
Inhoud
■ 1. Horizontale pijlers 12
■ 2. Verticale pijlers 16
■ 3. Diagonale pijler 17
■ 4. Het complexe samenspel van verschillende soorten pijlers 18
■ 5. Onderwijsbeleid als het macroniveau in  

 een onderwijskundig referentiekader 19

De basispijlers van het Vlaamse 
onderwijsbeleid

Deel 1

Book-Onderwijsbeleid.indb   11Book-Onderwijsbeleid.indb   11 20/01/2023   09:4620/01/2023   09:46



ONDERWIJSBELEID IN VLAANDEREN12

Publicaties over het onderwijsbeleid vervallen snel in een lineaire opsomming 
van de structuurelementen van onderwijs, zoals de onderwijsniveaus, de perso-
neelscategorieën of de vigerende wetgeving.

In dit boek werken we een alternatieve ordening uit waarbij we enerzijds een 
reeks horizontale basispijlers bespreken, en anderzijds die horizontale pijlers laten 
doorkruisen met een aantal verticale pijlers. Op die manier hopen we de lezer duide-
lijk te maken dat de horizontale pijlers ook systematisch aan de orde zijn wanneer we 
de verticale pijlers bespreken. Beide perspectieven komen ook in aanraking met een 
diagonale pijler. En meteen hopen we dat de lezer begrijpt dat het kruispunt van hori-
zontale en verticale pijlers systematisch terugvalt op een niet te negeren specifieke 
of generieke juridische basis. Het zal je bijvoorbeeld niet verwonderen hoe ‘de vrij-
heid van onderwijs’ zoals opgenomen in de Grondwet, continu doorwerkt in de 
samenhang tussen horizontale en verticale pijlers. Het boek wordt zo geen opsom-
ming van structuren, maar een beschrijving van de complexiteit van het onderwijsbe-
leid in Vlaanderen.

1. Horizontale pijlers

Bepaalde thema’s keren terug bij elke discussie over veranderingen in het onderwijs-
beleid. 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. Die vrijheid van onderwijs impliceert bijvoor-
beeld dat de concrete organisatie van dat onderwijs door de scholen kan worden 
bepaald. Sinds de COVID 19- pandemie leerden heel wat scholen de voordelen van 
online onderwijs kennen.   Nu willen ze die instructie-aanpak voortzetten, zodat leer-
lingen op woensdag thuis kunnen blijven om de lessen te volgen.1 Het Vlaamse 
Gemeenschapsonderwijs (GO!) wil tot 50% afstandsonderwijs invoeren. Maar dat is 
buiten de ouders en vakbonden gerekend?2 Ondanks de protesten werd een princi-
piële goedkeuring gegeven aan een decreet hierover (decreet over het interactief 
afstandsonderwijs in het secundair onderwijs). Het trad in werking op 1 september 
2022, na advies door de Vlor.3

1 In de zomer van 2022 werd hierover zelfs een OBPWO-onderzoeksrapport gepubliceerd (Versmissen, 
e.a., 2022), waarin werd nagegaan op welke wijze Vlaamse secundaire scholen blended learning een 
structurele plaats willen geven in hun onderwijs post corona. Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.
be/onderwijsonderzoek/project/1602  voor het eindrapport. 

2 https://www.standaard.be/cnt/dmf20221003_97626510
3 https://www.vlor.be/adviezen/verankering-afstandsonderwijs-het-secundair-onderwijs
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Figuur 1.1. Je ziet hoe een poging 
om een vernieuwing aan te 
brengen in de organisatie van 
onderwijs en de instructie-
aanpakken – en dus gebruik te 
maken van de vrijheid van 
onderwijs – snel leidt tot 
spanningen. Deze titel uit De 
Standaard van 4 oktober 2022 
spreekt alvast boekdelen. Hoe 
absoluut is dus die vrijheid en wie 
bepaalt bovendien hoever die 
vrijheid mag gaan?4

We bespreken zeven fundamentele horizontale pijlers van het Belgische/Vlaamse 
onderwijsbeleid. Je merkt dat we het zowel hebben over de Belgische als de Vlaamse 
invalshoek. Dat ligt voor de hand wanneer je meeneemt dat pas sinds 1988-1989 
onderwijs een Vlaamse materie is geworden bij de derde staatshervorming. En die 
Belgische roots zijn nog altijd aanwezig.  Een gemeenschappelijk kenmerk van deze 
pijlers is dat ze sterk verankerd zitten in de wettelijke, decretale basis van het onder-
wijs als maatschappelijke sector. Dat maken we extra duidelijk door dit aan te pakken 
in een diagonale pijler.

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. Recent is dat 
het geval geweest bij de discussie over de nieuwe eindtermen voor het secundair 
onderwijs, maar ook bij de implementatie van de centrale toetsen wordt de vrijheid 
van onderwijs door sommige actoren ingeroepen in het debat. Die discussies leiden 
ook dikwijls tot een klacht over de ‘prijs’ die we in Vlaanderen voor die vrijheid beta-
len. Zo lees je in Het Laatste Nieuws van 1 december 2014: ‘Vrijheid van onderwijs is 
te duur’.5

4 https://www.standaard.be/cnt/dmf20221003_97626510
5 http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/2137312/2014/12/01/Vrijheid-van-onder-

wijs-is-te-duur.dhtml
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ONDERWIJSBELEID IN VLAANDEREN14

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 sta-
keholders een eigenaardige rol hebben gespeeld. En je merkt dat ook in recente aan-
passingen van de leeftijd van die leerplicht bepaalde actoren weer vreemd uit de 
hoek kunnen komen.

Figuur 1.2. Overzicht van de horizontale pijlers.

De derde pijler verwijst naar de ‘aardverschuiving’ in de Belgische beleids- 
structuren 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 eerst cultureel 
van aard waren. Het voorlopige einde van deze herzieningen, met telkens aanpas-
singen aan de Grondwet, dateert van 2012. Staatshervormingen gingen telkens 
samen met aanpassingen in de Grondwet.

De oorspronkelijke Belgische onderwijsregelgeving (bv. het ‘toezicht’ op het 
onderwijs, de inspectie, de leerplannen …) ligt slechts ten dele aan de basis van de 
volgende vier pijlers, die vooral het resultaat zijn van grondige herschikkingen van 
de onderwijsstructuur door enerzijds de inbedding in de ruimere Europese context 
(zie de Europese kwalificatiestructuur) en anderzijds door verschuivingen in de 
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maatschappij als gevolg van migratie en ideologische discussies over diversiteit en 
inclusie. Het zijn ‘stevige’ pijlers, die gedurende het laatste decennium flink zijn ver-
bouwd. En we weten dat verbouwingen niet altijd leiden tot een mooi eindresultaat, 
zeker niet wanneer ze  elkaar snel opvolgen en de feitelijke implementatie van 
vorige ingrepen nog niet kon worden geëvalueerd. Een voorbeeld is de ‘verbou-
wingswoede’ bij de aanpassing van de eindtermen, waarover nu al twee legislatu-
ren discussie wordt gevoerd, met als recente ‘orgelpunt’ de herwerking van de 
eindtermen secundair onderwijs tegen 2025. Dit naar aanleiding van een uitspraak 
van het Grondwettelijk Hof in 2022.
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2. Verticale pijlers

De verticale pijlers verwijzen naar de basisstructuur van het onderwijs, ingericht vol-
gens niveaus die niet alleen een afgeleide zijn van een meer omvattende kwalifica-
tiestructuur, maar die ook sterk bepaald zijn door een aantal leeftijdsgrenzen.

Figuur 1.3. De verticale pijlers.

Een bespreking van die kwalificatiestructuur en de leeftijdsgrenzen illustreert hoe 
ideeën over het belang van onderwijs verschuiven van een focus op ‘beperkte kwa-
lificaties’ (bv. enkel lager onderwijs), 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 ook onderwijs aan volwassenen omvat en bij verschillende kwalifi-
catieniveaus aansluit. Bij het volwassenenonderwijs schuiven we een aantal alterna-
tieve trajecten in voor het secundair onderwijs. Die spelen hoofdzakelijk een rol bij 
jongeren die – meestal als alternatief voor het secundair onderwijs of na het niet 
behalen van een diploma secundair onderwijs – alsnog een diploma willen behalen. 
Dat laatste illustreert nogmaals dat een opdeling volgens leeftijd in een onderwijssys-
teem achterhaald is en dat een focus die vertrekt vanuit kwalificaties – zie bijvoor-
beeld de horizontale pijler met betrekking tot de Vlaams-Europese kwalificatiestruc-
tuur - beter aansluit bij de realiteit van ons onderwijs.
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3. Een diagonale pijler

Nieuw in deze versie van het handboek is de introductie van een diagonale pijler. Net 
zoals in vele andere landen en regio’s is onderwijs in Vlaanderen een complexe mate-
rie. Een groot deel van die complexiteit wordt veroorzaakt door de regelgeving en de 
veranderingen daarin.  Bekijk even de discussie in het voorjaar van 2022 over het 
inkorten van de zomervakantie. Uiteindelijk heeft de VLOR – op vraag van de minister 
van Onderwijs – daarover een advies geformuleerd. Een van de ‘sleutels’ die in de 
discussie op tafel kwam te liggen, was de vigerende regelgeving. In het VLOR-advies 
(2022, p.18)6 staat letterlijk:

“Een reorganisatie van het schooljaar zou hoe dan ook een grote impact 
hebben op de onderwijsregelgeving. Die zou immers volledig moeten 
gescreend worden en op heel wat punten aangepast worden, zeker voor 
alles wat tijdsgebonden aspecten betreft. Ook zou nieuwe regelgeving 
tijdig klaar moeten zijn, zodat scholen zich erop kunnen organiseren 
zonder dat hun vakantietijd in het gedrang komt. Een volledige screening 
kan een momentum zijn om de regelgeving op een aantal punten te 
verbeteren.”

Met andere woorden, zonder een analyse en een aanpassing van de regelgeving kan 
je in heel wat onderwijsdossiers weinig beweging krijgen. De diagonale pijler in onze 
beleidsanalyse verwijst naar een brede waaier aan aanpakken in de regelgeving. Het 
gaat zowel over de Grondwet, de Belgische wetgeving, Vlaamse decreten, memories 
van toelichting bij decreten, als reglementen van koepels en netten, en zelfs van 
schoolbesturen. Die laatste regelgeving heeft juridische rechtskracht, omdat ze ver-
plicht wordt door decreten of wetten; kijk bijvoorbeeld naar het schoolreglement. We 
beseffen dat dit boek geen ‘juridische bundel’ kan worden, maar we willen de lezer 
voldoende bewust maken van het kader waarbinnen het Vlaamse onderwijsbeleid 
anno 2022 vorm krijgt.

6 https://www.vlor.be/adviezen/organisatie-van-het-schooljaar

Figuur 1.4. Advies van de Vlor op vraag van de 
minister van Onderwijs Ben Weyts over de inkorting 
van de zomervakantie.
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4. Het complexe samenspel van de verticale,  
 horizontale en diagonale pijlers

Brengen we de drie soorten pijlers samen, dan benadrukken we hoeveel beslissingen 
over het opzetten en functioneren van verschillende onderwijsniveaus direct beïn-
vloed 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.

Figuur 1.5. Samenspel van de 
drie pijlers in dit boek.
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5.  Onderwijsbeleid als het macroniveau in een  
 onderwijskundig referentiekader

Tot slot benadrukken we dat het onderwijsbeleid een bepalende factor is in een 
onderwijskundige referentiekader dat leren en instructie helpt beschrijven (zie de vol-
gende figuur). Waar we in discussies over leren en instructie vooral het microniveau 
benadrukken (bv. de doeltreffendheid van bepaalde werkvormen, een evaluatieaan-
pak, een kenmerk van een bepaalde leerling), leggen we in discussies over onderwijs-
beleid vooral de nadruk op het macroniveau (wetgeving, Vlaamse onderwijsvertrek-
kers 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 …). Maar meteen geven we mee 
dat het macroniveau een directe invloed heeft op zowel het meso- als het microniveau. 
Zo wordt de kwaliteitszorg op het schoolniveau rechtstreeks bepaald door de regel-
geving op het macroniveau (bv. de invulling van de schoolinspectie) en worden de les-
doelstellingen op het microniveau rechtstreeks afgeleid van eindtermen of sleutelcom-
petenties op het macroniveau.

Wat op het macroniveau opvalt, is dat het ‘interne’ functioneren van het onderwijs en 
het onderwijsbeleid sterk beïnvloed wordt door de context. Het onderwijs als ‘sector’ 
wordt beïnvloed, belaagd, versterkt, gehinderd, afgeremd, verstoord, doorkruist … 
door heel wat stakeholders in die context, zoals vakbonden, leerkrachtenorganisa-
ties, politieke partijen, economische drukkingsgroepen (bv. het VOKA), ideologische 
groeperingen (bv. de Kerk, de vrijmetselarij … ), de academische wereld, jongeren-
groeperingen … Die invloed is soms heel expliciet (bv. via protestmarsen, petities, sta-
kingen …) of verloopt veeleer impliciet en indirect (intern overleg, paritair overleg, 
consultatierondes …). Dikwijls is dat ‘stille’ overleg vastgelegd in overlegakkoorden 
en/of is het een deel geworden van de procedure die onderwijsinstanties volgen.

Die context bepaalt ook het budget dat beschikbaar is voor onderwijs in Vlaanderen. 
De lezer moet zich realiseren dat bijna een kwart van de Vlaamse overheidsuitgaven 
gaat naar onderwijs (24%) en dat dat budget systematisch is blijven toenemen in de 
voorbije jaren, ondanks het feit dat er extra bevoegdheden zijn overgeheveld naar 
het Vlaamse niveau.7 Maar – in de context van onderwijsbeleid – is het meteen ook 
goed te beseffen dat 66,5% van dat budget structureel vastligt in salarissen en dat er 
maar 29% van het budget voor de werking kan worden gebruikt. Die werkingsbudget-
ten zijn bovendien grotendeels gealloceerd. Dat geeft meteen heel weinig beleids-
ruimte aan de actoren in het onderwijsveld om stevige beslissingen of bijsturingen 
betaalbaar te maken.

7 https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/onderwijs-en-vorming/onderwijsbegroting
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CONTEXT 

 

Context: politieke partijen, 
vakbonden, sociaal econo-

mische sector, religieuze 
actoren …

Instructieverantwoor- 
delijke(n): minister, voorzit-

ter centrale commissie, 
curriculumcel, VLOR,  
beleidscel onderwijs,  

koepelvoorzitter …

Didactisch handelen 
Instructieactiviteiten: 

eindtermen, beroepsprofielen, 
competenties, sectorafspraken 
beroepen, assessment centres, 

Centra Examencommissie, 
accreditatiecommissie …

Organisatie: 
schoolsysteem, 

onderwijsvormen, 
studierichtingen, wettelijk 

kader gebouwen, 
financieringsdecreet, nationale 

curriculumcel, veiligheid 
schoolgebouwen …

Begeleiding instructieverant-
woordelijke(n): studiedienst, 

adviescommissie …

Kenmerken instructieverantwoor-
delijke(n): ideologische achter-

grond, representativiteit … 

Kenmerken lerende(n): onder- 
wijsniveaus, culturele achter-
grond, SES, werkervaring …

Begeleiding lerende(n): ombuds- 
diensten, juridische centrale 

diensten … 

Lerende(n): cohort,  
leeftijdsgroep, leerjaar-

niveau, niveaugroep,  
tutorteam, groep voor 

groepswerk  …

Figuur 1.6. Het complexe samenspel van 
actoren, processen en variabelen op het 
macroniveau. Let op de centrale rol van de 
context (Valcke, 2018, p. 104).
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