
 

 

3 februari 2020 

Zo blijf je bij 
 

Ook jij bent ongetwijfeld graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen en inzichten 

in onderwijs. Online vind je heel wat, maar is het wel allemaal even betrouwbaar? Wij 

geven je graag een paar gedegen vertrekpunten mee. 

 

 

 

Steunpunt SONO (Steunpunt 

Onderwijsonderzoek) is een 

samenwerkingsverband tussen de KU Leuven, 

UGent, Universiteit Antwerpen, VUB en de 

Arteveldehogeschool. Het is erkend door de Vlaamse regering als Steunpunt voor 

Beleidsrelevant Onderzoek. SONO voert wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van 

de Vlaamse regering rond thema’s die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant 

beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Denk maar aan studiekosten in het 

basisonderwijs, het M-decreet, of een studie over evalueren en diversiteit. De kennis die 

voortkomt uit die studies moet SONO ook verspreiden via rapporten en seminaries. Er 

wordt gewerkt vanuit drie thematische onderzoekslijnen: de lerende, de leraar en de 

school als organisatie, en de organisatie van het onderwijs. Zo kan je al gerichter op 

zoek gaan. Alle publicaties zijn vrij toegankelijk. 

 

 

 

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) biedt ook 

een weelde aan materiaal en info. De Vlor is de 

strategische adviesraad voor het beleidsdomein 

Onderwijs en Vorming. Binnen de Vlor overleggen vertegenwoordigers van het hele 

onderwijslandschap (inclusief het COV) samen met sociaaleconomische en sociaal-

culturele organisaties over het onderwijs- en vormingsbeleid in Vlaanderen. Op basis van 

dat overleg geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. 

De Vlor doet dit zowel op eigen initiatief als op vraag van de Vlaamse regering. De Vlor 

beoordeelt beleidsplannen van de overheid en kan zelf ook voorstellen geven. Daarbij 

wordt nagegaan of de voorstellen van de overheid haalbaar, wenselijk en aanvaardbaar 

zijn voor de onderwijswereld en voor de brede samenleving. Om oordeelkundig advies te 

kunnen geven, is er betrouwbare, wetenschappelijke info nodig. Daarvoor beroept de 

Vlor zich op bestaand onderzoek en rapporten, wat kan uitmonden in publicaties. Deze 

zijn voor iedereen vrij toegankelijk.  

http://steunpuntsono.be/
http://steunpuntsono.be/publicaties/
https://www.vlor.be/
https://www.vlor.be/adviezen
https://www.vlor.be/publicaties

