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In 1988 werd het departement Onderwijs en Vorming overgeheveld naar de gemeen-

schappen.  Sindsdien hebben de Vlaamse beleidsmakers niet stilgezeten: denken we 

bijvoorbeeld aan de invoering van de eindtermen, de ontwikkeling van een gelijke-

kansenbeleid, de hervormingen binnen het hoger onderwijs en, recent, het akkoord 

over de hervorming van het secundair onderwijs. Een kwarteeuw onderwijs in eigen 

beheer is het eerste werk dat op een heldere en duidelijke manier de krachtlijnen van 

dit beleid op een rijtje zet.  

In het eerste deel wordt een overzicht geboden van de structuur van het Vlaamse 

onderwijs, de � nancieringsmechanismen en de verschillende onderwijsactoren. Het 

tweede deel biedt een beeld op 25 jaar onderwijsbeleid. Naast een bespr eking van 

de rol van de verschillende onderwijsministers, ligt de focus vooral op de thema’s 

die een bepalende rol hebben gespeeld in de voorbije jaren: het gelijkekansenbeleid, 

kwaliteitszorg, rationalisering en internationalisering. Elk van deze thema’s wordt 

overzichtelijk gepresenteerd, met aandacht voor zowel de beleidsmatige krachtlijnen, 

de historische context als de resultaten. In het derde deel bespreken de auteurs de 

invloed van het onderwijsbeleid op een aantal actuele probleemdossiers, in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel bijvoorbeeld, en ook de vervrouwelijking van 

het onderwijs en het hoofddoekendebat. Zij gaan daarbij ook in op de beperkingen 

van het beleid. Slagen beleidsmakers erin om het onderwijs te sturen, of zijn zij zelf 

afhankelijk van toevalligheden en evoluties waar zij geen vat op hebben?

Dit boek is geschreven op maat van studenten en iedereen die op zoek is naar een 

toegankelijk geschreven overzicht van de beleidsbeslissingen binnen het Vlaamse 

onderwijs. 

Pieter Fannes en Bart Vranckx zijn als doctorandus verbonden aan de KU Leuven, 

en aan het COV (Christelijk Onderwijzersverbond) als projectmedewerker. Zij werken 

aan een historisch onderzoek over creativiteit binnen het Vlaamse onderwijs. 

Marc Depaepe is vicerector Campus Kortrijk (KU Leuven). Frank Simon is emeritus 

gewoon hoogleraar onderwijsgeschiedenis aan de UGent.
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Woord vooraf

We willen in de eerste plaats het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) 
en in het bijzonder de algemeen secretaris Marianne Coopman bedanken, 
zonder wier steun dit project niet mogelijk zou geweest zijn. Het COV heeft 
de ruimte gecreëerd om dit werk tot stand te brengen en ons gesteund bij 
onze zoektocht naar bronnen.
De juridische dienst heeft ons geholpen onze weg te vinden in de doolhof 
aan decreten en besluiten, terwijl de studiedienst mee heeft ingestaan voor 
de eindredactie van de tekst. Dit alles met de grootste zorg om de weten-
schappelijke integriteit van dit werk te waarborgen.

Daarnaast willen we ook de collega’s van de onderzoeksgroep Educatie, 
Cultuur en Samenleving (ECS) van de KU Leuven bedanken, voor hun hulp 
en waardevolle feedback tijdens het schrijven van dit boek.

Het oorspronkelijke idee voor dit boek is ontstaan in samenwerking met het 
onafhankelijk onderzoekscentrum Centre de Recherche et d’information 
socio-politiques (CRISP). Zij kwamen tot de vaststelling dat er nog geen 
overzicht beschikbaar was van het Vlaamse onderwijsbeleid na de federali-
sering van het onderwijs in 1989, en hebben ons gevraagd om hier verande-
ring in te brengen. We zijn hen dan ook onze dank verschuldigd om ons op 
weg te zetten naar dit werk, te helpen bij de totstandkoming van de tekst, 
en ons daarbij inhoudelijk volledig vrij te laten.

Deze tekst, bedoeld als algemene introductie in de materie, is schatplichtig 
aan een groot aantal auteurs. Om het boek niet nodeloos te verzwaren, 
werd ervoor gekozen een minimum aan voetnoten te gebruiken. De ge-
bruikte werken zijn achteraan in de bibliografi e terug te vinden.



Hoofdstuk 1.

Inleiding

Sinds de overdracht van het departement Onderwijs en Vorming naar de 
gemeenschappen in 1988, heeft het onderwijslandschap in Vlaanderen be-
langrijke wijzigingen ondergaan. De voorbije 25 jaar werd het Vlaamse on-
derwijs geconfronteerd met de invoering van eindtermen, de ontwikkeling 
van een gelijkekansenbeleid, structurele hervormingen binnen het hoger 
onderwijs... Daar is recent ook de hertekening van het secundair onderwijs 
bijgekomen. Het Vlaamse onderwijs heeft bij zijn ontwikkeling doorheen 
de jaren een eigen dynamiek ontwikkeld, en daarbij specifi eke beleidsdoel-
stellingen gevormd. Dit neemt niet weg dat het Vlaamse onderwijsbeleid, 
net zoals het beleid in andere landen en regio’s, onderhevig is aan toeval-
ligheden en de – niet altijd voorziene – effecten van het voorgaande beleid, 
waarvan de invloed niet altijd even gemakkelijk door de beleidsmakers 
ingeschat kan worden. Om de onderliggende principes en tendensen beter 
te kunnen begrijpen, moet er rekening gehouden worden met de specifi eke 
historische context waarin het Vlaamse onderwijslandschap tot stand is 
gekomen.

Het doel van het voorliggende dossier is drieledig. Ten eerste wil het een 
stand van zaken geven van het Vlaamse onderwijs, zowel wat betreft struc-
tuur als beleid. Ten tweede wil het een historisch overzicht bieden van de 
belangrijkste wijzigingen binnen het Vlaamse onderwijs sinds de defedera-
lisering van het departement. Ten derde hopen we, doorheen dit historisch 
overzicht, de grote lijnen van het Vlaamse onderwijsbeleid inzichtelijk te 
maken voor een breed publiek. Hoewel aan de verschillende aspecten van 
dat beleid reeds deelstudies zijn gewijd, bestaat er tot op heden geen over-
zichtswerk van wat Vlaanderen gedaan heeft met zijn onderwijsautonomie. 
Het is de bedoeling van dit dossier om deze lacune op te vullen, binnen de 
beperkingen die het opgelegde formaat ons stelde.
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Een grootschalige studie naar het onderwijsbeleid van de voorbije 25 jaar, 
gebaseerd op een zo volledig mogelijk bronnenapparaat, zou welkom zijn, 
maar bleek niet haalbaar. We beperkten ons daarom tot een overzicht van 
de literatuur, aangevuld met passende bronnen waar nodig. Het gekozen 
bronnenmateriaal behelst in de eerste plaats teksten en documenten van de 
beleidsmakers zelf (decreten, beleidsplannen, toespraken, persberichten...). 
We hebben ook gebruik gemaakt van reacties op het onderwijsbeleid zowel 
in kranten en weekbladen als in de pedagogische pers, en, indien relevant, 
van gerechtelijke vonnissen en parlementaire verslagen. Het gebruik van 
deze bronnen maakt dat de tekst onvermijdelijk gekleurd is door het ‘zelf-
discours’ van de beleidslieden. Daardoor lijkt de Vlaamse onderwijspolitiek 
in onze tekst wellicht doelgerichter en helderder dan ze in werkelijkheid is. 
Uiteraard zijn de oprechte pedagogische bekommernissen die in beleidstek-
sten worden aangehaald maar een deel van het verhaal: ook strategische 
en partijpolitieke overwegingen spelen een rol bij het bepalen van beleids-
prioriteiten. Binnen het kader van deze algemene introductie bleek het ech-
ter mogelijk noch wenselijk om in te gaan op deze strijd achter de coulissen.

Het eerste deel van de tekst bestaat uit een korte historische schets van het 
onderwijs in België en Vlaanderen. We hebben ervoor geopteerd om dit 
deel beperkt in omvang te houden, omdat er reeds goede overzichtsstudies 
bestaan van het onderwijs in België vóór de overdracht naar de deelstaten. 
Omdat het Vlaamse onderwijsbeleid voortbouwt op fundamenten die reeds 
eerder gelegd waren, leek het ons toch noodzakelijk om een beknopt over-
zicht van de krachtlijnen te bieden.

Deel twee bevat een uitgebreid overzicht van de structuur en de fi nancie-
ring van het Vlaamse onderwijs. We beginnen dit deel met een bespreking 
van het ARGO-decreet, omdat daarin al van bij aanvang de structuur van 
het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs werd uitgezet. Nadien volgt een be-
spreking van de verschillende fi nancieringsmechanismen, waarbij we ook 
ingaan op recente bepalingen zoals de maximumfactuur voor scholen. Ten 
slotte bieden we een overzicht van de structuur van het Vlaamse onderwijs 
en de verschillende actoren die daarin actief zijn. Alle belangrijke spelers, 
van de minister van Onderwijs en Vorming tot de vakbonden en de advies-
organen, komen hier aan bod.

Het derde, en tevens meest uitgebreide deel, is een historische bespreking 
van het onderwijsbeleid in Vlaanderen. Om de lezers een chronologisch 
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houvast te bieden, begint dit hoofdstuk met een kort overzicht van de ver-
schillende onderwijsministers en hun verwezenlijkingen sinds 1988. On-
danks het belang van het departement Onderwijs in de Vlaamse regering 
leek het weinig interessant om deze strikt chronologische aanpak door te 
trekken in de rest van het hoofdstuk. Ministers vormen immers maar één 
schakel binnen het onderwijsveld. Zij maken echter niet alleen de dienst 
uit. Het beleid wordt bepaald door een breed amalgaam aan factoren en de 
grote tendensen die zich de voorbije jaren hebben afgetekend zijn niet ge-
bonden aan deze of gene politieke legislatuur, en zelfs niet aan het politieke 
beleid an sich. De beleidsmakers hebben immers niet alles in de hand, er 
zijn altijd andere factoren zoals toeval in het spel. We hebben er daarom 
voor gekozen om te focussen op de thema’s die een bepalende rol hebben 
gespeeld in het onderwijsbeleid van de voorbije kwarteeuw: het gelijkekan-
senbeleid, kwaliteitszorg en rationalisering, en internationalisering.

Binnen deze thema’s krijgt het gelijkekansenbeleid een groot aandeel toe-
gemeten. De problematiek van democratisering en gelijke kansen staat dan 
ook al jarenlang in de aandacht en werd door sommige ministers (met 
name Frank Vandenbroucke) zelfs tot speerpunt van het beleid gemaakt. 
Ook de structurele hervorming van het secundair onderwijs moet in het 
licht van die gegevens begrepen worden. Rationalisering en kwaliteitszorg 
vormen twee andere permanente bekommernissen. Omdat deze thema’s 
qua beleid sterk verweven zijn, worden ze in dit dossier ook samen behan-
deld. Een laatste belangrijke beleidstendens, de internationalisering van het 
onderwijs, speelt voornamelijk een rol in het hoger onderwijs. Daar heeft 
ze gezorgd voor de BaMa-hervorming, de meest diepgaande omwenteling 
binnen het hoger onderwijs van de voorbije 25 jaar.

Beleid en structuur zijn geen abstracte gegevens: ze hebben een recht-
streekse invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Vandaar dat we ervoor 
gekozen hebben om naast de grote lijnen en tendensen ook in te gaan op 
een aantal concrete probleemdossiers: het onderwijs in Brussel, het hoofd-
doekendebat en de feminisering van het lerarenberoep. In elk van deze 
dossiers speelt de interactie tussen beleid en concrete onderwijsrealiteit een 
grote rol.



Hoofdstuk 2.

De Belgische voorgeschiedenis

In de Belgische Grondwet van 1831 werd in artikel 17 (tegenwoordig 24) de 
vrijheid van onderwijs opgenomen. Ook nu nog begint dit artikel met ‘Het 
onderwijs is vrij’. Het is tekenend voor het onderwijslandschap in België 
dat dit het enige artikel is dat expliciet aan onderwijs gewijd wordt. Het 
onderwijs moest vrij zijn, wat betekende dat staatsinterventie werd afgewe-
zen. Anderzijds was het de overheid wel toegelaten om zelf onderwijs in te 
richten. De liberalen in België vreesden dat anders de Katholieke Kerk het 
onderwijs volledig zou gaan domineren. Die spanning tussen katholieken 
en liberalen zou de hele 19de eeuw de belangrijkste spanningslijn vormen 
in het Belgisch onderwijslandschap. Waar de katholieken vooral de belan-
gen van het vrij onderwijs verdedigden, waren de overgrote meerderheid 
van de liberalen en later de socialisten voorstanders van het rijksonderwijs. 
In tegenstelling tot de buurlanden heeft België nooit een centrale instelling 
gekend die onderwijsplannen en uniforme criteria uitwerkte en oplegde. 
Het concept van ‘pedagogische vrijheid’ is een voorbeeld van de specifi ci-
teit van de Belgische traditie en is zelfs geïnstitutionaliseerd in 1958 na de 
ondertekening van het Schoolpact.

De verschillende opvattingen over onderwijs zorgden steeds meer voor pro-
blemen, die tot uitbarsting kwamen in de eerste schoolstrijd (1878-1884). 
De liberalen, die in 1878 aan de macht waren gekomen, maakten in 1879 
het godsdienstonderwijs facultatief binnen het openbaar onderwijs. Elke 
gemeente werd ook verplicht om ten minste één offi ciële school te on-
derhouden, terwijl ze geen vrije (katholieke) scholen mochten subsidië-
ren. De katholieken reageerden furieus. Ze spraken over een ‘ongelukswet’ 
en begonnen een massale mobilisatie om de plannen van de overheid te 
dwarsbomen. In ijltempo werd het vrije net verder uitgebouwd. Katholieke 
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ouders werd verboden hun kinderen naar de ‘scholen zonder God’ te stu-
ren; katholieke onderwijzers werd verboden er les te geven. Het aantal leer-
lingen in de vrije scholen steeg van 13,1% voor de schoolstrijd naar 63,5% 
nadien. De politieke gevolgen waren verstrekkend: de liberalen leden een 
verpletterende verkiezingsnederlaag in 1884 en zouden nooit meer de ab-
solute meerderheid veroveren in België. De eerste schoolstrijd (1878-1884) 
werd dus grotendeels in het voordeel van de katholieken beslecht, maar de 
spanning bleef bestaan.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het opnieuw tot een krachtmeting in 
wat bekendstaat als de tweede schoolstrijd. Die draaide rond de fi nancie-
ring van het secundair onderwijs. De socialistische minister Collard pro-
beerde de subsidies aan katholieke scholen te verminderen en de voorwaar-
den voor zulke subsidies te verscherpen, en voorzag in de oprichting van 
extra openbare scholen. Van katholieke zijde kwam er scherp protest, met 
de mars op Brussel in 1955 als hoogtepunt. Na de verkiezingsoverwinning 
van de christendemocraten werd er een Nationale Schoolcommissie opge-
richt. Die commissie werkte in 1958 een compromis uit dat nu bekendstaat 
als het Schoolpact, wat leidde tot de feitelijke pacifi catie van het onderwijs. 
Het Schoolpact erkent expliciet het bestaan van twee grote onderwijsnetten 
in België, het offi cieel en het vrij onderwijs, en waarborgt de bestaansze-
kerheid van beide netten door middel van dotaties of subsidies. De vrije 
scholen onderwierpen zich hiermee aan een vergelijkbare onderwijsregle-
mentering als de offi ciële scholen, in ruil voor fi nanciële bestaanszeker-
heid. Beide netten kregen een vergelijkbare, zij het niet volledig gelijke 
fi nanciering. Het offi ciële onderwijs werd gemiddeld iets beter bedeeld dan 
het vrije net.

Naast de levensbeschouwelijke breuklijn, die min of meer beslecht werd 
met het Schoolpact, kwam er steeds meer een andere breuklijn naar voren, 
de communautaire. Culturele autonomie was een oude Vlaamse eis, en 
onderwijs sloot hier nauw bij aan. Onderwijs krijgen in de eigen taal was 
altijd al één van de eisen van de Vlaamse Beweging geweest. De Rijksuni-
versiteit Gent (huidige Universiteit Gent) werd in 1930 volledig verneder-
landst. In 1932 werd de taal van de regio ook wettelijk de voertaal die in de 
scholen gehanteerd moest worden. Dat betekende dat in het Nederlands-
talige gedeelte van het land de lessen in het Nederlands gegeven moesten 
worden, in Franstalig België in het Frans en in de Duitstalige regio’s in het 
Duits. Desondanks hadden, in elk van de regio’s van het land, de Belgische 
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kinderen die een andere nationale moedertaal hadden, het recht om on-
derwijs te volgen in hun moedertaal. Vanaf de tweede graad van het lager 
onderwijs moesten deze kinderen de taal van de regio leren, zodat ze in de 
vierde graad en het secundair onderwijs hun studies konden voortzetten in 
de taal van de regio. Voor de Brusselse agglomeratie en voor de gemeenten 
aan de taalgrens waren uitzonderingen voorzien. De toepassing van deze 
wet kende echter vele problemen, waardoor de roep naar een autonoom 
Vlaams onderwijsbeleid sterk bleef.

De communautaire en levensbeschouwelijke tegenstellingen werden aan-
gepakt in de Permanente Nationale Schoolpactcommissie. Hierin had elke 
partij vetorecht, waardoor de bescherming van de minderheden verzekerd 
was. Aan dit compromis werd bij de Grondwetsherziening in 1970 in essen-
tie niet geraakt, hoewel er steeds meer kritiek kwam. Bovendien kwam in 
de jaren 1960 de taalkwestie steeds meer op het voorplan. In het onderwijs 
kwam dit in de eerste plaats tot uiting in ‘Leuven Vlaams’, wat in 1968 zelfs 
leidde tot de val van de regering Vanden Boeynants. Uiteindelijk werd de 
Katholieke Universiteit gesplitst, en werd er een nieuwe Franstalige univer-
siteit opgericht in Louvain-la-Neuve. Ook de Vrije Universiteit Brussel werd 
in 1969 defi nitief gesplitst in de Franstalige ULB en de Nederlandstalige 
VUB.

De Grondwetsherziening van 1970 gaf aanleiding tot het ontstaan van drie 
gemeenschappen. Deze waren in principe elk verantwoordelijk voor het 
onderwijs, maar door de vele uitzonderingen daarop bleef de verantwoor-
delijkheid in de praktijk in handen van de nationale regering. Deze was im-
mers bevoegd voor “wat betrekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht, 
de onderwijsstructuren, de diploma’s, de toelagen, de wedden, de school-
bevolkingsnormen”. Jean-Luc Dehaene verwoordde het later als minister 
van Institutionele Hervormingen als volgt: “Men heeft bijna zonder bou-
tade kunnen stellen dat men in 1970 het onderwijs heeft gecommunautari-
seerd, met uitzondering van het onderwijs.”1 De besluitvorming gebeurde 
bijna volledig in het federaal parlement, dat er vanaf 1968 twee ministers 
van Nationale Opvoeding waren, een Franstalige en een Nederlandstalige, 
veranderde daar niets aan. In de jaren 1970 werd er wel nog een vernieu-
wing van het Schoolpact uitgewerkt, maar ook bij de staatshervorming van 

1. Parlementaire Handelingen. Kamer van Volksvertegenwoordigers, 6 juli 1988, 918.
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1980 bleef de bevoegdheid over onderwijs ongewijzigd. Er deden zich ech-
ter steeds meer confl icten voor tussen de Vlamingen en de Franstaligen, 
waardoor het politieke evenwicht dat bereikt was met het Schoolpact steeds 
meer plaats moest maken voor een juridisch evenwicht, uitgevochten voor 
de Raad van State en het Arbitragehof.

De levensbeschouwelijke breuklijn, die tot dan de dominante was geweest 
in het onderwijslandschap, werd langzamerhand voorbijgestoken door de 
communautaire breuklijn. De spanningen aan het einde van de jaren 1960 
versnelden de communautaire fragmentarisering, wat leidde tot de opsplit-
sing van de unitaire partijen in een Franstalige en een Vlaamse partij. De 
roep om meer Vlaamse autonomie in het onderwijs werd steeds sterker. 
Zelfs de PVV, die onder Herman De Croo een uiterst minimalistische invul-
ling gaf aan de culturele autonomie, toonde zich bij monde van de jonge 
voorzitter Guy Verhofstadt voorstander van de communautarisering. Dit 
kwam duidelijk tot uiting in het stemgedrag in de Nationale Schoolpact-
commissie, waarin nu drie Vlaamse en drie Franstalige partijen zetelden, 
in plaats van drie unitaire partijen. De PS blokkeerde vanaf 1984 elke be-
slissing, wat de eensgezindheid van de Vlaamse partijen alleen maar ver-
sterkte. Een autonoom Vlaams Onderwijsbeleid werd het expliciete doel 
van CVP, SP, PVV en VU. Met de staatshervorming van 1988 kreeg dit ook 
concreet vorm. De regering Martens-VIII, bestaande uit christendemocraten 
en liberalen, bracht de volledige communautarisering van het onderwijs tot 
stand.
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over de hervorming van het secundair onderwijs. Een kwarteeuw onderwijs in eigen 

beheer is het eerste werk dat op een heldere en duidelijke manier de krachtlijnen van 

dit beleid op een rijtje zet.  

In het eerste deel wordt een overzicht geboden van de structuur van het Vlaamse 

onderwijs, de � nancieringsmechanismen en de verschillende onderwijsactoren. Het 

tweede deel biedt een beeld op 25 jaar onderwijsbeleid. Naast een bespr eking van 

de rol van de verschillende onderwijsministers, ligt de focus vooral op de thema’s 

die een bepalende rol hebben gespeeld in de voorbije jaren: het gelijkekansenbeleid, 

kwaliteitszorg, rationalisering en internationalisering. Elk van deze thema’s wordt 

overzichtelijk gepresenteerd, met aandacht voor zowel de beleidsmatige krachtlijnen, 

de historische context als de resultaten. In het derde deel bespreken de auteurs de 

invloed van het onderwijsbeleid op een aantal actuele probleemdossiers, in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel bijvoorbeeld, en ook de vervrouwelijking van 

het onderwijs en het hoofddoekendebat. Zij gaan daarbij ook in op de beperkingen 

van het beleid. Slagen beleidsmakers erin om het onderwijs te sturen, of zijn zij zelf 

afhankelijk van toevalligheden en evoluties waar zij geen vat op hebben?

Dit boek is geschreven op maat van studenten en iedereen die op zoek is naar een 

toegankelijk geschreven overzicht van de beleidsbeslissingen binnen het Vlaamse 

onderwijs. 

Pieter Fannes en Bart Vranckx zijn als doctorandus verbonden aan de KU Leuven, 

en aan het COV (Christelijk Onderwijzersverbond) als projectmedewerker. Zij werken 

aan een historisch onderzoek over creativiteit binnen het Vlaamse onderwijs. 

Marc Depaepe is vicerector Campus Kortrijk (KU Leuven). Frank Simon is emeritus 

gewoon hoogleraar onderwijsgeschiedenis aan de UGent.
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