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Onderwijshervorming secundair onderwijs: eerste reactie 
 

Gisterenavond bereikte  de Vlaamse regering een akkoord over een onderwijshervorming. Deze is niet 

beperkt tot het secundair onderwijs, maar raakt ook het basisonderwijs. Vanuit politiek oogpunt 

bekeken is het goed dat er een  akkoord is. Maar is het wel een akkoord dat ook oplossingen biedt? 

Minister Smet deelde de krachtlijnen van dat akkoord mee via een persbericht. Deze reactie is dan ook 

alleen hierop gebaseerd. .  

Het Regeerakkoord 

Het regeerakkoord stelde dat het secundair onderwijs zou worden vernieuwd op basis van een breed 

draagvlak bij alle stakeholdersgroepen. Het vermeldde ook dat het welbevinden van de leerlingen én de 

leerkrachten in de toekomstige hervorming centraal zou staan. Vanuit dat oogpunt bekeken, betreuren 

de christelijke onderwijsvakbonden dat zij niet op dezelfde wijze betrokken werden bij de 

totstandkoming van dat akkoord als dat het geval was voor het VSKO en het Gemeenschapsonderwijs. 

Werkgeversorganisaties of koepels kunnen misschien wel spreken namens de inrichtende machten, 

maar niet namens het personeel zoals minister Smet maandagavond in het VTM-nieuws verkondigde.  

Hiermee zal de (toekomstige) onderwijsminister en de Vlaamse Regering rekening moeten houden. 

De christelijke onderwijsvakbonden zullen via hun geëigende democratisch samengestelde besturen het 

Masterplan in ieder geval ook vanuit dat oogpunt bekijken. Bestaat er voor het Masterplan een breed 

draagvlak bij degenen die de hervorming uiteindelijk toch moeten waarmaken en staat het welbevinden, 

ook dat van de leerkrachten, wel degelijk centraal? Daarenboven stelt zich ook de vraag hoe dat 

Masterplan concreet zal worden uitgewerkt. Wat betekent het voor de omkadering en financiering van 

de scholen? Wat zijn de gevolgen ervan voor het personeel?   De christelijke onderwijsvakbonden zullen, 

als grootste onderwijsvakbonden ten gepaste tijde hun verantwoordelijkheid opnemen.  

Basisonderwijs 

De hervormingsvoorstellen van de Vlaamse Regering hebben ook betrekking op het basisonderwijs. In 

een eerste reactie zijn de christelijke onderwijsvakbonden tevreden dat de Vlaamse regering overweegt 

het basisonderwijs te versterken. De bijkomende omkadering in functie van de doelstellingen Frans, 

muzische vorming, techniek en wetenschappen, creëert gelijktijdig de mogelijkheden om ook andere 

doelstellingen waarvoor het basisonderwijs reeds langer vragende partij is te realiseren. Ze zijn  ervan 

overtuigd dat de inschakeling van bijkomende personeelsleden een antwoord kan bieden aan de steeds 

ruimere verwachtingen die de maatschappij ook ten aanzien van het basisonderwijs stelt. Zo zien we 

onder meer mogelijkheden om, ten bate van de leerlingen, ruimte te creëren voor 

competentieontwikkeling, collegiaal overleg, reflectie en versterking van de zorg en het gelijke 

kansenonderwijs.  

   

 



De christelijke onderwijsvakbonden herhalen hun vertrouwen in de werking van de huidige 

personeelsteams van het basisonderwijs. Ze willen de Vlaamse Regering erop wijzen dat in het 

basisonderwijs al heel wat cruciale succesfactoren aanwezig zijn.  

- “Het creëren van opvoedings- en leeromgevingen waarin de leerlingen een ononderbroken 

leerproces kunnen doormaken. De omgeving wordt aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling 

van de leerlingen.” Deze zienswijze zit vandaag vervat in het decreet basisonderwijs. 

- Naast de leerlinggerichte evaluatie toetsen de scholen op eigen initiatief de bereikte eindtermen op 

het einde van het basisonderwijs bij hun leerlingen. Hiervoor gebruiken de scholen vooral toetsen 

die aangereikt worden door de onderwijskoepels. Deze resultaten worden gebruikt voor de interne 

kwaliteitscontrole in de scholen 

- Leerlingen worden in de meeste scholen al met zorg gevolgd via leerlingvolgsystemen en 

leerlingendossiers. 

De christelijke onderwijsvakbonden zullen  constructief gericht meedenken met oog voor de kansen die 

een hervorming kan bieden voor de kwaliteit van het onderwijs, de geïntegreerde werking van het 

basisonderwijs, maar ook met zorg voor de leerkracht. Goede werkomstandigheden zorgen voor goede 

leerkrachten, goede leerkrachten zorgen voor goede leerlingen.  

Secundair onderwijs 

De hervormingsvoorstellen bevatten een tweeslachtigheid. In de titel van het persbericht lezen we dat 

de hiërarchie tussen de onderwijsvormen wordt afgeschaft. Iets verder lezen we dat de 

onderwijsvormen zelf worden afgeschaft en nog iets verder lezen we dat ze mogen blijven bestaan in de 

vorm van  doorstroomscholen en arbeidsmarktgerichte scholen. Daarnaast komt er een nieuwe soort 

school: de domeinschool. Als de scholen ten gronde kunnen gebruik maken hun vrijheid, zullen er in de 

toekomst dus minstens drie soorten scholen bestaan. De christelijke onderwijsvakbonden kunnen alleen 

maar vaststellen dat er vóór 1989 twee soorten scholen bestonden, met name de Type I- scholen (VSO) 

en de Type II-scholen (scholen die traditioneel onderwijs aanboden). De concurrentiestrijd tussen die 

twee soorten scholen (die erover ging welke soort school de meeste kwaliteit leverde) werd in 1989 

beëindigd door de oprichting van de zogenaamde eenheidsstructuur. De vraag is dan ook of ons binnen 

enkele jaren niet hetzelfde te wachten staat. Minstens is al duidelijk dat het politiek akkoord de 

transparantie in het aanbod niet ten goede zal komen. Het zal voor leerlingen en hun ouders nog veel 

moeilijker worden het bos door de bomen nog te zien. Bovendien, en dat is essentieel, verschuift de 

hiërarchie tussen de onderwijsvormen gewoonweg naar een hiërarchie tussen scholen (zoals dat nu in 

de praktijk ook het geval is). 

De christelijke onderwijsvakbonden stellen ook vast de Vlaamse Regering scholen zal stimuleren om zich 

te willen organiseren als domeinschool. Het staat in de sterren geschreven dat dit financiële stimuli 

zullen zijn. Zij vrezen dat die middelen bij het personeel zullen worden gehaald en dat de scholen die van 

hun vrijheid zouden willen gebruik maken in een niet-eerlijke concurrentiestrijd zullen verwikkeld 

geraken.  

Definitieve beslissing in 2016 

In 2016 zou de definitieve beslissing genomen worden. De centrale vraag zou zijn of dit nieuwe concept 

de kwaliteit al dan niet doet dalen. Als dat het geval zou zijn, zou het plan niet doorgaan. Maar hoe kan 

deze vraag in 2016 al beantwoord worden? Nog los van de vraag of het nieuwe concept de kwaliteit niet 

juist zou moeten doen toenemen.  Dit, samen met de communicatie die nu al gevoerd wordt door de 



politieke partijen die het akkoord hebben afgesloten, brengen ons tot de conclusie dat de hete aardappel 

gewoon is doorgeschoven. Positief hieraan is wel dat er intussen kan afgetoetst worden of voor dit 

nieuwe concept een draagvlak bestaat, ook bij de scholen en hun personeelsleden. Maar daarvoor is dan 

wel vereist dat het Masterplan transparant is. 
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