersoneel.

•

We zorgen ervoor dat leerkrachten over de vaardigheden beschikken om met
gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven de evolutie van hun
leerlingen op te volgen.

•

Leerkrachten levensbeschouwing zonder vereist bekwaamheidsbewijs zullen
verplicht worden bijgeschoold, in samenwerking met de erkende instanties of de
vereniging levensbeschouwelijke vakken.

De juiste begeleiding
•

We schaffen het M-decreet af en voeren een begeleidingsdecreet voor kinderen met
zorgnoden in. De doelstellingen ervan geven we voortaan een pragmatische en
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realistische invulling: buitengewoon onderwijs indien nodig, inclusief onderwijs indien
mogelijk.
•

Kinderen met een beperking proberen we, met extra ondersteuning, in het gewoon
onderwijs les te laten volgen, maar in de praktijk is dat niet voor iedereen mogelijk.
Scholen kunnen beslissen om kinderen, die omwille van zware zorgen het
gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen, niet op te nemen tenzij school en
ouders in onderling overleg akkoord zijn over een aangepast traject. In geval van
discussie ligt de beslissing, na overleg met de ouders, finaal bij de leerkrachten en
schooldirecties op basis van objectieve diagnostiek.

•

We voeren de decretale evaluatie van de ondersteuningsnetwerken uit in functie van
een verdere bijsturing zodat de ondersteuning van deze leerlingen snel en efficiënt kan
ingezet worden, dicht bij de leerling en de leerkracht.

•

Het buitengewoon onderwijs blijft voor vele leerlingen met speciale noden het meest
geschikt om hen de best mogelijke omkadering te bieden. Gelet op de grote
deskundigheid, blijven we het Buitengewoon Onderwijs een volwaardige plaats in het
onderwijsaanbod geven. We versterken de kwaliteit . Sowieso evalueren we de uitrol
van het nieuw inschrijvingsdecreet waarbij de vraag centraal staat of een leerling
terecht kan in een school met de gepaste expertise.

•

De basiszorg gericht op het creëren van leerwinst op school wordt verder uitgewerkt.
We zoeken daarbij onder andere inspiratie bij buitenlandse modellen en voorbeelden
zoals RTI. In dit model wordt in functie van de zorgnood van de leerling en via steeds
toenemende intensiteit van remediëring ertoe gepoogd zoveel mogelijk leerlingen te
laten aansluiten bij de algemene leerdoelen. Dit wordt gerealiseerd via een systeem
van permanente screening, interventie en monitoring die wordt uitgevoerd in de klas
of taakklas. Hierbij wordt nagegaan of de draagkracht van schoolteams niet wordt
overschreden en de betrokken leerlingen voldoende leerwinst generen.

•

De mensen en de middelen die voorzien worden voor de handicapspecifieke
ondersteuning moeten maximaal ingezet worden in de klas zodat dit zichtbaar en
voelbaar is in de klas voor leerling en leraar. De tijd die besteed wordt aan al dan niet
handelingsgerichte verslagen, formulieren en vergaderingen wordt tot het minimum
beperkt. We stimuleren digitalisering van verslagen, waarbij een gegeven slechts
eenmaal moet opgevraagd worden en vervolgens toegankelijk wordt gemaakt voor
wie dat nodig heeft. We bouwen hiervoor verder op het leerlingenpaspoort.

•

We hebben oog voor zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk
hoogbegaafden door voor hen het onderwijs voldoende uitdagend te maken.
Leerkrachten leren deze kinderen zo vroeg mogelijk herkennen en signaleren. Ook
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voor deze leerlingen moeten leraren een beroep kunnen doen op ondersteuning en
moeten deze leerlingen gebruik kunnen maken van hulpmiddelen om het lesaanbod
op hun specifieke behoeften te kunnen afstemmen. Hiertoe passen we de regelgeving
aan.
•

Kinderen die ziek zijn krijgen zo snel mogelijk een gepast aanbod, waardoor hun
leerrecht en kans op doorstroming wordt gegarandeerd. We evalueren het diverse
aanbod van onderwijs voor zieke leerlingen (TOAH, SIO, ziekenhuisschool, DMOB,
School en ziek zijn, …) en specifiek de samenwerking met de thuisschool. Op die manier
bieden we zieke leerlingen de meest vlotte onderwijsloopbaan en garanderen we hun
leerrecht.

•

Aangezien de internaten onderwijs meer en meer geplaatste jongeren opvangen,
bekijken we samen met de internaten MPI GO! en de IPO’s wat hun rol is in het
onderwijslandschap in samenspraak met het beleidsdomein Welzijn. We bekijken de
onderfinanciering van de internaten, de internaten voor buitengewoon onderwijs en
de opvangcentra in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). De rol van de
internaatbeheerder wordt hierbij niet uit het oog verloren. De bestaande verschillen
tussen de internaten worden weggewerkt.

•

We werken de proefprojecten leerlingenvervoer Buitengewoon Onderwijs verder uit,
waardoor leerlingen minder lang op de bus moeten zitten en naar school kunnen gaan
met de meest aangewezen expertise. De professionalisering van de begeleiders en
chauffeurs is een aandachtspunt. Wanneer ouders evenwel niet kiezen voor de
dichtstbijzijnde school met noodzakelijke expertise betalen ze de bijkomende
vervoerskosten zelf.

•

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding wordt uitgerold en geëvalueerd in functie
van mogelijke bijsturing.

•

In de wijken waar we kampen met een hoger aandeel schoolse vertraging en
vervroegde schoolverlaters, maar ook een hogere uitstroom van leerkrachten,
stimuleren we de lokale partners om te kiezen voor een geïntegreerde
zorgondersteuning die CLB’s, pedagogische begeleidingsdiensten en GOK-uren net- en
koepeloverschrijdend bundelt. Op die manier zetten we middelen efficiënter, maar
ook effectiever in op de hoge en uiteenlopende zorgnoden. Met deze bundeling zorgen
we voor investeringen in specialisatie en expertise, zo dicht mogelijk bij de leerlingen
en scholen (op wijk- en/of stadsniveau).

Pedagogische begeleidingsdiensten
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•

De pedagogische begeleidingsdiensten worden hervormd, zodat ze effectiever en
efficiënter hun kerntaken kunnen opnemen waarbij leerkrachten en directies hun
werking effectief als ondersteuning en hulp ervaren om de dagelijkse klaspraktijk te
realiseren. Ze werken bijgevolg met respect voor de lokale autonomie van de directie
en de praktijkervaring van de leraren. Ze werken vraaggestuurd in de klas en in de
school. Scholen die ondermaats presteren, dienen zich te laten begeleiden.

•

Ten behoeve van een efficiënte aanwending van de middelen en ten behoeve van
brede kennisspreiding, werken ze net- en koepeloverschrijdend samen zonder
hiervoor een overhead-koepelstructuur uit te bouwen.

•

Dat vraagt een herziening van het kwaliteitsdecreet. De diensten moeten ervoor
zorgen dat ze sterker met elkaar en met anderen samenwerken. Begeleidingsdiensten
stemmen hun methodieken af op wat de leerkracht in de klas nodig en nuttig acht. De
aanwezigheid op de klasvloer en de mate waarin leerkrachten aangeven dat
begeleiding tegemoetkomt aan hun noden, vormt een subsidiëringsvoorwaarde voor
de pedagogische begeleidingsdiensten. De decretale opdrachten worden daartoe
bijgestuurd.

Scholen
•

Als Vlaamse Regering hebben wij de ambitie om voor elk kind een kwaliteitsvolle plaats
in het onderwijs te garanderen. Om deze ambitie waar te maken, voeren we een reeks
maatregelen in om plaatsen bij te creëren waar de noden op dat moment het hoogst
zijn. In de komende jaren zullen heel veel plaatsen nodig zijn in het Secundair
onderwijs. Maar, daar waar in het Basisonderwijs nog capaciteitsproblemen zijn,
werken we die ook weg.

•

We focussen in de bouw van nieuwe schoolgebouwen vooral op het secundair
onderwijs, waar de komende jaren de noden het hoogst zullen zijn. We zien erop toe
dat alle capaciteitsprojecten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Indien de
aanvragers er niet in slagen om hun dossier af te werken, wordt er bekeken of dit
budget niet beter kan besteed worden aan andere dossiers. Door de overheid (zowel
Vlaams als lokaal) worden de lokale taskforces strikter opgevolgd zodat de middelen
juist worden ingezet en de toegekende projecten op tijd worden gerealiseerd.
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•

Tevens bekijken we maatregelen zoals: nieuwe projectspecifieke DBF(M)overeenkomsten, kleinschalige PPS-overeenkomsten, maatregelen binnen de gewone
wachtlijsten, voorkooprecht decretaal mogelijk maken in capaciteitsgebieden, een
nieuwe oproep voor huursubsidies,… Voor het GO! wordt onderzocht op welke wijze
de mogelijkheid kan geboden worden om (zoals bij de andere onderwijsverstrekkers)
leningen te kunnen afsluiten voor hun infrastructuurwerken.

•

We bouwen verder op de bestaande capaciteitsmonitoring.

•

We zorgen ervoor dat kennis en expertise over de netten heen wordt gedeeld.

•

We kiezen voor maximale vrijheid voor ouders om een school naar wens te kiezen
voor hun kinderen en schaffen de dubbele contingentering af. We trekken de
principes zoals die voor het secundair onderwijs in het inschrijvingsdecreet zijn
uitgewerkt, door naar het basisonderwijs. Dit sluit niet uit dat men ook in het
basisonderwijs op vrijwillige basis voorrang kan verlenen voor maximum 20% aan
een ondervertegenwoordigde groep (bv. School in Zicht, eigen inwoners…). In
capaciteitsgebieden kan het LOP daartoe een voorstel ter bekrachtiging voorleggen
aan de gemeenteraad. Vrije keuze in het secundair onderwijs wil zeggen dat in een
eerste toewijzingsronde de keuze van de ouders het criterium is. Voor wie in de 1ste
ronde geen school naar keuze heeft gekregen, geldt in een 2de ronde het criterium
volgorde van inschrijving. De derde toewijzingsronde is gebaseerd op vrije
inschrijving. Voor het basisonderwijs blijft ‘afstand tot de school’ gelden als criterium.
Ook de LOP-werking en -samenstelling wordt voor het basisonderwijs afgestemd op
die van het secundair onderwijs. Zodra de capaciteit het toelaat, stappen we af van
het verplicht digitaal aanmelden.

•

We onderzoeken of er in de Vlaamse rand een voorrangsregel kan worden ingevoerd,
bij voorkeur ten voordele van de leerlingen uit de Vlaamse Gemeenschap zodat bvb.
Vlaamse leerlingen niet plots worden opzijgezet door leerlingen uit het Waals gewest.

•

In Brussel houden we vast aan een systeem met een voorrangsregel van minstens 65%
Nederlandstaligen. Dat garandeert een kritische massa leerlingen van bewezen
Nederlandkundige ouders in het Nederlandstalig onderwijs en stimuleert de
verantwoordelijkheid van elke onderwijsactor. Tevens houden we vast aan de
voorrang ten behoeve van 15% leerlingen die negen jaar Nederlandstalig
basisonderwijs doorliepen.

•

We voeren de bepalingen omtrent infrastructuurmiddelen, zoals vastgelegd in het
Decreet op het Onderwijs II van 31 juli 1990, onverkort uit.

•

De termijn waarbinnen subsidies voor scholenbouw geheel of gedeeltelijk
terugbetaald moeten worden bij het opheffen van de onderwijsbestemming van het
gesubsidieerde gebouw, wordt verlengd van 20 naar 30 jaar.
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•

Tegelijk blijven we verder investeren in de renovatie van verouderde
schoolgebouwen, waarbij we o.a. met middelen uit het Klimaatfonds extra aandacht
schenken aan energetische duurzaamheid.

•

We zetten de schoolpoort open voor innovaties die in onze bedrijven ontwikkeld zijn.
Daarvoor voeren we de samenwerking tussen scholen, bedrijven en kennisinstellingen
op. Samen met onze bedrijven willen we investeren in de “Klas van de Toekomst”. ICTtoepassingen hebben een enorm potentieel om het leren in de klas te versterken en
leren op maat mogelijk te maken. We ijveren voor een fiscaal gunstig kader om
dergelijke investeringen vanuit bedrijven te stimuleren.

•

We blijven verder inzetten op samenwerking tussen scholen, Deeltijds
Kunstonderwijs, sportclubs, jeugdwerk, cultuur, verenigingen en lokale besturen met
het oog op een wederzijds maximaal multifunctioneel gebruik van school- en
sportaccommodaties.

•

Samen met de lokale besturen, stemmen we het bestaande aanbod van de voor- en
naschoolse opvang binnen de diverse beleidsdomeinen Onderwijs, Welzijn, Sport,
Cultuur en Jeugd op elkaar af en geven zo ook uitvoering aan het decreet
Buitenschoolse Kinderopvang, in samenwerking met het beleidsdomein Welzijn.

•

We bestendigen de huidige samenwerking van scholen in al dan niet net- en
koepeloverstijgende scholengemeenschappen. Elke school heeft een eigen
pedagogisch project, een eigen cultuur. Samen creëren ze het rijke landschap aan
Vlaamse scholen. Ouders, leerlingen en personeel kiezen voor een school omwille van
die eigenheid.
Wanneer scholen fuseren, wordt voorafgaand aan de beslissing het personeel en
lerarenkorps nauwer betrokken.
Bij een eventuele overdracht van een school van het officieel onderwijs wordt in eerste
instantie een overdracht binnen het officieel onderwijs onderzocht.

Basisonderwijs
•

Vlaanderen is wereldtop in het aantal kleuters dat naar school gaat. In het schooljaar
2017-2018 was 98,8% van de kleuters ingeschreven in een school. Het is onze ambitie
dat álle kleuters ingeschreven zijn in een school en voldoende naar school gaan. We
streven naar een verdere maximale participatie vanaf de leeftijd van 3 jaar. In het
groeipakket zorgen de participatietoeslagen voor een financiële stimulans (vanaf
2019) richting inschrijving en deelname aan het kleuteronderwijs. Daarnaast focussen
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we in nauwe samenwerking met de lokale besturen op acties naar kleuters toe, die we
vandaag niet (voldoende) in de klas zien.
•

Om de kwaliteit ook in het kleuteronderwijs te verhogen, vrijwaren we maximaal de
lestijd door het aandeel zindelijke kleuters te laten stijgen. Daardoor worden de
leerkrachten in de kleuterklassen minder zwaar belast. Voor de tijdige opstart van
zindelijkheidstraining, verwachten we een extra inspanning van de ouders, hierin
ondersteund door Kind en Gezin.

•

Om meer handen in de klas te krijgen, leveren we een extra budgettaire inspanning
om zowel de werkingsmiddelen als de omkadering van en in de scholen van het
basisonderwijs stapsgewijs te laten groeien met als doel een kleiner aantal leerlingen
per leerkracht. Dankzij meer ondersteuning willen we aan de toegenomen zorgnood
in de klas voldoen. We zetten in op extra kinderverzorg(st)ers in het kleuteronderwijs.

•

Voor directies wordt in functie van het aantal personeelsleden voorzien in [extra
administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning] in die betrokken school.

•

Taalkennis Nederlands is de absolute topprioriteit voor iedereen.

o De onderwijstaal is en blijft Nederlands. Goede kennis van het Nederlands is
essentieel. Taal is de sleutel voor sterke onderwijsprestaties, voor volwaardige
integratie maar evengoed voor de werkbaarheid in de klas. Daarom hebben
we nood aan een Taalturbo Nederlands. Wie taalachterstand heeft, kan
terecht in extra taalbadklassen Nederlands. Het is niet voldoende om alleen
Nederlands te kennen als ‘gebruikstaal’. Ook grammatica, zinsontleding en
begrijpend lezen zijn belangrijk en horen thuis in de eindtermen van zowel
basis- als secundair onderwijs. We bevorderen leesplezier Nederlands buiten
de schooluren, in structurele samenwerking met bibliotheken (bv. door
wijkbibliotheken een plaats in de school te geven) en culturele centra.

o De kennis van het Nederlands begint bij de start van de schoolloopbaan. En
dus moet het kleuteronderwijs ook de poort naar het Nederlands zijn én
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met gelijke kansen de
schoolloopbaan starten. De verlaging van de leerplichtleeftijd grijpen we aan
om ervoor te zorgen dat kinderen die thuis onvoldoende Nederlands
gebruiken, reeds in de kleuterschool Nederlands leren en zo het lager
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onderwijs zonder taalachterstand kunnen starten. Dit draagt ook bij tot de
relatie leerkracht en leerling en dus tot het pedagogisch comfort. Net in de
kleuterschool zijn de kinderen ook het meest vatbaar voor taalverwerving. Van
alle vijf-zesjarigen wordt een uniforme net- en koepeloverschrijdende
gestandaardiseerde taalscreening afgenomen. De bestaande toolkit vormen
we om tot één taalscreening Nederlands.

o Leerlingen die later instromen in het Nederlandstalig onderwijs, moeten
eenzelfde uniforme net- en koepeloverschrijdende gestandaardiseerde
taalscreening Nederlands afleggen.
o We behouden de OKAN-werking.

o Ook initiatieven zoals zomerscholen Nederlands, georganiseerd door lokale
partners en het middenveld, worden gefaciliteerd. Op die manier vermijden
we regressie bij de leerlingen door de zomervakantie.

o Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het
Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject
Nederlands volgen met in beginsel een taalbadklas of een volwaardig
alternatief dat dezelfde resultaten bereikt. Dit kan ook netoverschrijdend
georganiseerd worden.

•

We gebruiken de SES-werkingsmiddelen waarvoor ze bedoeld zijn zodat kinderen met
een moeilijke thuissituatie gericht ondersteund worden en hun kans op
ongekwalificeerde uitstroom kleiner wordt. Zo zetten we ze onder andere in voor
taalbadklassen Nederlands, leermateriaal Nederlands tweede taal en
huiswerkbegeleiding. De aanwending wordt steekproefsgewijs gecontroleerd en
indien de middelen niet doelmatig worden aangewend, worden deze middelen
duidelijker geoormerkt.

•

Talenkennis is een echte rijkdom voor de Vlaming. We versterken het taalonderwijs
Nederlands én blijven inzetten op taalsensibilisering, taalinitiatie, het (facultatief)
taalonderwijs van het Frans, Engels en/of Duits.

35

•

De eindtermen basisonderwijs worden ambitieus herschreven met bijzondere
aandacht voor Nederlands, Frans, Wiskunde en Wetenschappen en Techniek. Na een
eerste evaluatie van basisgeletterdheid in het Secundair Onderwijs, zorgen we voor de
invoering ervan in het basisonderwijs op de leeftijd van tien jaar, minstens voor
Nederlands en Wiskunde.

•

De eindtermen worden letterlijk overgenomen bij de respectievelijke leerplandoelen
in de leerplannen en gekoppeld aan de bestaande leergebieden.

•

We versterken de aandacht voor Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs door
leerkrachten in de laatste jaren van het basisonderwijs zich te laten specialiseren in
een bepaald leergebied. Ook in het kleuteronderwijs prikkelen we kinderen reeds voor
STEM.

Secundair onderwijs
•

Vanaf 1 september 2019 rollen we jaar per jaar de modernisering van het secundair
onderwijs uit. We vervolmaken de hervorming in functie van transparantie en
excellentie. We zorgen ervoor dat de opleidingen inhoudelijk up-to-date zijn en
inspelen op de realiteit van morgen, zeker ook wat de nodige digitale en transversale
competenties betreft. Alle opleidingen Secundair Onderwijs dienen specifiek genoeg
voor de betrokken studierichting aan te sluiten op ofwel de noden van de
arbeidsmarkt, ofwel op de startkwalificaties van het Hoger Onderwijs of op beide.

•

Er kan geen sprake zijn van een brede eerste graad. Er geldt een getrapte studiekeuze
waarbij de inhoudelijk onderscheiden basisopties en pakketten steeds richtinggevend
zijn voor de verdere studiekeuzemogelijkheden in volgende jaren en graden. Ook na
het eerste jaar zal de klassenraad aan elke leerling een oriënterend advies geven over
de logische verdere studiekeuzes en bij uitzondering keuzes beperken.

•

Op basis van één eenvoudige en uniforme tabel voor heel Vlaanderen moeten ouders
en leerlingen zicht krijgen op het volledige leertraject van het eerste tot het laatste
jaar. Deze tabel omvat enerzijds de door de overheid ontwikkelde matrix met de
studiedomeinen, finaliteiten en onderwijsvormen (ASO, BSO, KSO, TSO) en anderzijds
voor de eerste graad de basisopties en pakketten.
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•

Om bovenstaande principes ook in de praktijk gerealiseerd te zien, treden we
desnoods regelgevend op.

•

Het evaluatiesysteem moet duidelijk en betrouwbaar zijn voor ouders en leerlingen,
met minimale planlast voor leerkrachten, waardoor juridische interpretaties worden
vermeden.

•

Herexamens zijn voor een klassenraad een goed instrument om bepaalde leerlingen
de kans te geven om alsnog over te gaan naar het volgende jaar of om een bepaalde
studierichting, basisoptie of pakket te volgen. In het algemeen moet opnieuw meer
vertrouwen gegeven worden aan de klassenraden, die met kennis van zaken leerlingen
oriënteren op basis van formele evaluaties.

•

We investeren extra in de didactische uitrusting van klassen die gebruikt worden voor
technisch of zorg georiënteerde opleidingen, met name in het TSO en BSO zodat
leerlingen leren werken met moderne apparatuur die zij op de arbeidsmarkt ook zullen
bedienen.

•

We maken voortaan maximaal gebruik van de kansen die duaal leren kan bieden als
een volwaardige leerweg. We stimuleren daarbij zowel het onderwijsveld als de
bedrijven om elkaar hierin maximaal tegemoet te komen vanuit een welbegrepen
wederzijds belang. We zetten verder in op het belang van duaal leren als volwaardige
leerweg. We breiden het duale aanbod in het secundair onderwijs versneld uit naar
meer richtingen met een dubbele finaliteit (doorstroom/arbeidsmarkt) en
doorstroomfinaliteit TSO. Daarnaast onderzoeken we duaal leren in richtingen in ASO.
We blijven inzetten op kwaliteitsvolle mentoropleidingen.

•

We stimuleren elke student om zijn of haar studie succesvol af te ronden en rekenen
op eenieders engagement en verantwoordelijkheid. De naamloze leerjaren bouwen
we uit tot sterke schakels voor jongeren die vanuit BSO en TSO (dubbele finaliteit) de
overstap naar een graduaat en bacheloropleiding willen maken. Ook in het ASO en TSO
(doorstroomfinaliteit) richten we optioneel (en in overleg met de hogescholen en
universiteiten) een schakeljaar in als voorbereiding op het hoger onderwijs. Deze
opleidingen worden georganiseerd op het niveau van het secundair onderwijs. Elke
leerling ondersteunen we bij de studiekeuze.

•

De personeelsomkadering van het secundair onderwijs moet vanzelfsprekend
maximaal transparant en doelgericht worden ingezet. Net als de werkingsmiddelen
worden ze ingezet voor de leerling en leerkracht in de klas en de school. Evenzeer
zorgen we dat extra middelen, inclusief GOK-middelen, enkel gebruikt worden voor
die leerlingen die ze genereren en voor het vooropgestelde doel en dus niet voor
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overkoepelende structuren. Elke afwijking van deze beginselen dient te worden
gemotiveerd. Controle gebeurt steekproefsgewijs.

•

We zien er op toe dat schoolbesturen hun werkingsbudget en omkadering nauwer
laten aansluiten bij de administratieve eenheden en de leerlingen die de middelen
genereren.

•

Ook in het secundair onderwijs wordt ingezet op talenkennis: zowel kennis van het
Nederlands als kennis van moderne vreemde talen is uiterst belangrijk in onze
kennismaatschappij. Er wordt een wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd van de
impact van CLIL op de leerprestaties van de leerlingen. De maatregelen inzake taal en
integratietrajecten Nederlands worden analoog met het basisonderwijs ook in het
secundair onderwijs ingevoerd.

•

We hebben oog voor digitale innovaties in de klas van de toekomst en voor de
bijhorende ICT-toepassingen.

•

In samenwerking met het bedrijfsleven maken we werk van een kwaliteitsvolle
didactische uitrusting voor (nijverheids-) technische en beroepsgerichte opleidingen in
het secundair onderwijs.

•

We blijven inzetten op het vergroten van het draagvlak voor technologie, innovatie en
wetenschap bij de Vlaming. We maken een nieuw ambitieus STEM-actieplan 20202030 over de beleidsdomeinen heen.

Hoger en volwassenenonderwijs – Levenslang leren
•

Om ontgoochelingen te vermijden en slaagkansen van studenten te verhogen, willen we
de studie-efficiëntie in het Hoger Onderwijs versterken door een goede oriëntering en
een snelle heroriëntering. Daarvoor werken we met een viertrapsraket:
• De resultaten van het secundair onderwijs en het advies van de klassenraad.
• De oriënteringsproef voor leerlingen in het Secundair Onderwijs (Columbusproef).
• Het oriënteringstraject wordt afgerond met verplichte maar niet-bindende
toelatingsproeven. De volgende jaren veralgemenen we die aanpak voor het hele
hoger onderwijs. In overleg met de hoger onderwijsinstellingen en het afnemende
veld bekijken we ook voor welke opleidingen het aangewezen is om die
toelatingsproeven bindend te maken.
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•

Een snel heroriënteringstraject wanneer de student niet slaagt na een eerste
evaluatieperiode.

•

We voorzien ook in de parameters van het financieringssysteem ten voordele van een
gepaste en snelle heroriëntering van studenten en passen in die zin ook de
inputfinanciering aan.

•

We evalueren het leerkrediet en in het bijzonder de inputfinanciering en sturen het
gefaseerd bij ter ondersteuning van een optimale studie-efficiëntie. Generatiestudenten
(niet-werkstudenten) kunnen voortaan enkel geldig inschrijven wanneer ze minstens 50
studiepunten opnemen. Om opnieuw te kunnen inschrijven voor dezelfde opleiding,
moeten ze voortaan minstens de helft van de opgenomen studiepunten verwerven tenzij
er sprake is van overmacht. Het jaar kan alsnog worden overgedaan in dezelfde opleiding
wanneer bindende voorwaarden gelden inzake de evolutie van de studieresultaten.

•

We vragen de hogeronderwijsinstellingen stringentere modeltrajecten op basis van
volgtijdelijkheid te bepalen en hierover transparant te communiceren. De instelling gaat,
mede op basis van de resultaten van verplichte, niet bindende toelatingsproeven, in
gesprek met de student die wil afwijken van het modeltraject in functie van het behalen
van een optimaal studierendement.

•

Studenten kunnen in principe niet langer starten in hun master zonder hun
bacheloropleiding af te werken.
In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal 30 studiepunten van de bachelor
meenemen naar de master indien de instelling oordeelt dat de niet-verworven
studiepunten de inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren. De bachelorproef is
hiervan uitgesloten.

•

We optimaliseren de schakelprogramma’s zodat schakelen vanuit een professionele
bachelor sneller en effectiever kan. We versterken hiermee de samenwerking tussen
hogescholen en universiteiten, vanuit hun sterktes en complementariteit.

•

Inzake
de
financiering
van
de
hogescholen
worden
de
OBE’s
(onderwijsbelastingeenheden) tegen het licht gehouden en wordt de financiering van
hogeschoolopleidingen gericht en gefaseerd verhoogd.

•

We zorgen voor een rationeel georganiseerd en goed gespreid hoger onderwijslandschap
zodat versnippering van (personele, onderzoeks- en infrastructurele) middelen, onnodige
duplicatie, overlap enz. wordt tegengegaan. Hiertoe ontwikkelen de universiteiten en
hogescholen richtlijnen voor de beoordeling, binnen de bestaande financiering, van
nieuwe bachelor- en masteropleidingen, met het Rapport-Soete als leidraad. Deze
richtlijnen worden ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Kwaliteitswinst
van zowel het onderzoek als het onderwijs binnen universiteiten en hogescholen staat
voorop.
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•

Het vermijden van taalachterstand en het terugdringen van vroegtijdige schooluitval, is
cruciaal om alle jonge talenten in Limburg maximaal kansen te geven en zo de
participatiegraad in het hoger onderwijs op te trekken. Aansluitend hierop geven we de
UHasselt ook de kans om een aantal specifieke bijkomende studierichtingen op te starten
die nauw gelinkt zijn aan het Limburgse bedrijfsleven, bestaande onderzoeksactiviteiten
en noden op de arbeidsmarkt:
• Bachelor Sociale Wetenschappen
• Master Materiomics
• Master Health Care
• Master Verpleeg- en Vroedkunde

•

Tevens ondersteunen we in West-Vlaanderen de universiteiten en hogescholen om mana-ma’s en postgraduaten in te richten die aansluiten op de technologische speerpunten.
Het universitaire aanbod kan worden uitgebreid binnen de beschikbare universitaire
middelen door de economische opleidingen (TEW en handelswetenschappen) te
vervolledigen.

•

De regeringscommissarissen screenen de communicatie die de instellingen over hun
studieaanbod voeren. Vaststellingen van misleidende communicatie leiden tot
overheidsingrijpen waarbij de gevoerde communicatie wordt afgevoerd en bij herhaling
er een financiële sanctie wordt opgelegd.

•

Om resultaten van wetenschappelijk onderzoek vlot te kunnen verspreiden in Vlaanderen
moet het Nederlands als wetenschapstaal overeind blijven. Binnen Europa moeten we
ervoor ijveren om wetenschappelijke publicaties maximaal te ontsluiten zonder hoge
kosten voor de instellingen of voor de gebruiker en los van dure platformen. Onderzoek
gefinancierd door Vlaanderen, wordt steeds vergezeld van een beperkte vertaling in het
Nederlands.

•

Gelet op de versterking van de positie van het Nederlands in het basis- en secundair
onderwijs kan voor de bachelors het aandeel anderstalige opleidingen licht worden
opgetrokken tot maximaal 9%. We zien strikt toe op deze beperking, net zoals op het
ontstaan van zogenaamde ‘spookopleidingen’ waarmee onvolwaardige Nederlandstalige
equivalenten worden aangeboden. Van het onderwijzend personeel en het academische
personeel belast met een onderwijsopdracht dat de Nederlandse taal niet beheerst op het
vereiste ERK-niveau binnen de vooropgestelde termijnen, wordt de onderwijsopdracht
niet verlengd. De regeringscommissarissen treden desgevallend op.

•

In navolging van buitenlandse voorbeelden, beperken we via een numerus clausus of fixus
het aandeel buitenlandse studenten voor de opleidingen Diergeneeskunde en
Geneeskunde.
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•

De focus op de kwaliteit van het onderwijs Nederlandse taal en vreemde talen in basis- en
secundair onderwijs vereist voldoende gekwalificeerde leerkrachten. Gelet op de
verminderde belangstelling voor talenopleidingen en de opleidingen Nederlands in het
bijzonder moet een Actieplan Talen zorgen voor voldoende instroom in deze richtingen.

•

Er wordt onderzocht hoe de infrastructuurinvesteringen van en voor het hoger onderwijs
kunnen worden versterkt via de middelen voor investeringen voor
onderzoeksinfrastructuur in onderzoek- en kennisinstellingen.

•

We breiden het duaal leren daarnaast verder uit naar de opleidingen in de hogescholen
en het volwassenenonderwijs. We creëren hiertoe het beleidskader en de regelgeving
rekening houdend met de eigenheid van deze onderwijsvormen.

•

Uit onderzoeken blijkt dat het mentaal welbevinden van studenten in het hoger onderwijs,
inclusief doctoraatsstudenten, onder druk staat. Hieraan zal specifieke aandacht worden
besteed.

•

De eerste stappen van een grondige hervorming van het volwassenenonderwijs werden
gezet. Zo kan een zo breed mogelijk publiek kennis, vaardigheden en attitudes verwerven
in functie van maatschappelijk functioneren of re-integratie, verdere deelname aan
onderwijs, uitoefening van een beroep, versterking van het Nederlands, beheersing van
een moderne vreemde taal, verhoging van geletterdheidscompetenties en het behalen
van een diploma secundair onderwijs.

•

Daarnaast blijven we binnen het Volwassenenonderwijs gebiedsdekkend inzetten op
NT2, dat flexibeler moet worden aangeboden, knelpuntberoepen en levenslang leren. In
het volwassenenonderwijs ligt er een belangrijke rol weggelegd voor de herscholing van
werklozen en werknemers op niveau secundair onderwijs. Daartoe evalueren we het
betrokken decreet.

•

We stimuleren alle betrokken partners om te werken aan geletterdheid. Binnen het
volwassenonderwijs richten de Centra voor Basiseducatie zich specifiek tot
laaggeletterden. Ze vervullen niet enkel een rol in het onderwijs. Ze zetten zich ook in voor
inburgering en integratie zodat hun cursisten geletterd kunnen functioneren in de
samenleving.
•

Om er voor te zorgen dat nieuwkomers sneller op hun niveau inzetbaar zijn op de
arbeidsmarkt, versterken we de werking van het National Academic Recognition
Information Center (NARIC) met betrekking tot de erkenning van buitenlandse diploma’s.

•

Om de synergiën en samenwerking in het kader van levenslang leren binnen de Vlaamse
overheid te versterken, wordt een platform levenslang leren opgericht binnen de
beleidsdomeinen Werk en Onderwijs. Via een gezamenlijke visie kunnen de
noodzakelijke ambities en doelstellingen verder worden uitgewerkt.
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•

We behouden de leerladder in de zorg zoals die nu bestaat, met een volwaardig eigen
profiel en takenpakket voor de HBO5-verpleegkunde opgemaakt met
vertegenwoordigers van HBO5-verpleegkundigen en de sector. We ijveren ervoor dat dit
eigen profiel verankerd wordt in de federale wet op de gezondheidsberoepen en geven
dit eigen profiel vorm in een gemengde commissie Vlaams (onderwijs/welzijn) en
federaal (volksgezondheid). We maken de onderwijsinspectie verantwoordelijk voor het
toezicht op de kwaliteit van de opleiding.

•

We maken in overleg met de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
Werk en Sociale Economie prioritair werk van een gedetailleerd en betrouwbaar kadaster
van knelpuntberoepen binnen de gezondheidszorgberoepen en stemmen het
opleidingsaanbod erop af.

•

Voor laatstejaarsstudenten Bachelor in de Verpleegkunde (vierde jaar) kan een
forfaitaire onkostenvergoeding voorzien worden, gefinancierd door de betrokken
werkgevers.

•

Wat de artsenquota betreft zijn we als Vlaamse Gemeenschap, inzake de RIZIV-nummers
afhankelijk van de federale regering. We blijven als Vlaanderen eisen dat er een correcte
verdeling van de RIZIV-nummers is tussen de gemeenschappen en er een aflossing komt
van het in het verleden door de Franse gemeenschap opgebouwde overtal. Tegelijk richt
Vlaanderen, een eigen Vlaamse planningscommissie op om de Vlaamse zorgnoden te
bepalen. Op basis van deze adviezen zal het aantal studenten dat toegelaten wordt tot
de opleiding arts en tandarts worden bepaald en niet langer enkel op basis van het
federale advies dat Vlaanderen al twintig jaar als enige opvolgt.

•

We steunen de initiatieven van de Europese Commissie voor een versterking en
verruiming van het Erasmus+-programma voor meer onderwijsmobiliteit in Europa.

42

