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Synthese Beleidsbrief Onderwijs 2014-2019 

 

1 DE LERENDE IN FEITEN 

1.1 DEMOGRAFIE 

Volgens prognoses zal de schoolbevolking tegen het schooljaar 2020-2021 zowel in het kleuter-, 

lager als secundair (buitengewoon)onderwijs toenemen en voor de groep van 18-24 jarigen in het 

Vlaamse Gewest in absolute aantallen zal afnemen tegen 2020.  

De bevolkingssamenstelling wordt in de grotere steden steeds meer divers en evolueren naar 

‘majority-minority cities’, waarbij de meerderheid van de bewoners uit een waaier van minderheden 

zal bestaan. 

1.2 ECONOMISCHE EN POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 

Investeren in onderwijs blijft belangrijk omdat een hogere scholingsgraad op termijn veel 

besparingen oplevert en daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren om de huidige economische en 

financiële crisis te overwinnen. Brede en transfereerbare competenties zijn van vitaal belang, om 

weerbaar te blijven in tijden van technologische innovatie en om langer aan de slag te kunnen 

blijven. 

In 2012 kreeg de VDAB 21,7% van de vacatures moeilijk ingevuld.  

Tussen 2010 en 2020 wordt een groei verwacht bij zowel de kennisintensieve beroepen met hoge 

formele kwalificatievereisten (+2,4%), als bij de zogenaamde elementaire beroepen. Het aanbod van 

mensen met hoge kwalificaties zal tegen 2020 sterker zijn toegenomen dan de vraag, waardoor 

sprake is van overscholing en een verdringen van lager gekwalificeerden van de arbeidsmarkt. 
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1.3 TECHNOLOGISCHE, WETENSCHAPPELIJK EN INNOVATIEVE 

ONTWIKKELINGEN 

Willen we een competitieve en dynamische kenniseconomie tot stand brengen en behouder, is er 

nood aan werknemers met kennis van wetenschappelijk en technische richtingen zowel vanuit het 

secundair, het hoger onderwijs en het volwassenonderwijs. In Vlaanderen, over verschillende 

studieniveaus en onderwijspartners heen, zijn er met het STEM-actieplan (Science – Technology – 

Engineering – Mathematics) verscheidene actie opgestart. 

 

2 DE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT 

2.1 MISSIE 

“Het samen realiseren van een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs elke lerende uitdaagt om 

zijn of haar eigen talenten te ontdekken én te vormen zodat ieder groeit tot een individu met een 

sterke persoonlijkheid.” 

2.2 VISIE 

“De kern van onderwijs vatten we op als een teamgebeuren waarbij gepassioneerde leraren centraal 

staan. Directies en besturen creëren gunstige (rand)voorwaarden om de magie van het leren te 

ondersteunen en richting te geven. De overheid zorgt voor een regelluw onderwijsklimaat, stimuleert 

kennisdeling en begunstigt het onderwijzen naar loopbaan en maatschappelijke uitstraling. Co-

creatie, het samen vorm geven, is het voortdurend leidmotief: vol vertrouwen en in dialoog bouw aan 

onderwijs.” 

  

3 ONDERWIJSLANDSCHAP EN WERKING 

ONDERWIJSINSTELLINGEN 

3.1 TALENTEN ONTWIKKELEN 

Er wordt maximaal ingezet op kwaliteitsvol onderwijs voor iedere leerling. Zo zal Minister Crevits het 

oriënteringstraject van leerlingen versterken en de aansluiting op het hoger onderwijs en 

arbeidsmarkt verbeteren. In de eerste graad kunnen leerlingen hun interesses, talenten en 
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competenties verkennen. In de tweede en de derde graad wordt de hiërarchie tussen de 

onderwijsvormen weggewerkt. 

Er komt een betere afstemming van de eindtermen op de startcompetenties van het hoger onderwijs 

en leiden alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen tot één of meer beroepskwalificaties. 

Werkplekleren wordt een structureel onderdeel van de arbeidsmarktgerichte studierichtingen. 

Verder worden de Se-n-Se opleidingen binnen het secundair onderwijs versterkt.  

 De sector wil het engagement opnemen om, in overleg met de opleidingsinstellingen en -

coördinatoren, de huidige kwaliteit van de Se-n-se opleidingen te behouden en te versterken 

door middel van ondersteuning (tijdens stages) en tools. 

3.1.1 FLEXIBILISERING TERUGDRINGEN 

 

De universiteiten en hogescholen hebben de afgelopen jaren een verregaande flexibilisering van hun 

aanbod en organisatie gerealiseerd, met heel wat positieve effecten. De vaststelling is echter dat de 

complexiteit daardoor is toegenomen en dat er ook een aantal nadelige gevolgen zijn. De verlenging 

van de studieduur is het voornaamste aandachtspunt.  

 Onderwijsinstellingen kunnen hierbij ook de verantwoordelijkheid opnemen om studenten 

de toegang te ontzeggen na een duidelijk signaal van onvoldoende behaalde studiepunten 

(cfr. Ugent en KUL). 

3.1.2 HET ‘WAT’, NIET HET ‘HOE’  

 

Voor het scherpstellen van leerdoelen, beperkt de overheid zich tot het ‘wat’. De invulling ervan, het 

‘hoe’, behoort tot de autonomie van de scholen en leraren. Minister Crevits wil daarom een grondig 

debat met onderwijsverstrekkers en -partners, hoger onderwijsinstellingen, arbeidsmarktactoren, 

middenveldorganisaties en de overheid. Er is nood aan een meer systematische en coherente wijze 

van het beschrijven van einddoelen over alle onderwijsniveaus heen. 

Bij de evaluatie wil Minister Crevits een zeker mate van concreetheid en evalueerbaarheid van de 

einddoelen nastreven. 

3.1.3 LEREN EN WERKEN 

 

In het masterplan secundair onderwijs wordt werkplekleren structureel verankerd in alle 

arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Leren en Werken wordt als volwaardige leerweg in het groter 

geheel van onderwijs met arbeidsfinaliteit geïntegreerd. De jongere die succesvol de werkervaring en 

de leercomponent doorloopt, verwerft een onderwijskwalificatie. 
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De overdracht van het industrieel leerlingwezen biedt de kans om in nauw overleg met de betrokken 

stakeholders werk te maken van geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken. SYNTRA Vlaanderen 

staat in voor de regie over de werkcomponent en zorgt ervoor dat scholen en arbeidsmarktactoren 

de juist leerling en de juiste werkplek bij elkaar kunnen brengen. De screening van de 

arbeidsmarktrijpheid gebeurt door de relevante arbeidsmarktactoren na een neutrale toeleiding 

Belangrijk hierbij is dat de hernieuwde doelstellingen van het duale stelsel van leren en werken tot 

een aanpassing van het decreet Leren en werken zal leiden.  

Op korte termijn engageren de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk zich tot een significante stijging 

van het aantal jongeren met een werkervaringsplaats in het huidige Leren en Werken en tot een 

versterking van de algemene vorming in de Leertijd. 

3.1.4 DOORSTROOM VAN ONDERWIJS NAAR DE ARBEIDSMARKT 

 

De Vlaamse kwalificatiestructuur beschrijft welke competenties nodig zijn voor de uitoefening van 

beroepen en koppelt deze aan opleidingen. Om deze verder uit te rollen en ervoor te zorgen dat het 

onderwijs sneller kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zal Minister Crevits de 

huidige procedures met betrekking tot de opmaak van beroeps- en onderwijskwalificaties en de 

programmatieprocedures binnen onderwijs evalueren, samen met het werkveld, en waar mogelijk 

inkorten. Daarnaast maakt Minister Crevits werk van een strategie om bestaande beroeps- en 

onderwijskwalificaties actueel te houden. Belangrijk hierbij is dat telkens de sectoren geadviseerd 

worden om de aanpassingen inhoudelijke vorm te geven. 

Vele verschillende instellingen organiseren opleidingen die tot dezelfde beroepskwalificaties leiden, 

maar toch niet dezelfde maatschappelijke waardering en civiel effect krijgen. Om die reden wil 

Minister Crevits werk maken van een gezamenlijk systeem van kwaliteitscontrole voor opleidingen 

binnen en buiten onderwijs die leiden tot een beroepskwalificatie, inclusief trajecten tot de 

erkenning van competenties (EVC). 

Het gezamenlijk systeem van kwaliteitscontrole moet erover waken dat de interne kwaliteitsborging 

ervoor garant staat dat de vooropgestelde competenties uit de beroepskwalificaties effectief 

verworven zijn. Zo wil Minister Crevits ervoor zorgen dat kwalificatiebewijzen van 

beroepskwalificaties uitwisselbaar zijn en zo levenslang leren te bevorderen. 

Minister Crevits pleit er ook voor om werkplekleren verder te versterken en uit te breiden in het 

volwassenen- en hoger onderwijs. Daarom werkt Minister Crevits betere randvoorwaarden uit voor 

de organisatie van werkplekleren voor alle onderwijsniveaus. Vooreerst door samen met de sociale 

en onderwijspartners een eenduidig en hanteerbaar juridisch kader voor alle vormen van 

werkplekleren te ontwikkelen, zowel voor arbeidsmarktgericht als niet-arbeidsmarktgericht 

onderwijs. Samen met haar Vlaamse en federale collega’s bevoegd voor Werk, gaat Minister Crevits 

na hoe de bestaande statuten voor werkplekleren geharmoniseerd kunnen worden.  
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Inzetten op werkplekleren vraagt ook voldoende kwalitatieve stageplaatsen en dit zowel voor 

studenten als voor leerlingen. Hiervoor gaat de minister, samen met haar collage van Werk in dialoog 

met de werkgeversorganisaties en sectoren om tot de nodige afspraken en engagementen te komen.  

 Ook de sector wil sterk inzetten op werkplekleren en stageplaatsen. Hierbij dient kwaliteit 

voorop te staan tijdens de stage, zodanig stagiair op te leiden tot waardige ambassadeurs 

van de sector die met gedegen kennis tot de sector kunnen toetreden. Om kwalitatieve 

stages te blijven garanderen, wil de sector ondersteuning bieden om stages tot een goed 

einde te brengen en zowel stagiairs en stagemeesters hierin te begeleiden.  

Minister Crevits wil in dit licht task force stages voor het onderwijs oprichten waar alle relevante 

vertegenwoordigers vanuit onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in dialoog kunnen gaan en de 

zoektocht naar stageplaatsen kunnen vergemakkelijken.  

 Het spreekt voor zich dat de sector vragende partij is om deel te nemen aan deze task force 

gesprekken. 

De minister wil verder inzetten op het erkennen van competenties verworven in niet-formele en 

informele contexten en werk maken van een geïntegreerd EVC-beleid. 

Samen met haar collega’s bevoegd voor Werk, Economie en Sociale Economie wil Minister Crevits 

werk maken van een geactualiseerd actieplan voor het stimuleren van ondernemingszin en 

ondernemerschap via het onderwijs. 

Het doorlopen van een goed studiekeuzetraject, zorgt ervoor dat leerlingen gericht leren kiezen en 

meer dan vandaag studierichtingen volgen die aansluiten bij hun talenten. Nieuw is de 

oriënteringsproef, die het sluitstuk vormt van dit studiekeuzetraject. Minister Crevits voert een 

verplichte niet-bindende oriënteringsproef in, wat – naast onder meer Onderwijskiezer en de 

jaarlijkse Studie- en Informatiebeurzen (SID-in’s) – een belangrijk instrument in de studie- en 

beroepskeuzebegeleiding wordt. 

3.2 ONDERWIJSINSTELLINGEN VERSTERKEN 

Schoolbesturen worden meer vertrouwen en ruimte gegeven om hun eigen schoolbeleid te voeren. 

Daarom wordt de voorwaarde om met een officieel CLB samen te werken, geschrapt. 

Samen met associaties, hogescholen en universiteiten maakt Minister Crevits werk van een 

rationalisering van het opleidingsaanbod. Ze streeft er zowel naar inhoudelijke transparantie 

(overzichtelijk aantal basisopleidingen, duidelijke naamgeving) als naar organisatorische optimalisatie 

(schaalgrootte, geografische spreiding, structurele samenwerking tussen instellingen). 

3.3 TOPKWALITEIT 

Elke school draagt de verantwoordelijkheid om onderwijs van een goede kwaliteit aan te bieden en 

haar eigen kwaliteit systematisch te bewaken. In overleg met het onderwijsveld wil Minister Crevits 
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voor een aanvulling van het referentiekader voor onderwijskwaliteit zorgen, door duidelijke 

kwaliteitscriteria, normen en/of ontwikkelingsschalen op te stellen. 

 De sector wil de opleidingen en onderwijsinstellingen ondersteunen in de 

verantwoordelijkheid die ze gekregen hebben om de eigen kwaliteit te bewaken. Dit kan 

door instellingsoverschrijdende netwerken te organiseren, instrumenten aan te bieden 

enzoverder. 

 

5 REGELGEVINGSAGENDA 

 

DECREET STATUS 

 

 Decreet ‘Leren en werken’ 

 

 

In voorbereiding 

 


