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VOORWOORD
Er gaat geen dag voorbij of in een of ander nieuwsbulletin komt het onderwijs
aan bod. Dikwijls gaat het over de publicatie van onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld in verband met de wiskundekennis van leerkrachten, de goede prestaties
van 15-jarigen voor de PISA- testen, het dalende niveau van begrijpend lezen bij
leerlingen van het lager onderwijs, de zwakke wetenschappelijke onderbouwing
van leermateriaal in de Vlaamse lerarenopleidingen … Telkens valt op hoe die
berichtgeving aanleiding geeft tot heftige reacties en opinies van onderzoekers,
leraren uit de praktijk, onderwijs(des)kundigen en politici. Zo bleek de publicatie
in december 2017 van de kritische PIRLS-resultaten over leesvaardigheden
koren op de molen van politici die het – in principe afgeronde – debat over de
nieuwe eindtermen opnieuw willen aanzwengelen. Zelfs tussen politieke partijen binnen de meerderheidscoalities blijkt onderwijs aan te zetten tot hevige
en soms emotionele debatten. Er is ook stof genoeg. Denk maar aan de debatten over inclusief onderwijs (het M-decreet), de invloed van de sociaal-economische-status op leerprestaties, de nieuwe eindtermen, de kwaliteit van de
instroom in de lerarenopleiding, de evaluatie en de vernieuwing van die lerarenopleiding, het al dan niet invoeren van toelatingsproeven, oriënteringsproeven
of selectieproeven bij de toegang tot het hoger onderwijs … Het zijn maar enkele
voorbeelden die bewijzen hoe hoog de discussies over onderwijs kunnen oplopen. Onderwijs blijkt erg waardegevoelig te zijn, omdat het ingebed zit in lang
bestaande tradities, culturele voorkeuren en opvattingen over wat belangrijk is
om te leren.
In de vele debatten valt op dat een aantal argumenten steeds terugkeren. Men
schermt met de vrijheid van onderwijs, de schoolautonomie, de Grondwet … En
dikwijls refereert men aan situaties uit het verleden, vooral wanneer het gaat
over discussies over de structuren van ons onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het
Vernieuwde Secundair Onderwijs (VSO), de discussie of godsdienstonderwijs al
dan niet deel uitmaakt van de opdracht van het onderwijs en de vraag of het wel
aan de politiek is om aan de eindtermen te rommelen. Ook passeren heel wat
verschillende actoren de revue: onderwijskoepels, vakbonden, de OESO, de
inspectie, onderzoekers, lerarenopleiders, organisaties uit het bedrijfsleven, de
minister van Onderwijs …
Uiteraard is het goed dat het debat over onderwijs zo expliciet wordt gevoerd.
Het toont aan dat er veel aandacht is voor de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
tegelijk merken we dat in die debatten dikwijls de geschiedenis van het onderwijs in België en Vlaanderen veronachtzaamd wordt. Bovendien worden er fouten gemaakt en bestaan er niet alleen misvattingen over hoe beslissingen geno-
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men worden in onderwijsmateries en over wat precies onder schoolautonomie
valt, maar ook over wat wel of niet tot de ‘macht’ van de minister van Onderwijs
of de koepels behoort. Of het debat wordt eenzijdig gevoerd; men schermt met
autonomie, maar vergeet de daarmee gepaard gaande responsabilisering. Men
schermt met de leerplicht, maar vergeet waarom die ooit verlengd werd. Niet
zelden wordt ook aan cherrypicking gedaan. Als een soort smeerolie licht men
er alleen die onderzoeksresultaten uit die aansluiten bij de ingenomen standpunten.
Het voorgaande is de aanleiding voor dit boek over het onderwijsbeleid in
Vlaanderen, dat ten eerste de historische context kernachtig wil neerzetten om
hedendaagse debatten te helpen beschrijven en verklaren. Ten tweede wil het
boek de puntjes op de i zetten als er wordt verwezen naar mijlpalen in onze
onderwijsgeschiedenis. Dit boek kan ertoe bijdragen feiten en opinies over het
onderwijsbeleid van elkaar te onderscheiden, bijvoorbeeld wanneer het gaat
om een interview met een minister die verwijst naar de Grondwet om de invloed
van de netten en koepels te rechtvaardigen. Of het helpt om het hoofd te schudden wanneer politici aangeven dat leerkrachten en scholen aandacht ‘moeten’
besteden aan kortademige en weinig duurzame actuele thema’s.
We wensen de lezer – na deze korte inleiding – ten slotte veel leer- en leesgenot. We hopen dat het debat over het onderwijsbeleid verdergezet wordt, maar
vooral dat dit gebeurt met aandacht voor de historische context, een juiste kijk
op actoren die aan zet zijn en met zin voor relativering, omdat de geschiedenis
zich dikwijls herhaalt.
Gent, 11 december 2017
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Publicaties rond het onderwijsbeleid vervallen snel in een lineaire opsomming
van de structuurelementen van onderwijs, zoals de onderwijsniveaus, de personeelscategorieën of de vigerende wetgeving.
In deze tekst proberen we een alternatieve ordening uit te werken waarbij
we enerzijds een reeks horizontale basispijlers bespreken, en anderzijds die
horizontale pijlers laten doorkruisen met een aantal verticale pijlers. Op die
manier worden de horizontale pijlers recurrente thema’s die we elke keer moeten herhalen bij de bespreking van één of meerdere verticale pijlers. In de structuur van het onderwijs werken de horizontale pijlers namelijk in elke verticale
pijler door.

1. Horizontale pijlers
Een aantal thema’s keren terug bij elke discussie over veranderingen in het
onderwijsbeleid. Heel wat stakeholders bijten zich er ook in vast en leiden er
rechttoe, rechtaan een onderhandelingspositie uit af. Een schoolvoorbeeld is
schoolautonomie als een afgeleide van vrijheid van onderwijs. Wil een regering
bijvoorbeeld het secundair onderwijs hervormen, dan zal ze dat op een zeer
voorzichtige manier doen om de mogelijke kritiek te counteren dat ze de vrijheid
van onderwijs zou raken.
Lees bijvoorbeeld volgend uittreksel uit Het Laatste Nieuws van 19 februari 2017
en let vooral op de laatste zin waarin minister van Onderwijs Hilde Crevits meteen mogelijke kritiek ondergraaft:
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Vlaamse regering akkoord over hervorming
secundair onderwijs: ‘Gemiste kans’,
‘Dode mus’1
De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het
secundair onderwijs, met name over de ‘matrix’ of de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Het
toekomstige studieaanbod voor de tweede en derde graad ligt vast. Er komen 8
studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden. Het nieuwe studieaanbod is
door de Vlaamse Regering goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van
Onderwijs Hilde Crevits. ‘Dit is niet de ambitieuze hervorming van het secundair onderwijs waarvan we droomden’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De acht studiedomeinen zijn taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en
tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, en voeding
en horeca. Het nieuwe model zal ervoor zorgen dat leerlingen stap voor stap een
gerichtere studiekeuze maken met een duidelijke doel voor ogen: doorstromen
naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.
(…) Elk schoolbestuur bepaalt op basis van de nieuwe ordening in het kader
van vrijheid van onderwijs zelf welk schoolconcept het uitwerkt, rekening houdend met de vastgelegde regels rond het programmeerbaar aanbod.

We onderscheiden zeven fundamentele horizontale pijlers. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze pijlers is dat ze sterk verankerd zitten in de wettelijke,
decretale basis van het onderwijs als maatschappelijke sector.
Zo ligt de eerste pijler verankerd in artikel 17 van de Belgische Grondwet
(17 februari 1831). En in vrijwel elke fundamentele discussie over het onderwijs in
Vlaanderen zit een directe verwijzing naar deze vrijheid van onderwijs. Die discussies leiden ook dikwijls tot een klacht over de ‘prijs’ die we voor die vrijheid
betalen. Zo lees je in Het Laatste Nieuws van 1 december 2014: ‘Vrijheid van
onderwijs is te duur’.2
De tweede pijler is een verdere uitwerking van de Grondwet met daarbij
een zeer late beslissing van de Belgische overheid om onderwijs via leerplicht
voor iedereen te garanderen. Later in deze tekst zal blijken dat België in dit verband een van de laatste West-Europese landen was om veralgemeend onderwijs in te voeren. Opnieuw zal je merken hoe dit historisch te verklaren is en hoe
daarbij bepaalde stakeholders een eigenaardige rol hebben gespeeld.

1
2

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/3054118/2017/01/13/Vlaamse-regering-akkoord-over-hervorming-secundair-onderwijs-Gemiste-kans-Dode-mus.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/2137312/2014/12/01/Vrijheid-vanonderwijs-is-te-duur.dhtml
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Figuur 1.1. Horizontale pijlers
van het Vlaamse onderwijsbeleid.

Vrijheid van onderwijs
Leerplicht en geen schoolplicht
Onderwijs is gemeenschapsmaterie
Kwaliteitszorg en -bewaking
Diversiteit en inclusie
Verankering stakeholders in onderwijsbeleid
Een Vlaams-Europese kwalificatiestructuur

De derde pijler verwijst naar de ‘aardverschuiving’ in de Belgische structuur als gevolg van de federalisering en het overhevelen van bevoegdheden
naar de gemeenschappen en de gewesten. Na zes staatshervormingen, waarvan de eerste in december 1970 plaatsvond, is België niet meer ‘wat het geweest
is’ en beslissen de verschillende gemeenschappen over bevoegdheden die
aanvankelijk cultureel van aard waren. Het voorlopige einde van deze herzieningen, met telkens aanpassingen aan de Grondwet, dateert van 2012. Staatshervormingen gingen telkens samen met aanpassingen in de Grondwet.
De volgende vier pijlers vinden ten dele hun oorsprong in de oorspronkelijke Belgische onderwijsregelgeving (bv. het toezicht op het onderwijs, de
inspectie, de leerplannen …) en vooral in grondige herschikkingen van de onderwijsstructuur door de inbedding in de ruimere Europese context (zie de Europese kwalificatiestructuur) en door verschuivingen in de maatschappij als gevolg
van migratie en ideologische discussies over diversiteit en inclusie.

14
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2. Verticale pijlers
De verticale pijlers verwijzen naar de basisstructuur van het onderwijs ingericht
volgens niveaus, die niet alleen een afgeleide zijn van een meer omvattende
kwalificatiestructuur, maar die ook sterk bepaald zijn door een aantal leeftijdsgrenzen.

Volwassenenonderwijs

Hoger onderwijs

Secundair onderwijs

Basisonderwijs

Figuur 1.2. Verticale pijlers van
het Vlaamse onderwijsbeleid.

Een bespreking van die kwalificatiestructuur en de leeftijdsgrenzen toont hoe
het denken over het belang van onderwijs is verschoven van een focus op
beperkte kwalificatie met het oog op de inschakeling in een agrarische en/of
industriële maatschappij, naar een focus op het garanderen van kwalificaties die
passen bij een postindustriële samenleving waarin de dienstensector bepalend
is. Het onderscheid tussen hoger onderwijs en volwassenenonderwijs is in die
zin een anomalie. In het buitenland is er bijvoorbeeld veeleer sprake van tertiair
onderwijs (Salmi, 2003), dat onderwijs aan volwassenen omvat maar op verschillende kwalificatieniveaus aansluit.
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3. Het complexe samenspel van
verticale en horizontale pijlers
Brengen we de horizontale en verticale pijlers samen, dan benadrukken we hoe
veel beslissingen over het opzetten en functioneren van verschillende onderwijsniveaus direct beïnvloed worden door de horizontale pijlers. Zo is de discussie over de hervorming van het secundair onderwijs sinds jaar en dag beïnvloed
door discussies over de vrijheid van onderwijs en de daaraan gekoppelde
schoolautonomie.

Volwassenenonderwijs

Hoger onderwijs

Onderwijs is gemeenschapsmaterie

Secundair onderwijs

Leerplicht en geen schoolplicht

Basisonderwijs

Vrijheid van onderwijs

Kwaliteitszorg en -bewaking
Diversiteit en inclusie
Verankering stakeholders in onderwijsbeleid
Een Vlaams-Europese kwalificatiestructuur

Figuur 1.3. Interactie van
de horizontale en verticale
pijlers van het Vlaamse
onderwijsbeleid.
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4. Onderwijsbeleid als het
macroniveau in een onderwijskundig
referentiekader
Tot slot benadrukken we dat het onderwijsbeleid een richtinggevend raamwerk
is in het onderwijskundige referentiekader dat leren en instructie helpt te beschrijven. Waar we in de discussie over leren en instructie vooral de nadruk leggen
op de problematiek op microniveau (bv. de doeltreffendheid van bepaalde werkvormen, een evaluatieaanpak, een kenmerk van een bepaalde leerling), leggen
we bij de discussie over onderwijsbeleid vooral de nadruk op het macroniveau
(wetgeving, Vlaamse onderwijsnetten en -koepels, een minister van Onderwijs,
Vlaamse regelgeving …) en het mesoniveau (het leiderschap van een directeur,
de ligging van een bepaalde school in een stad, de samenwerking in het leerkrachtenteam …). Dit laat onbesproken dat het macroniveau een directe impact
heeft op zowel het meso- als microniveau. Zo wordt de kwaliteitszorg op het
schoolniveau rechtstreeks bepaald door de regelgeving op het macroniveau en
worden de lesdoelstellingen op het microniveau rechtstreeks beïnvloed door de
eindtermen op het macroniveau.
Wat op het macroniveau vooral opvalt, is dat het ‘interne’ functioneren van het
onderwijs en het onderwijsbeleid zeer sterk door de context beïnvloed wordt.
Het onderwijs als ‘sector’ wordt hier beïnvloed, belaagd, versterkt, gehinderd,
afgeremd, verstoord, doorkruist … door heel wat stakeholders in hun context,
zoals vakbonden, leerkrachtenorganisaties, politieke partijen, economische
drukkingsgroepen (bv. het VOKA), ideologische groeperingen (bv. de Kerk, de
loge … ), de academische wereld, jongerengroeperingen ... Die invloed is soms
heel expliciet (bv. via protestmarsen, petities, stakingen …) of verloopt veeleer
impliciet en indirect (intern overleg, paritair overleg, consultatierondes …). Dikwijls is dit ‘stille’ overleg vastgelegd in overlegakkoorden en/of is het een deel
geworden van de procedure die onderwijsinstanties volgen.
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Kenmerken institutionele
aspecten van de
instructieverantwoordelijke
(organisatie) op macroniveau:
inrichtende machten,
representativiteit, wetgever,
affiliatie met drukkingsgroep
(werkgever, werknemer,
belangengroep)

CONTEXT
Politieke context,
conjunctuur,
maatschappelijke
problemen, filosofischreligieuze discussies,
butgettaire situatie

Begeleiding
instructieverantwoordelijke
(organistie) op macroniveau:
Koepels, netten, centrale
inrichtende machten, …

Macroperspectief op
didactisch handelen
instructieactiviteiten

Kenmerken lerende(n) macroniveau:
onderwijsniveau, culture achtergrond,
initieel versus vervolgonderwijs, sociaaleconomische ras, vooropleiding,
werkervaring, …)

Begeleiding lerende(n):
ombudsdiensten, juridische
voorzieningen, …

Macroorganisatie

Macroperspectief op de organisatie:

Macroperspectief op het didactisch handelen:

– Vaste organisatiestructuur van schoolsystemen
– Typische opties in onderwijs (ASO, BSO, TSO, …)
– Wettelijke kaders over veiligheid in openbare
gebouwen
– Financieringsenveloppes
– Wettelijke kaders voor de aanstelling van
personeel
– Nationale ICT-professionalisteringsacties

–
–
–
–
–
–

Eindtermen
Ontwikkelingsdoelen
Beroepsprofielen
Sectoriële afspraken m.b.t. kwalificaties
Centra voor media-ontwikkeling
Nationale instructiesystemen voor afstandsonderwijs (bijv. OUNL)
– Assessment centres

Figuur 1.4. Het complexe
samenspel van actoren,
processen en variabelen op
het macroniveau. Let op de
centrale rol van de context
(Valcke, 2010, p. 32).
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