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Het Memorandum 2014 van het GO! bevat de wensen en verwachtingen van het onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap.

Dit document is het resultaat van een participatief traject, op zich wel uniek. In het voorjaar 

2013 organiseerde het GO! een grote enquête onder leerkrachten, ouders, leerlingen, cursis-

ten en directeurs. De enquête peilde naar de prioriteiten voor de toekomst van het onderwijs 

in Vlaanderen. Er kwamen meer dan 11.000 reacties! 

De resultaten van deze enquête vormden de basis voor regionale brainstormsessies over heel 

Vlaanderen. Op 10 oktober kwamen ruim 650 belanghebbenden samen in Antwerpen, Genk, 

Gentbrugge, Roeselare en Wemmel. Zij hebben de vele kleine en grote thema’s uit de enquê-

te verfijnd en in beleidsopties vertaald. Op 16 oktober werden tijdens een clusterworkshop 

de conclusies samengelegd. Aan het eind van die dag lag een stapel concrete, constructieve 

en haalbare beleidsaanbevelingen klaar.

GO! ouders, de overkoepelende oudervereniging van het GO!, organiseerde focusgroepen in 

Vlaanderen rond verschillende onderwijsthema’s. Zowel ouders met kinderen in het basis- en 

secundair onderwijs als in het gewoon en het buitengewoon onderwijs werden actief betrok-

ken. Bijzondere aandacht was er voor ouders in armoede.

Ook de leerlingen en cursisten dachten actief na over de toekomst van het onderwijs in 

Vlaanderen. Zeven scholen namen deel aan het leerlingentraject, samen goed voor 1.607 

leerlingen van alle leeftijden en alle studierichtingen. De leerlingen konden zelf thema’s be-

palen en prioriteiten naar voren schuiven. Net als de ouders konden ook zij deelnemen aan 

de regionale brainstormsessies.

Om deze dynamische en participatieve aanpak te illustreren, zijn er in het Memorandum 

citaten opgenomen van ouders en leerlingen. Ook uit de brainstormsessies met leerkrachten, 

directeurs en andere onderwijsdeskundigen hebben we citaten gesprokkeld.

Dit Memorandum getuigt van een authentiek engagement en kan rekenen op een breed 

draagvlak bij ouders, leerlingen, leerkrachten, directeurs, pedagogen, begeleiders, adviseurs, 

CLB-medewerkers en andere onderwijsdeskundigen. Het vertolkt de stem van het onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap. Het geeft weer waar het GO! als maatschappelijke beweging 

voor staat en het bundelt de beleidsaanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering.

Samen dromen vormgeven. Daar streven we met het GO! elke dag naar. We willen dat doen 

met alle betrokkenen uit het onderwijsveld, maar ook met de overheden en met alle gele-

dingen van de maatschappij. School maak je immers niet alleen. Enkel door de krachten te 

verenigen, kunnen wij het onderwijs dat wij dromen samen realiseren.

Dit Memorandum is dan ook een engagement én een uitgestoken hand. Laat ons er samen 

werk van maken.

Samen dromen vormgeven
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Het GO!, onderwijs van en voor de Vlaamse gemeenschap

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap neemt in het Vlaamse onderwijslandschap een unieke positie in. Het GO! kreeg 

bij bijzonder decreet de grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs te organiseren en de vrije keuze van ouders, leerlingen en 

cursisten te waarborgen. Hiermee onderscheidt het GO! zich van andere onderwijsverstrekkers.

Voor iedereen kwaliteitsvol onderwijs waarborgen vormt voor het GO! de kern van zijn maatschappelijke opdracht. Het pedago-

gisch project van het GO! (PPGO!) staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld. Het beoogt de vorming van vrije en 

mondige burgers die de gelijkwaardigheid van alle mensen en de emancipatie van het individu niet alleen als principe huldigen, 

maar zich ook inspannen om dit te verwezenlijken. 

De wijze waarop we aan onze opdracht als onderwijsverstrekker van en voor de Vlaamse gemeenschap invulling geven, sluit aan bij 

de noden en verwachtingen van onze huidige samenleving. In zijn pedagogisch project gaat het GO! uit van wat mensen verbindt, 

niet van wat hen scheidt. Wij verzetten ons tegen dualisering en maatschappelijke uitsluiting. We brengen jongeren samen, om te 

leren en om te leven.

In het PPGO! staat het streven naar gelijke kansen centraal. Wij willen leerlingen en cursisten begeleiden in hun persoonlijke ont-

plooiing én in hun ontwikkeling naar het samenleven in diversiteit en harmonie. Naast onderwijs beoogt het GO! de ontwikkeling 

van de totale persoonlijkheid. Elk individu verdient kansen op een optimale ontwikkeling op maat van zijn talenten en competen-

ties. Het GO! vraagt aan de overheid de nodige ruimte en middelen om deze fundamentele opdracht te realiseren. 

Met de overheid streeft het GO! een loyaal partnerschap na. Wij willen een constructieve bijdrage blijven leveren aan de ontwik-

keling van het Vlaamse onderwijsbeleid. Vanuit de praktijk kunnen wij inspiratie bieden en onze rol als voortrekkers in innovatie 

blijven waarmaken. 

Om zijn missie te realiseren, wil het GO! graag samenwerken met de andere officiële onderwijsverstrekkers. Door de huidige  

samenwerking te versterken kunnen we ervoor zorgen dat de mensen en middelen efficiënter worden ingezet. Een dergelijke 

aanpak, waarbij de betrokken verstrekkers van officieel onderwijs, op eigen initiatief en met respect voor elkaars eigenheid, het 

partnerschap binnen het officieel onderwijs verder vormgeven, is niet alleen raadzaam; het is ook de noodzakelijke weg naar de 

uiteindelijke vorming van een publiek onderwijsnet. Het GO! wil in deze oefening zijn kennis en expertise delen en de complemen-

tariteit met de andere publieke onderwijsverstrekkers versterken. 

Niet alleen samenwerking, ook schaalvergroting maakt efficiënter gebruik van middelen mogelijk. Het GO! wil hierin zijn verant-

woordelijkheid nemen, onder meer door te evolueren naar minder en grotere scholengroepen. Schaalvergroting kan echter alleen 

positieve effecten hebben als de samenwerking niet enkel op papier bestaat, maar ook op het terrein gerealiseerd wordt. Daarom 

moet schaalvergroting regionaal verankerd zijn en effectief tot meer samenwerking leiden. Het GO! biedt onderwijs aan vanuit een 

sterk pedagogisch project en een heldere visie. Het omvat het hele aanbod, van kinderdagverblijf tot en met een leven lang leren. 

Die pedagogische lijnen zijn belangrijk. Een goede afstemming en vlotte doorstroming zijn cruciaal, willen we elk kind, elke leerling 

en elke cursist optimale onderwijs- en ontwikkelingskansen geven. Ook een leven lang leren maakt hier integraal deel van uit. Het 

volwassenenonderwijs hoort dan ook zonder meer thuis binnen de scholengroepen.
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Het GO! bestaat ondertussen 25 jaar. In die periode is het onderwijs grondig veranderd. Ook de maatschappelijke context 

is de jongste decennia behoorlijk gewijzigd. Om zijn grondwettelijke opdracht te realiseren, opereert het GO! binnen het 

kader van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO). Een bijzonder decreet vraagt bijzonder 

respect. Men kan er niet licht mee omspringen. 

Mocht de context wijzigen, waardoor het BDGO aangepast moet worden, dan wordt het GO! uiteraard graag van in het 

begin als relevante en evidente gesprekspartner hierbij betrokken.

Het GO! doet een beroep op de overheid om zijn opdracht waar te maken. Om positief op de veranderingen te kunnen 

inspelen, zijn onderwijsvisie te kunnen realiseren en elk kind en elke cursist kwaliteitsvol onderwijs te kunnen bieden, is er 

nood aan een beleid dat op drie pijlers steunt:

 

aanbod en organisatie;

 

mensen en middelen;

 

kwaliteit, ondersteuning en innovatie.

Voor elke pijler doet het GO! concrete beleidsaanbevelingen.



Onderwijsaanbod en -organisatie

Vrije keuze

Het GO! wil politieke en beleidsmatige erkenning voor zijn grondwettelijke opdracht. De overheid moet het GO! de nodige midde-

len (uren, werkingsmiddelen, infrastructuur, leerlingenvervoer, wetgeving,…) en vrijheid (nieuwe oprichtingen, overnames, samen-

werkingsverbanden,…) geven, zodat het ouders de mogelijkheid kan bieden om hun kind effectief naar een school van hun keuze 

te sturen zonder dat praktische bezwaren (geografische ligging, aanbod,…) hen hiervan weerhouden. 

Het principe van de vrije keuze – ook in het secundair onderwijs – is voor het GO! een fundamenteel en wezenlijk kenmerk. De 

opdracht om de grondwettelijk gewaarborgde keuzevrijheid van de ouders te bewaken werd immers bij bijzonder decreet aan het 

GO! overgedragen. Vrije keuze betekent dat elke ouder of cursist vrij moet kunnen kiezen voor een pedagogisch project waarin hij 

zich herkent. In de praktijk wordt het principe van de vrije keuze echter al te vaak uitgehold.

Inschrijvingsbeleid en sociale mix

Het PPGO! stelt gelijke kansen en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen centraal. Een evenwichtige sociale mix in elke school is 

hiervoor noodzakelijk. Alleen als de school een spiegel van de maatschappij vormt, kan ze kwaliteitsvol onderwijs aanbieden in een 

omgeving die iedere leerling of cursist voorbereidt om deel te nemen aan de maatschappij van morgen. Scholen moeten hun maat-

schappelijke opdracht waarmaken, elk kind verdient goed onderwijs. Het GO! betreurt het dat er anno 2014 een inschrijvingsbeleid 

nodig is om elk kind en elke jongere in Vlaanderen een plaats op school te waarborgen en de sociale mix te realiseren. 

Het inschrijvingsdecreet heeft zijn zinvolheid bewezen, maar bracht ook een aantal onbedoelde effecten met zich mee. Bovendien 

wordt ook vandaag nog aan de schoolpoort geselecteerd en blijven er verdoken uitsluitingsmechanismen bestaan. Een evaluatie 

en bijsturing van het decreet op het inschrijvingsbeleid is nodig. Er is nood aan meer eenduidigheid en vereenvoudiging, zonder 

afbreuk te doen aan de principes ervan. Dezelfde regels moeten gelden voor alle scholen. Tegen scholen die de regels niet volgen, 

moet de overheid sanctionerend optreden. Door de inschrijvingen lokaal te centraliseren, kan men dubbele inschrijvingen en spe-

culatief gedrag van ouders voorkomen.

Het systeem van de dubbele contingentering – dat op basis van duidelijke criteria voorrang geeft aan bepaalde leerlingen en voor 

een goede sociale mix zorgt – moet behouden blijven. Voor een evenwichtige mix in alle scholen van een regio wordt rekening 

gehouden met de ‘relatieve aanwezigheid’: het percentage leerlingen uit kansarme gezinnen in een school moet een weerspiegeling 

van de buurt of de regio zijn. Lokale overlegplatformen moeten evenwel kunnen beslissen of die relatieve aanwezigheid gebaseerd 

wordt op waar de leerlingen wonen, dan wel op waar de leerlingen schoollopen. Op die manier kan elke regio op de meest waar-

achtige manier een optimale sociale mix nastreven.

In regio’s zonder capaciteitsproblematiek heeft het systeem van dubbele contingentering minder effect. Het zou daarom goed zijn 

om initiatieven die inschrijvingen in buurtscholen bevorderen van overheidswege aan te moedigen.

Ouders voor het GO! memorandum

“De school moet een reflectie zijn van de maatschappij of meer 
nog, een voorbeeldfunctie vervullen. Een gezonde sociale mix is 
een belangrijk onderdeel van een gezonde gemeenschap.”
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Uit het verslag van de brainstormsessies

“Een goede sociale mix gedijt het best in een brede en open school.”

Het GO! wil de integratie van alle leerlingen in de maatschappij bevorderen. Jongeren moeten op de diverse samenleving 

voorbereid worden, om zo als volwaardige burgers aan deze samenleving te kunnen deelnemen. Om die reden moet de 

aanwezigheid van diversiteit binnen het onderwijs (school, klas, curriculum) als kwaliteitskenmerk opgenomen worden. 

Scholen die deze sociale mix realiseren en hiermee segregatie tegengaan, moeten hiervoor de nodige pedagogische en 

materiële middelen krijgen. Leerkrachten en directeurs moeten de nodige opleiding krijgen om positief met diversiteit om 

te gaan.

Op het vlak van de beeldvorming rond diversiteit moet de overheid een tandje bijsteken. De vele voordelen van diversiteit 

en een goede sociale mix op school blijven vandaag te vaak onderbelicht. Het wetenschappelijk onderzoek hierover moet 

op een laagdrempelige manier beter bekendgemaakt worden bij het brede publiek. 

Samen leven, samen leren

Hieraan gekoppeld pleit het GO! voor een geactualiseerd concept ‘Levensbeschouwelijke vakken’. Het GO! wil elke 18-ja-

rige de nodige competenties geven voor een bewuste levensbeschouwelijke keuze en voor het positief omgaan met le-

vensbeschouwingen in onze diverse samenleving. Deze ambitie reikt verder dan een vak met louter elementen uit de 

‘godsdienstvergelijkende wetenschap’.

Het verwerven van levensbeschouwelijke en ethische competenties vergt een specifieke methodiek en een omgeving 

waarin jongeren met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen de dialoog aangaan, zonder voorafname of 

kadering vanuit één welbepaalde levensbeschouwing.

Om deze doelstelling te bereiken, herneemt het GO! nadrukkelijk de aanbeveling uit zijn Memorandum 2009: dat scholen 

hun leerlingen van de derde graad secundair onderwijs een interlevensbeschouwelijke module (ILBM) moeten kunnen 

aanbieden, binnen het geheel van de levensbeschouwelijke vakken (LBV) – één uur LBV en één uur ILBM. Aansluitend bij  

de inzichten vanuit de ontwikkelingspsychologie meent het GO! dat een dergelijke module een treffend sluitstuk biedt 

voor een leerlijn die al start in de lagere school. Het GO! erkent dat het debat over het ontwikkelen van de levensbeschou-

welijke en ethische competentie doorheen de andere leerjaren breed moet gevoerd worden en wenst hierover met de 

betrokken instanties, de andere officiële onderwijsverstrekkers en de overheid in dialoog te gaan. 

Ouders voor het GO! memorandum

“Alle levensbeschouwingen moeten aan bod komen, zowel bij godsdienst als 
zedenleer, zodat alle leerlingen de basis kennen van alle levensbeschouwin-
gen en meer respect voor elkaars levensbeschouwing kunnen opbrengen.”



Het GO! is zich ervan bewust dat de levensbeschouwelijke vakken binnen het wettelijk kader moeten ingevuld worden. Het GO! 

pleit ervoor dat de decreetgever, als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen ter zake, dit wettelijk kader aanpast en hier-

voor maximaal de Grondwet benut. 

De overheid moet een breed maatschappelijk debat initiëren over de plaats van normen en waarden en de plaats van religie in het 

onderwijs. De pluriculturele samenleving noopt ons hierover te reflecteren, zodat we de sociale cohesie kunnen versterken.

Gelijke kansen 

Onze maatschappij heeft nood aan een degelijk kansarmoedebeleid. Mensen gelijke kansen bieden is een opdracht en een ver-

antwoordelijkheid voor alle beleidsdomeinen: onderwijs, maar ook jeugd, armoede, welzijn, sport, cultuur, arbeid, huisvesting en 

andere. Kansarmoede moet transversaal aangepakt worden, waarbij alle bevoegdheidsdomeinen hun beleid goed op elkaar af-

stemmen. Het beleid moet rekening houden met elke context, zowel in de steden als op het platteland, en kunnen ingrijpen tot 

op schoolniveau.

In het gewoon basisonderwijs worden de ‘Gelijke Onderwijs Kansen-lestijden’ (GOK) sinds 1 september 2012 geïntegreerd in de 

reguliere omkadering. Voor het secundair onderwijs moet dit nog gebeuren, want ook daar zijn de noden groot. Ook het secundair 

onderwijs moet voldoende omkadering krijgen om voor de doelgroepleerlingen een effectief gelijkekansenbeleid te kunnen voeren.

Toen het nieuwe financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs werd ingevoerd (decreet van 4 juli 2008), werd een groeipad 

vastgelegd voor het percentage ‘leerlingenkenmerken’, zodat de scholen voor leerlingen die op deze kenmerken aantikken, een 

gelijke-onderwijskansenbeleid kunnen voeren. Voor het gewoon basisonderwijs gaat het om een stijging van 14% naar 15,5%, voor 

het gewoon secundair onderwijs om een stijging van 10% naar 11% over de periode 2009-2017. Door de besparingsmaatregelen 

van de Vlaamse overheid werd de stijging niet doorgevoerd in 2010 en 2011, waardoor het pad verlengd werd van 2017 tot 2019. 

Het GO! vraagt uitdrukkelijk dat dit politieke engagement verder wordt uitgevoerd.

Een waarachtig GOK-beleid toont zich in alle aspecten van het onderwijs. De hervorming van het secundair onderwijs moet 

expliciet rekening houden met het gelijkekansenbeleid. Hetzelfde geldt voor aspecten zoals de brede open school, kinderopvang, 

de professionalisering van leerkrachten, de opdracht van de centra voor leerlingenbegeleiding, de discussie over schoolkosten en 

onbetaalde schoolfacturen, het inschrijvingsbeleid en de ouderparticipatie. Aandacht voor gelijke onderwijskansen staat niet op 

zich, maar moet als een rode draad door alle beleidsbeslissingen lopen. 

Brede, open scholen

De maatschappij heeft baat bij brede, open scholen, ingebed in de samenleving. Samenwerking tussen scholen en culturele organi-

saties, bedrijven, stadsdiensten, zorg- en welzijnsorganisaties en het maatschappelijke middenveld betekent voor alle betrokkenen 

een hoge toegevoegde waarde. Ook de leerlingen van het GO! pleiten expliciet voor een brede, open school waarin al hun inte-

resses aan bod kunnen komen en waar ze via een breed en extra-curriculair aanbod, nieuwe dingen kunnen ontdekken. Een brede, 

open school is laagdrempelig, stimuleert het engagement en de sociale cohesie en versterkt het gelijkekansenbeleid. Investeren in 

brede, open scholen komt de hele maatschappij ten goede. 

Ook als geheel mag het onderwijs geen eiland in de maatschappij worden. Structurele samenwerking met domeinen als welzijn, ar-

Uit het verslag van de brainstormsessies

“Laat de kinderen elkaars thuistaal ontdekken. Samen in groepen, niet apart.”
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beid, sport en jeugd ligt voor de hand. Goed afstemmen is noodzakelijk. Op alle beleidsniveaus moeten hiervoor muurtjes gesloopt 

worden. Samenwerking mag niet bemoeilijkt of zelfs verhinderd worden door slecht afgestemde regelgeving. Openheid is hiervoor 

een noodzakelijke voorwaarde. Ook de onderwijsfinanciering en het flankerend onderwijsbeleid moeten transparant verlopen.

De lokale overheid speelt een centrale rol in het ontwikkelen van brede, open scholen – als open netwerken met partners uit alle 

maatschappelijke geledingen – én in het flankerend onderwijsbeleid. De lokale overheid kan netoverschrijdend de noden in kaart 

brengen en daar samen met de onderwijsverstrekkers een passend antwoord op bieden, onder meer door diensten en subsidieka-

nalen te bundelen, die nu vaak over beleidsdomeinen heen versnipperd zijn. 

Flankerend onderwijsbeleid

Flankerend onderwijsbeleid moet voor het GO! in essentie over gelijke onderwijskansen gaan. Op het lokale vlak is er nood aan 

meer transparantie en informatie. De lokale overheid moet alle scholen van alle netten correct informeren over sociale en andere 

voordelen die kunnen toegekend worden. Indien nodig moet ook een effectief handhavings- en controlebeleid mogelijk zijn. 

De mogelijkheid om het leerlingenvervoer als sociaal voordeel en als concurrentiemiddel aan te wenden, brengt de vrije school-

keuze in het gedrang. Het GO! vraagt de Vlaamse overheid om hier met een uitvoeringsbesluit duidelijkheid in te brengen en 

achterpoortjes in de regelgeving te sluiten.

Verder moet er een structurele oplossing komen voor het spanningsveld dat er nu heerst tussen de rol van het schoolbestuur en 

de regierol van het gemeentebestuur in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. Of een gemeentebestuur al dan niet zelf ook 

schoolbestuur is, mag geen aanleiding geven tot verschillen in de toekenning van sociale voordelen. Het lokaal overlegplatform 

(LOP) is een belangrijke speler. Het platform moet immers advies verlenen over de actieplannen en het strategisch meerjarenplan 

voor het flankerend onderwijsbeleid1. Alle scholen en lokale actoren van de gemeente moeten van in het begin betrokken worden 

bij het opstellen van actieplannen. Het GO! dringt erop aan om de huidige LOP-werking zo te hertekenen dat alle scholen en regio’s 

bereikt worden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het planlastendecreet niet van toepassing. Daar geldt nog de bepaling dat er subsidies 

aan projecten kunnen toegekend worden, op voorwaarde dat de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een 

protocolakkoord sluiten. Dat protocolakkoord is er tot vandaag nog altijd niet. Dit is wel dringend nodig, omdat de voortzetting 

van de financiering hiervan afhankelijk is.

Kinderopvang

Het GO! pleit ervoor om op zo jong mogelijke leeftijd in te zetten op een gelijkekansenbeleid voor alle kinderen. Dankzij zijn part-

nerschap met kinderdagverblijven werkt het GO! de drempels weg tussen kinderopvang en kleuteronderwijs. Het GO! gelooft in 

de toegevoegde waarde van een afgestemd beleid, zowel voor de sociale integratie als vanuit pedagogisch oogpunt. Brede, open 

scholen grijpen alle kansen aan om de talenten van kinderen vanaf hun prille levensjaren ten volle te ontplooien. 

Ter wille van de kwaliteitsvolle ondersteuning op het vlak van zorg en ter wille van de vaardigheidsontwikkeling moeten de be-

voegdheidsdomeinen van kinderopvang (welzijn) en kleuterschool (onderwijs) transversaal op elkaar afgestemd worden. Samen-

werking moet ondersteund worden en niet ontmoedigd door reglementeringen die soms diametraal tegen elkaar in gaan.

Voor de buitenschoolse kinderopvang (de opvang voor en na de lesuren) zijn scholen de aangewezen plek. Buitenschoolse opvang 

wordt vaak vandaag al georganiseerd, maar de Vlaamse Gemeenschap voorziet hiervoor niet in aangepaste financiering. Om kwa-

liteitsvolle en vooral veilige opvang te kunnen organiseren, pleit het GO! voor de nodige middelen.

Wat de kinderopvang voor baby’s en peuters betreft, wil het GO! dat de overheid binnen het kwaliteitsbeleid inzet op een talenbe-

leid, dat erop gericht is een breed scala aan taalstimuli aan te bieden. Aandacht hiervoor moet opgenomen worden in de opleiding 

van alle betrokkenen.

1 De Vlaamse gemeenten nemen hun flankerend onderwijsbeleid op in een strategische meerjarenplanning (actieplannen). Zij moeten een actief beleid voeren om samenwerking en overleg 
tussen de lokale actoren te faciliteren. Deze verplichting kwam er nadat het decreet over het flankerend onderwijsbeleid werd aangepast aan het planlastendecreet.
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Leerplicht

Vanuit het oogpunt van gelijke onderwijskansen steunt het GO! de vraag om de leerplichtleeftijd te verlagen. Ouders 

moeten gestimuleerd worden om hun kinderen naar school te sturen. Het aanbieden van structuur en regelmaat zorgt voor 

evenwicht, harmonie en optimale ontwikkelings- en leerkansen. 

Hervorming secundair onderwijs

Op 4 juni 2013 presenteerde de Vlaamse Regering na maandenlang onderhandelen het ‘Masterplan voor de hervorming 

van het secundair onderwijs’. Dit politiek akkoord draagt de uitvoering van dit plan over aan de komende regering. De 

maatregelen worden stap voor stap uitgevoerd. Sommige maatregelen zullen al in 2014 geconcretiseerd worden, andere 

pas later. In dit Memorandum bezorgt het GO! aan de komende regering zijn standpunten over de uitvoering van het 

masterplan.

Dat er nood is aan hervorming is duidelijk. Vandaag dreigen heel wat jongeren uit de boot te vallen en zonder kwalificaties 

in de samenleving terecht te komen. Cijfers tonen aan dat deze jongeren in de werkloosheid belanden. Het GO! wil geen 

talenten verloren laten gaan. In het ‘Masterplan SO’ vindt het GO! hefbomen voor meer kwaliteitsvol onderwijs en meer 

gelijkheid van kansen.

Het GO! wil een herformulering van de eindtermen die uitgaat van competenties. Zo kunnen we leerlingen adequaat 

voorbereiden op het voortgezet onderwijs, op de arbeidsmarkt en op hun toekomstige rol in de maatschappij. Bij het her-

formuleren moet men uitgaan van de Europese sleutelcompetenties. Deze competenties moeten verworven zijn op het 

einde van het leerplichtonderwijs.

Als het Vlaams Parlement de verwachte competenties eenmaal goedgekeurd heeft, moeten de onderwijsverstrekkers  

samen hieraan eindtermen koppelen, die eindtermen in leerplandoelen vertalen en ze toewijzen aan leergebieden c.q. vak-

ken. Het bereiken van deze eindtermgerelateerde leerplandoelen moet het criterium zijn om getuigschriften en attesten 

toe te kennen. Het is de beste manier om het gelijkheidsbeginsel bij het uitreiken van attesten of diploma’s te waarborgen 

en een van de meest essentiële succesfactoren voor de hervorming van het secundair onderwijs.

Samen met de andere onderwijsverstrekkers wil het GO! nagaan op welke manier de netgebonden referentietoetsen (BaO) 

een rol kunnen spelen bij de kwaliteitsbewaking van de onderwijsprocessen. Het GO! wil de invoering van een valide, net-

overstijgende toetsing, die ingezet wordt in het kader van interne kwaliteitsbewaking, niet als ranking.

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs is de studiekeuze een heel belangrijke aangelegenheid. Leerlingen blijken 

hier vaak onzeker over te zijn. Zij zijn zelf voorstander van meer concrete studiekeuzebegeleiding tijdens de hele school-

loopbaan: door ervaringen uit te wisselen, door te kunnen proeven van verschillende vakken en specialisaties, door ervaring 

op te doen tijdens beroepsgerichte of maatschappelijke stages, door infomomenten en dergelijke. Goede schoolloop-

baanbegeleiding tijdens het secundair onderwijs door betrokken en onderlegde leerkrachten is cruciaal voor een vlotte en 

juiste doorstroming naar het hoger onderwijs en naar de arbeidsmarkt. Schoolloopbaanbegeleiding is veel effectiever dan 

ijkingsproeven of oriëntatieproeven, die niet meer zijn dan momentopnames.

Op een aantal belangrijke punten gaat het masterplan voor het GO! niet ver genoeg. Een uitgestelde studiekeuze op veer-

tien jaar biedt veel voordelen. Daarom pleit het GO! voor een comprehensieve brede eerste graad die voor alle leerlingen 

aantrekkelijk is. Zo krijgen jongeren gedurende twee opeenvolgende jaren de kans om de competenties van de basisvor-

ming te verwerven en daarnaast ook het palet aan studiedomeinen in de bovenbouw te verkennen, een beter zicht te 

krijgen op hun talenten en interesses en die ook te ontwikkelen. Deze keuze houdt een aantal randvoorwaarden in, zoals 

de competentie van leerkrachten om te differentiëren. Ook de voorwaarde dat de studiedomeinen van de bovenbouw op 

een gelijkwaardige manier verkend worden, zonder een voorafname op domein en studierichting te doen. Daar wil het 



Uit het verslag van de brainstormsessies 

“Het blijft onaanvaardbaar dat niet elk kind toegang krijgt tot de school van zijn keuze.”

GO! voluit op inzetten. De vrijheid van scholen om de eerste graad uit te werken, ondergraaft de idee van een brede eerste graad.

Ten tweede is het niet goed dat scholen autonoom kunnen kiezen voor het ene dan wel voor het andere concept voor de tweede en 

de derde graad (domeinschool/campusschool of een combinatie).  Als we alle leerlingen maximale kansen willen bieden, moeten 

we een onderwijs met verschillende snelheden en invulling vermijden.  We moeten dit doordacht en planmatig aanpakken en voor 

elke school een groeipad naar een optimaal schoolconcept uittekenen. 

Het GO! benadrukt het belang van een brede en algemene uitrol van het ‘Masterplan SO’. Het GO! wil dat de overheid ervoor zorgt 

dat alle actoren op een volwaardige manier aan de uitrol van het masterplan en de hervorming kunnen deelnemen. 

Tot slot wil het GO! dat ook het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs in de hervorming van het 

secundair onderwijs betrokken worden.

Buitengewoon en inclusief onderwijs

Elk kind heeft recht op optimale onderwijskansen. Om die kansen te waarborgen, moet de overheid de draagkracht van zowel het 

reguliere onderwijs als van het buitengewoon onderwijs versterken.

Kinderen en jongeren met een functionele beperking of participatieproblemen lopen een sterk verhoogd risico om ongekwalifi-

ceerd uit te stromen of verwezen te worden naar het buitengewoon onderwijs zonder dat dit noodzakelijk is. In de onderwijscon-

text botsen zij op heel wat barrières. Deze obstakels kunnen van infrastructurele aard zijn. Ook de wijze waarop leerkrachten de 

functionele beperkingen of participatieproblemen inschatten, kan hinderpalen voortbrengen.

Bij deze leerlingen speelt een sterk Pygmalioneffect: hoe meer van hen verwacht wordt, hoe beter ze presteren. Leerkrachten zijn 

echter vaak onvoldoende professioneel opgeleid en uitgerust om deze leerlingen in hun leer- en ontwikkelingsproces te begeleiden. 

Medicalisering van het onderwijs en van de maatschappij brengt geen soelaas. Medische labels spreken leerkrachten te weinig aan 

op hun onderwijsexpertise, ze geven leerkrachten het gevoel onvoldoende competent te zijn om op de onderwijsbehoeften van 

deze leerlingen een antwoord te bieden.
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Ouders voor het GO! memorandum

“Elke school moet de middelen krijgen om les te geven op maat van 
de leerling. Dat zou de labeling en het doorverwijzen van leerlingen 
naar het buitengewoon onderwijs tegengaan.”

De regels in verband met attestering moeten aangepast worden. Enerzijds kan attestering zorg faciliteren, anderzijds houdt 

ze zorg ook tegen. Als er een attest nodig is om zorg te organiseren, vallen sommige kinderen en jongeren uit de boot. Wie 

zijn weg kent, komt snel aan een attest; anderen hebben het daar moeilijker mee. Bovendien werken attesten het feno-

meen van ‘labeling’ – op elk kind kleven we een etiket – enorm in de hand.

Het feit dat Vlaanderen het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd heeft, moet ons doen 

nadenken over hoe we kwetsbare kinderen en jongeren beter kunnen opnemen in onze scholen van het gewoon onderwijs, 

zodat ze zich samen met hun leeftijdsgenoten optimaal kunnen ontplooien. Het decreet betreffende de noodzakelijke en 

dringende maatregelen dat het hele leerplichtonderwijs omvat, is een stap in de goede richting. Om dit decreet te realise-

ren moet echter een aantal belangrijke randvoorwaarden worden vervuld.

Kinderen en jongeren met een functionele beperking of met participatieproblemen begeleiden, vereist scholen en bege-

leiders die werken vanuit gemeenschappelijke referentiekaders en een gedeelde taal. Het feit dat er een methodiek en 

eenduidige definities in verband met sticordi-maatregelen2 in het decreet werden ingeschreven, is een belangrijke stap in 

de implementatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Of deze eerste stap in de richting van inclusief onderwijs kan slagen, is sterk afhankelijk van een gericht en doeltreffend 

professionaliseringstraject voor alle betrokkenen. Op het niveau van de initiële opleiding moet de lerarenopleiding haar 

verantwoordelijkheid opnemen. Bovendien moet de overheid in voldoende middelen voorzien om de draagkracht van de 

scholen te versterken en waarachtige inclusie mogelijk te maken.

Op dit ogenblik worden in specifieke situaties al middelen en een integratietoelage opgenomen voor GON-begeleiding 

vanuit het buitengewoon onderwijs in de scholen van het gewoon onderwijs. Maar om leerlingen met specifieke onderwijs-

behoeften optimaal te begeleiden, is er nood aan bijkomende ondersteuning vanuit de centra voor leerlingenbegeleiding, 

de pedagogische begeleidingsdiensten en het buitengewoon onderwijs. In het GO! wordt de leerlingenbegeleiding gerea-

liseerd in een continuüm van zorg, waarin de deskundigheid van verschillende betrokkenen wordt ingezet, dat wil zeggen: 

zowel leerlingen en ouders als leerkrachten, schoolteams, interne leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, medewerkers uit 

het buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers en pedagogische begeleidingsdiensten.

2 Sticordi staat voor Stimuleren, Compenseren, Remediëren en Dispenseren en omhelst een set van maatregelen die genomen kunnen worden om een kind of een jongere met een 
specifieke (zorg)nood te helpen.

Uit het verslag van de brainstormsessies

“Als kinderen met bijzondere noden geen optimale leerkansen hebben in 
het reguliere onderwijs, moeten ze naar een andere onderwijsvorm kunnen 
overstappen. Blijf daarom investeren in het buitengewoon onderwijs.”

De overheid moet elke leerling de beste onderwijsplek kunnen bieden. Voor sommige kinderen en jongeren blijft een sterk 

buitengewoon onderwijs met competente begeleiding de beste oplossing.



3 NT2 staat voor Nederlands Tweede Taal.

Onthaalonderwijs

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen van 5 tot 18 jaar die pas in ons land zijn aangekomen. Ze kennen geen Nederlands, maar 

gaan wel naar school. Het gaat om een erg heterogene groep, zowel qua leeftijd en nationaliteit als qua sociaaleconomische en 

culturele achtergrond. Er zijn ook sterke verschillen in scholingsniveau.

Sociaalemotioneel hebben deze nieuwkomers het niet altijd gemakkelijk. Van de ene op de andere dag verblijven ze in een ander 

land met een andere taal, andere gewoontes en andere regels. Sommigen zijn zelfs nooit eerder naar school gegaan, omdat er in 

hun buurt geen school was of omdat er oorlog heerste in het land. 

Goed onthaalonderwijs is maatwerk en houdt rekening met de diversiteit, de context en de competenties die deze kinderen en 

jongeren hebben. Het omvat twee grote doelen: hun taalvaardigheid Nederlands én hun sociale integratie bevorderen, zodat ze in 

staat zijn om efficiënt te functioneren in de klas, als lerend individu en als lid van de klas- en schoolgemeenschap. 

Om de effectiviteit van het onthaalonderwijs te kunnen evalueren en waar nodig bij te sturen, zijn goede gegevens nodig. De 

overheid beschikt daar echter niet over. Het GO! eist dat de overheid de effectiviteit van het onthaalonderwijs onderzoekt en er 

beleidsconclusies aan koppelt.

Een leven lang leren

Wie vlot mee wil kunnen in onze snel veranderende kennissamenleving is aangewezen op een leven lang leren. Het stimuleert de 

persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie, het bevordert de sociale cohesie en het draagt bij tot een sterke 

en kwalitatieve economische groei. De drie functies van het volwassenenonderwijs, zoals ze naar voren werden geschoven in het 

decreet van 2007, blijven voor het GO! de hoekstenen van het volwassenenonderwijs: algemeen vormend, tweede kans en kwali-

ficatiegericht.

De hervorming van het secundair onderwijs zou het aantal leerlingen dat het onderwijs zonder diploma verlaat sterk moeten 

verminderen. Voor deze jongeren zonder diploma blijft de tweedekansfunctie van het volwassenenonderwijs bijzonder relevant en 

noodzakelijk. Met het NT2-onderwijs3 wil het volwassenenonderwijs anderstalige cursisten zo snel en effectief mogelijk helpen bij 

het realiseren van hun doelen en bij hun inschakeling in onze samenleving. Hierin moet de overheid voldoende financiering per 

cursist blijven investeren.

De centra voor volwassenenonderwijs en de academies (deeltijds kunstonderwijs) maken zowel vandaag als in de toekomst in-

tegraal deel uit van de GO! scholengroepen. De keuze voor deze organisatiestructuur berust op inhoudelijke argumenten en een 

gemeenschappelijk (ped)agogisch project (onder meer de specifieke lerarenopleidingen hebben hierin een belangrijke verbindende 

functie). Bovendien maakt deze structuur het mogelijk om aan te sluiten bij en samen te werken met diverse belanghebbenden en 

het brede maatschappelijke veld. Zo wordt de opleiding maximaal afgestemd in het voordeel van elke leerling en cursist.

Vanuit die optiek gaat het GO! ook voluit voor samenwerkingsverbanden met het hoger beroepsonderwijs. Een belangrijke en blij-

vende rol is weggelegd voor de centra voor volwassenenonderwijs en de scholen van het voltijds secundair onderwijs met HBO5 

Verpleegkunde. Deze rol moet ook financieel gehonoreerd worden.

Ouders voor het GO! memorandum

“Kinderen die niet mee kunnen in het gewoon onderwijs moeten gepaste 
begeleiding kunnen krijgen in het buitengewoon onderwijs. Zij voelen zich 
er ook beter, omdat ze tussen lotgenoten zitten die elkaar begrijpen.”
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Kinderen, jongeren en volwassenen verdienen alle kansen op een optimale ontwikkeling. Daar is een sterk doelgroepenbe-

leid voor nodig; noodzakelijkerwijze moeten daartoe de leemtes in het onderwijslandschap ingevuld worden. Zowel voor 

het volwassenenonderwijs als voor het deeltijds kunstonderwijs hecht het GO! belang aan netoverstijgende samenwerking 

en regionaal overleg hierover. Dit is in het bijzonder nodig voor die opleidingen waarvoor er soms een capaciteitstekort is, 

zoals NT2 en de beroepsopleidingen voor de socialprofitsector in het volwassenenonderwijs. Het is echter niet goed om 

deze regionale overlegplatformen adviesbevoegdheid toe te kennen voor de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid. Een 

dergelijke adviesbevoegdheid kan aanleiding geven tot conflictueuze situaties naar analogie van de consortia volwassenen-

onderwijs. Dat kan andere waardevolle en inhoudelijke samenwerkingsvormen ondergraven.

Voor het GO! moet deelname aan een of meer partnerschappen altijd plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. De ervaring 

met de consortia vandaag leert ons immers dat verplichten tot samenwerking niet werkt. Binnen een netoverstijgende 

context wenst het GO! geen bijkomend bestuursniveau in de vorm van een rechtspersoon. Voor het GO! zou dit afbreuk 

doen aan zijn (ped)agogisch project dat expliciet niet beperkt wordt tot het leerplichtonderwijs. Het GO! wijst er boven-

dien op dat het onderbrengen in een inrichtende macht de versnippering van het onderwijslandschap tegengaat en ertoe 

bijdraagt dat de noden inzake onderwijsvormen opgespoord worden en dat aansluiting wordt gewaarborgd. Het GO! wil 

dat de beschikbare middelen in onderwijs worden geïnvesteerd en niet in bijkomende tussenstructuren zoals de huidige 

consortia. Ook de samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en het kleuter- en leerplichtonderwijs situeert het 

GO! in eerste instantie binnen de structuur van de scholengroep. De schaalvergroting die het GO!, ook voor het volwas-

senenonderwijs wil realiseren, situeren we dan ook nadrukkelijk in die structuur.

Het faciliteren van een leven lang leren binnen de context van brede open scholen is voor het GO! een speerpunt. Het 

GO! vraagt dat er voldoende infrastructuurmiddelen beschikbaar zouden zijn om intergenerationele campussen ook in de 

praktijk waar te maken.

Het GO! krijgt in het deeltijds kunstonderwijs een vast bedrag aan werkingsmiddelen, dat niet wordt aangepast aan de 

evolutie van het aantal cursisten. In de periode 2009-2013 is het aantal cursisten van het deeltijds kunstonderwijs in het 

GO! gegroeid van 10.964 naar 12.615. Door besparingen van de Vlaamse overheid werd het bedrag in die periode ook niet 

aangepast aan de index. Het GO! moet dus met hetzelfde bedrag 15% meer cursisten opvangen. Dat kan niet langer. Het 

GO! eist een eigen dotatie voor het deeltijds kunstonderwijs.



Internaten en opvangcentra

Het GO! neemt een maatschappelijke opdracht op voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een internaat of die door een 

moeilijke opvoedingssituatie tijdelijk onmogelijk in de thuiscontext kunnen verblijven. Binnen een pedagogisch continuüm school, 

internaat en opvangcentrum biedt het GO! kinderen en jongeren een veilige en stimulerende omgeving om op te groeien. 

Opdat de GO! internaten hun sterk gewijzigde functies verder op een kwaliteitsvolle wijze kunnen invullen, moeten zij van de overheid 

aangepaste omkadering krijgen die rekening houdt met de leerlingenkenmerken.

De overheid moet de financiering van alle GO! internaten herbekijken, zoals ze al enkele jaren belooft. Bij het uitwerken van de oor-

spronkelijke financiering van het leerplichtonderwijs zijn de internaten buitengewoon onderwijs en de opvangcentra van het GO! over 

het hoofd gezien. De overheid erkent dat het om een ‘vergetelheid’ gaat en heeft zich in het protocol over de onderhandelingen voor 

het onderwijsdecreet (voorjaar 2010) ertoe geëngageerd om dit recht te zetten. Dat is vandaag nog altijd niet gebeurd, waardoor het 

GO! zich genoodzaakt ziet interne solidariteitsmechanismen aan te wenden. In de praktijk gaat de nalatigheid van de overheid zo ten 

koste van de werkingsmiddelen die de internen uit de gewone internaten genereren. Het is een zware belasting voor deze instellingen 

zowel als voor de internaten buitengewoon onderwijs en de opvangcentra. 

Met de geplande implementatie van het Decreet bijzondere en noodzakelijke maatregelen wordt de noodzaak om de financiering te 

herbekijken nog dringender, omdat dit decreet een grote impact zal hebben op de schoolbevolking van zowel het gewoon als het bui-

tengewoon onderwijs. Men zal immers voortaan het basisaanbod (huidige type 1 en 8) en het nieuwe type 9 voor leerlingen met een 

autismespectrumstoornis kunnen organiseren binnen de contouren van het gewoon onderwijs. Het uitbreiden van de zorgbreedte in 

het gewoon onderwijs moet ook zijn weerslag vinden in een ruimere zorgbreedte in de internaten. Aangepaste omkadering en finan-

ciering gebaseerd op kindkenmerken behoren dan ook tot de logica binnen het pedagogisch continuüm.

Het voornemen om de regelgeving over internaten te actualiseren, evenals de discussie over het onderbrengen van de internaten in 

één beleidsdomein, werd al opgenomen in het vorige regeerakkoord. Tot vandaag werd echter alleen gepraat over de internaten van 

het buitengewoon onderwijs. Het GO! vraagt dat het engagement uit het vorige regeerakkoord bevestigd wordt, maar dan wel voor 

alle internaten. Het GO! blijft aandacht vragen voor het arrest van het Arbitragehof van april 1992, dat internaten rangschikte als 

‘onderwijsinstellingen’, op grond van de overweging dat alles wat rechtstreeks verbonden is met het verstrekken van onderwijs als 

onderwijsinstelling moet beschouwd worden. Daardoor komen internaten eveneens in aanmerking voor de toepassing van het gelijk-

heidsbeginsel. Bovendien kan het bestaan van een internaat in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om ouders effectief de mogelijkheid 

van vrije schoolkeuze te bieden.
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Mensen en middelen

Optimalisering van de lerarenopleiding

Aan leerkrachten worden vandaag hoge eisen gesteld. Van de lerarenopleiding wordt verwacht dat ze aspirant-leer-

krachten een stevige basis verschaft. Daarom moet de kwaliteit ervan versterkt worden.

Het GO! heeft constructief meegewerkt aan het Beroepskwalificatiedossier Leraar. Het GO! gaat voluit voor een 

verdere professionalisering van de leerkrachten via de samenwerking tussen de lerarenopleiding, de school en de 

netgebonden pedagogische begeleidingsdienst. Leerkrachten moeten goed gewapend blijven om zich optimaal in te 

zetten voor hun onderwijsopdracht.

Het GO! wil samen met de overheid en de lerarenopleidingsinstituten vormgeven aan de hervorming van de lera-

renopleiding die in het vooruitzicht is gesteld (cf. de evaluatie van de Lerarenopleiding, 5 oktober 2013). Het GO! 

werkt daar nu al actief aan mee binnen de beleidsgroepen Evaluatie Lerarenopleiding. Het GO! wil onderstaande 

piste mee in overweging laten nemen:

Vooraleer de eigenlijke lerarenopleiding start worden de inhoudelijke competenties voor het bedoelde onderwijs-

niveau doorgelicht; wie hierin niet slaagt, volgt een instaptraject om het gewenste inhoudelijke niveau te bereiken. 

De lerarenopleiding werkt aan de basis-leerkrachtcompetenties. De inschaling binnen de Vlaamse kwalificatie-

structuur zal hierin mee bepalend zijn voor de toewijzing ervan aan een opleidingsinstituut (CVO, hogeschool, 

universiteit) - (cf. inschaling Beroepskwalificatiedossier). 

Alle leerkrachten, ongeacht hun kwalificatieniveau, beginnen als assistent-leraar (zie infra De loopbaan van de 

leerkracht wordt onderverdeeld in drie fasen).

Doorheen de loopbaan kan de leerkracht, via verdere in-service-opleidingen, assessments en verdiepende  

professionaliseringstrajecten evolueren naar het ‘meesterschap in leraarschap’. De driehoek lerarenopleiding, 

school en netgebonden pedagogische begeleidingsdienst is er een hoeksteen van. De ‘lerarenopleiding’ stopt niet 

bij de lerarenopleiding.

Elke school heeft een beleidsplan om de leerkrachten te laten groeien naar het niveau ‘meesterschap in het  

leraarschap’.

Leerlingen voor het GO! memorandum

“De leerkracht moet in de eerste plaats een vakspecialist zijn en goesting 
hebben om voor de klas te staan. Maar hij of zij moet ook creatief kunnen 
lesgeven, met gebruik van alle hedendaagse ICT-middelen.”



Het GO! vraagt de komende regering aandacht voor onderstaande noden:

Er is nood aan een visie en een aanbod om zij-instromers aan te trekken en op te leiden, door nuttige ervaring te laten inbren-

gen, ook voor algemene vakken.

De overheid moet scholen stimuleren om meer stagiairs aan te nemen. Zo kunnen jonge mensen meer inzicht krijgen in het 

onderwijsveld en praktijkervaring opdoen. Scholen kunnen dan bovendien een ruimere keuze maken uit kandidaat-leerkrachten.

Om de lerarenopleiding kwalitatief hoog te houden, is er een sterk profiel van specifiek opgeleide lectoren en docenten nodig. 

Het GO! dringt erop aan selectiecriteria voor lerarenopleiders uit te bouwen en een opleiding te organiseren die leidt tot ex-

cellente lectoren met veel expertise in het onderwijs.

Om de sociale mix waar te maken, hebben scholen en leerkrachten nood aan ondersteuning. De lerarenopleiding kan daar 

positief aan bijdragen door het aspect ‘omgaan met diversiteit’ meer in te bouwen in het curriculum en praktijkgericht aan bod 

te laten komen.

De loopbaan van de leerkracht

Het GO! wil de herwaardering van het beroep van leerkracht mee vormgeven. Het hertekenen van de lerarenloopbaan biedt hier-

voor een opportuniteit. Het GO! pleit voor onderstaande uitgangspunten:

 

De leraar werkt met een jaaropdracht binnen de scholengroep. De jaaropdracht bestaat uit een reeks ‘taken’. Sommige daarvan 

zijn lesgebonden, andere zijn breder geformuleerd vanuit het perspectief van de totale competentiebehoeften van de scholen-

groep en van de school waaraan de leraar verbonden is. 

De leraar kan – afhankelijk van zijn (jaar)opdracht – polyvalent ingezet worden in verschillende scholen van de scholengroep, 

afhankelijk van zijn competenties en van de noden van de scholen en de scholengroep.

De (jaar)opdracht wordt daarom niet enkel gedefinieerd in termen van een lesopdracht, maar in termen van gedifferentieerde taken.

De loopbaan wordt gradueel opgebouwd op basis van vastgestelde en/of geattesteerde competenties waaraan de scholen 

binnen de scholengroep nood hebben.

Overeenkomstig de visienota ‘Kwaliteit en kansen voor elke leerling’ van de Commissie-Monard wil het GO! het principe van 

de vlakke loopbaan doorbreken via pedagogische verdieping en horizontale en verticale functiedifferentiatie.

De leraar werkt in teamverband (zelfsturende teams, lerende teams, …), volgens de principes van Innovatieve Arbeidsorganisa-

tie. Teams van leraren begeleiden groepen leerlingen op basis van een onderwijskundige visie, een consensus over gedifferenti-

eerde pedagogisch-didactische taken en een verdeling van verantwoordelijkheden.

Ouders voor het GO! memorandum

“Om de sociale mix waar te maken, hebben scholen en leerkrachten nood aan ondersteuning. 
De lerarenopleiding kan daar positief aan bijdragen door het aspect omgaan met diversiteit 
breder en praktijkgericht aan bod te laten komen.”
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De loopbaan van de leerkracht wordt onderverdeeld in drie fasen.

De assistent-leraar

Het uitgangspunt hier is een brede inzetbaarheid binnen een leertraject. Pedagogisch-didactische taken worden uitgevoerd 

in een één-op-één-relatie tussen leerkracht en leerling.

We herkennen in deze loopbaanfase twee trajecten:

Aspirant-leraar: de periode tussen lerarenopleiding en onderwijsassistentschap. We hebben het hier over de leraar-sta-

giair (cf. de praktijkgerichte onderdelen van de lerarenopleiding), de leraar in opleiding en eventuele andere vormen 

van startersbanen voor zij-instromers. De lerarenopleiding én de school waken erover dat vakinhoudelijke en pedago-

gisch-didactische verdieping hand in hand gaan.

Onderwijsassistent: de leraar die de startcompetenties verworven heeft, bijvoorbeeld tijdens de periode dat hij aspi-

rant-leraar was. Hij voert diverse opdrachten uit binnen specifieke takenvelden van de school, altijd onder begeleiding 

van een hoger gekwalificeerde collega (een leraar of expert-leraar).

De leraar

De leraar is iemand die bepaalde professionaliserings- en ontwikkelingsdoelen heeft bereikt. Leeftijd is niet het criterium. 

De leraar is inzetbaar voor specifieke gespecialiseerde takenvelden binnen de school en de scholengroep.

Tegelijk excelleert de leraar in bepaalde leer- of vakgebieden, is hij een teamspeler en in staat om disciplinecoach te zijn 

binnen en tussen zelfsturende teams.

De pedagogisch-didactische taken liggen op het niveau van één of meer klassen.

De onderwijsexpert

Als de leraar specifieke onderwijskundige competenties verworven heeft waarmee hij leidinggevende taken op middenka-

derniveau succesvol kan uitvoeren, wordt hij onderwijsexpert. 

Het ‘meesterschap in leraarschap’, gebaseerd op het Beroepskwalificatiedossier Leraar, is een basisvoorwaarde. De onder-

wijsexpert maakt deel uit van het beleidskader van de school en/of de scholengroep.

De pedagogisch-didactische taken liggen op school- en/of scholengroepniveau en zijn tweeërlei:

Expert-leraar: de leraar heeft specifieke onderwijskundige competenties verworven op het niveau ‘meesterschap in 

leraarschap’. 

Domeinspecialist: de leraar heeft specifieke onderwijskundige beleidscompetenties verworven binnen één of meer 

beleidsgebieden, zoals ICT-coördinatie, leerlingenbegeleiding en andere.

Zo ontstaat een loopbaanperspectief waarbij men ten volle als ‘leraar’ wordt beschouwd vanaf het statuut van onderwijs- 

assistent, maar waarbij de loopbaanfasering gekoppeld wordt aan attesteerbare beheersingsniveaus en aan toenemende 

eisen inzake autonomie en verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van gespecialiseerde taken binnen de school en de 

scholengroep.
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School maken is teamwerk. Het is een complexe opdracht waarvoor veel competenties nodig zijn. Leerkrachten verdienen 

voldoende ondersteuning door zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers en andere deskundigen. Ook 

met hen moet het loopbaandebat rekening houden. 

Het GO! is voorstander van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’, ook als het basisonderwijs en de eerste graad van 

het secundair onderwijs openstaan voor leerkrachten met een masteropleiding. Loondifferentiatie kan alleen op basis van 

taakdifferentiatie. Benchmarking of overeenstemming met vergelijkbare sectoren is hiervoor aangewezen.

Scholen moeten meer autonomie krijgen om verschillende profielen van leraren in te zetten. Hiervoor moet het systeem 

van de bekwaamheidsbewijzen herbekeken worden, met aandacht voor elders verworven competenties en voor mogelijk-

heden van loopbaandifferentiatie. Mensen uit de privésector moeten vlotter kunnen overstappen naar het onderwijs; er 

moet ook aandacht zijn voor de financiële consequenties.

Professionalisering van de leerkracht

Elke leerkracht maakt deel uit van een team van collega’s met verschillende talenten, passies en deskundigheden.  

De professionalisering van de leerkracht is een voortdurend proces, dat gestimuleerd en bewaakt moet worden. Er zijn 

voldoende middelen voor nascholing nodig, met voor de scholen daaraan gekoppeld een resultaatsverbintenis met evalu-

atie. Dit kan een criterium zijn bij de doorlichting (vormingsplan binnen de scholengroep en binnen de school), evenals bij 

de individuele evaluatie (gevolgde nascholing). Alleen zo kun je waarborgen dat de middelen voor nascholing effectief en 

efficiënt worden ingezet.

Ouders voor het GO! memorandum

“Niets zo goed voor de ontwikkeling van leerlingen als een enthousiaste leerkracht 
die inspeelt op de actualiteit en nieuwe werkmethoden hanteert. De leraar moet 
hiervoor goed opgeleid zijn en over de nodige middelen kunnen beschikken.”

Professionalisering betekent ook dat leerkrachten kunnen reflecteren over onderwijsstrategieën. Lerarenstages in bedrij-

ven moeten aangemoedigd worden (‘job embedded’). Differentiatie en innovatie krijgen volop kansen in netwerken van  

samenwerkingsverbanden in en buiten de school. Contacten en samenwerking met hogescholen en universiteiten, maar 

ook met bedrijven en non-profitorganisaties moeten een vanzelfsprekendheid worden. Internationale netwerken verbreden 

de horizon van scholen, leerkrachten en leerlingen. Ook dat is de brede, open school waar het GO! voor staat.

Ouders voor het GO! memorandum

“Het beroep van leerkracht is te belangrijk om het te laten verwateren.”



Leerlingen voor het GO! memorandum

“Iedere leerling wil een enthousiaste leerkracht voor de klas. Ook hieraan moet 
meer aandacht besteed worden in de professionalisering van leerkrachten.”

Ten slotte moeten leerkrachten zich zoveel mogelijk op hun kerntaken kunnen concentreren. Administratieve taken moeten tot een 

minimum beperkt blijven. Wetenschappelijke studies tonen dat stress, burn-out en depressie ook voor het onderwijs de ziektes van 

de toekomst zijn. Voldoende ondersteuning en betrokkenheid van de leraars moeten dan ook permanente aandachtspunten zijn.

Leerlingen voor het GO! memorandum

“Een leerkracht moet geduldig zijn en de leerlingen op hun gemak stellen. Hij moet 
zich kunnen inleven in en zich interesseren voor de leefwereld van de jongeren. Hij 
moet gezag hebben als dat nodig is, maar ook een gezonde dosis humor. Bovendien 
moet hij kunnen omgaan met moeilijke situaties.”

Schooldirectie

Uit de doorlichtingsverslagen van de Vlaamse onderwijsinspectie blijkt dat de indicator ‘Algemeen beleid’ een belangrijke factor is 

voor de onderwijskwaliteit en de onderwijsresultaten. Traditioneel wordt daarbij verwezen naar de rol van de schooldirecteur. De 

beleidsvoering in het Vlaamse onderwijslandschap is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Was de directeur vroeger de verantwoorde-

lijke en uitvoerder van de ‘voorschriften’, vandaag is hij de onderwijskundige leider die met een team aan onderwijskwaliteit werkt, 

binnen een door context en leerlingenkenmerken bepaalde organisatie. 

Het GO! zet sterk in op onderwijskundig leiderschap. Een netgebonden directeursopleiding biedt aan kandidaat-directeuren ener-

zijds een noodzakelijke generieke basisopleiding en anderzijds een in-service opleiding. De gewijzigde functiebeschrijving van de 

directeur staat daarbij centraal.

Elke directeur in het basisonderwijs heeft het recht om over een eigen, volwaardige administratieve ondersteuning te beschikken, 

zodat hij ten volle zijn onderwijskundige taken kan opnemen. Het GO! wil dat de komende regering werk maakt van de uitvoering 

van dit recht.

Leerlingen voor het GO! memorandum

“Een ervaren leerkracht met een grondige vakkennis die met veel goesting 
voor de klas staat, motiveert je om je verder te verdiepen in een vak. Dat 
kan later je keuze voor een studierichting of een job beïnvloeden.”
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Uit het verslag van de brainstormsessies 

“Scholen en leerkrachten staan voor steeds grotere maatschappelijke noden 
en uitdagingen, maar de middelen volgen niet. De overheid moet haar ver-
antwoordelijkheid nemen.”

Schoolkostenbeheersing

Het GO! streeft naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedere leerling en cursist. Om de toegankelijkheid voor iedereen te waar-

borgen, moet dit onderwijs zo kosteloos mogelijk gemaakt worden. Het GO! pleit daarom voor een bredere invoering van 

de maximumfactuur.

De maximumfactuur zorgt ervoor dat scholen de realisatie van ontwikkelingsdoelen en eindtermen niet koppelen aan extra 

kosten voor de ouders. Uit een bevraging bij de GO! basisscholen in 2011 blijkt dat zij er met enige creativiteit en een sterk 

beleid in slagen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen binnen de maximumfactuur te realiseren.

Het GO! wil ook sociale en culturele uitsluiting en segregatie tegengaan. Het systeem van de maximumfactuur werkt de 

ongelijkheid gedeeltelijk weg.

Ouders voor het GO! memorandum

“Het verschil in schoolkosten tussen verschillende scholen voor dezelf-
de studierichting is exuberant. De overheid moet een maximumfactuur 
per studierichting opleggen.”

Onderwijsfinanciering

De evaluatie van de financiering van het leerplichtonderwijs door het departement Onderwijs is gepland voor het school-

jaar 2013-2014. Los van eventuele bijsturingen die hieruit volgen eist het GO! dat de overheid ook in alle noodzakelijke 

middelen voorziet die in dit Memorandum gevraagd worden en hieronder nog even kort worden opgelijst:

Het uitvoeren van de afgesproken aangroei ‘leerlingenkenmerken’ bij de nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs.

De financiering van de opvangcentra en internaten van het buitengewoon onderwijs.

Een eigen dotatie werkingsmiddelen voor het deeltijds kunstonderwijs.

De verlaging van de btw op alle schoolgebonden aangelegenheden.

Daarnaast benadrukt het GO! dat een jaarlijkse indexering van de werkingsmiddelen absoluut noodzakelijk is, aangezien 

ook de uitgaven geïndexeerd worden.

Scholen en schoolbesturen worden voortdurend geconfronteerd met bijkomende lasten en kosten als gevolg van nieuwe 

federale en Vlaamse regelgeving op het vlak van preventie, welzijn, verzekeringen, voedselveiligheid en andere. Het GO! 

vraagt hier de nodige beleidsaandacht voor. Het GO! vraagt de overheden met klem om bij het invoeren van nieuwe regels 

en verplichtingen telkens de financiële consequenties daarvan voor de scholen in kaart te brengen en bij te passen.



Vandaag heeft de maximumfactuur alleen betrekking op het basisonderwijs. Het GO! wil dit systeem ook voor de eerste graad 

van het secundair onderwijs. In het secundair onderwijs staan financiële drempels een gelijke toegang tot sommige richtingen in 

de weg. Voor een aanzienlijk aantal leerlingen (of hun ouders) en cursisten is de keuze voor een richting veeleer ingegeven door 

financiële overwegingen dan door hun talenten. Er zijn immers grote verschillen tussen de richtingen op het vlak van de kosten en 

investeringen.

Vanuit deze vaststelling eist het GO! bovendien de veralgemeende invoering van een schoolkostenbeheersingsplan voor de tweede 

en derde graad van het secundair onderwijs, evenals een maximumfactuur voor extramuros activiteiten in het secundair onderwijs.

De inkomens van de gezinnen evolueren immers niet in functie van de schoolloopbaan van de kinderen.

Om te weten of de maximumfactuur geleidelijk kan worden ingevoerd voor het volledige secundair onderwijs, is onderzoek nodig 

naar de haalbaarheid ervan op het vlak van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. 

Ten slotte pleit het GO! ook voor het automatisch toekennen van de studietoelagen.

Ouders voor het GO! memorandum

“Ik had problemen om mijn schoolfacturen te betalen en ben toen naar de 
directeur gegaan. Samen met de school hebben we dan een afbetalingsplan 
uitgewerkt. Nu betaal ik elke maand een afgesproken vast bedrag.”

Infrastructuur

Infrastructuur is al vele jaren een grote zorg in het onderwijs. Zowel het in stand houden van bestaande gebouwen als het realise-

ren van nieuwe infrastructuur om de nodige capaciteit te halen, vormt een pijnpunt. Het gebrek aan goede infrastructuur remt de 

groei. Bovendien weegt een gebrekkige infrastructuur op de kwaliteit van onderwijs. Een goede leer- en leefomgeving is absoluut 

noodzakelijk. Er is nood aan een visie én aan middelen.

Ontoereikende budgetten

De bouwachterstand, de capaciteitsproblematiek en de bijkomende wettelijke vereisten maken dat de budgetten voor bouw, 

onderhoud en kleine infrastructuurwerken (KIW) vandaag ontoereikend zijn. Het GO! beheert een gebouwenpatrimonium van 

4,5 miljard euro nieuwwaarde met een boekwaarde van minder dan 300 miljoen euro. Een zeer verouderd patrimonium dus.

Om dit patrimonium als een goede huisvader te kunnen beheren vraagt het GO! dat er rekening wordt gehouden met de aan-

bevelingen van de OESO inzake onderhouds- en vervangingsbudget: daar voorziet men tot 4% van de nieuwbouwwaarde. Na 

30 jaar van desinvestering betekent dit concreet dat er nood is aan 2 miljard euro om de achterstand goed te maken, met daar-

bovenop een jaarlijks budget van 180 miljoen euro voor onderhoud en vervanging. Vandaag krijgt het GO! amper 20 miljoen 

euro voor onderhoud en KIW en bedragen de middelen voor de grote infrastructuurwerken slechts 50 miljoen euro. Zo blijven 

we structureel een achterstand opbouwen van meer dan 100 miljoen euro per jaar. Het gevolg is dat alleen de hoogste noden 

aangepakt worden. Een verhoging van de financiële middelen voor scholeninfrastructuur is dan ook absoluut noodzakelijk.

Voor de berekening van de dotatie infrastructuur moeten alle onderwijsvormen in rekening gebracht worden (dus ook volwas-

senenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs) en mag men zich niet beperken tot het leerplichtonderwijs.
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Meerjarenplanning – structureel beleid inzake capaciteit

Met het huidige beleid moet het GO! jaarlijks afwachten welk budget ter beschikking is voor scholenbouw. Dit leidt tot 

risico’s en improvisatie. Bouwprojecten kennen een doorloopperiode van vele jaren vanaf de aanvang tot de uiteinde-

lijke realisatie. Een bouwproject plots stilleggen omdat het verwachte budget er niet is, leidt tot nutteloze kosten. Als 

er dan toch budget vrijkomt, kan men dit niet altijd in enkele maanden tijd duurzaam toewijzen. Het GO! eist daarom 

een meerjarenengagement met een hoog gewaarborgd budget per jaar als sokkel, dat jaarlijks kan aangevuld worden 

naargelang de budgettaire ruimte. 

In een aantal Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten is er al enkele jaren een probleem van capaciteitstekort. Dat 

komt omdat het aantal geboorten gestegen is en omdat de immigratie toegenomen is. Het tekort laat zich vooral voelen 

in centrumsteden zoals Antwerpen, Brussel, Mechelen en Gent. Op dit ogenblik treffen we de capaciteitsproblemen aan in 

het kleuter- en lager onderwijs. Uiteraard zullen ze zich binnen enkele jaren ook in het secundair onderwijs laten voelen.

Sinds 2010 kent de Vlaamse overheid jaarlijks extra middelen toe om bijkomende plaatsen te creëren waar de nood het 

hoogst is. De projecten en middelen worden over de verschillende onderwijsnetten verdeeld via een ‘lokale taskforce 

capaciteit’, waarin de stad of gemeente een coördinatierol opneemt. Dit jaarlijks toekennen van middelen staat een 

doordachte meerjarenplanning in de weg. Door deze ad hoc benadering, en om tijdens de eerste jaren zeer snel te kun-

nen ingrijpen, is er noodgedwongen gekozen voor snelle oplossingen zoals unitbouw. Onder meer door de tijdelijkheid 

van de bouwvergunningen zullen deze unitscholen in de nabije toekomst een bijkomende investering vergen. 

Het GO! wil structurele oplossingen voor structurele problemen. Er is nood aan een transparante meerjarenbegroting, 

waarin op basis van demografische analyses voldoende middelen worden toegewezen daar waar ze nodig zijn. Hierbij 

moet er ook aandacht zijn voor de groei die zich binnen enkele jaren naar het secundair onderwijs zal verplaatsen en 

voor het ‘verduurzamen’ van tijdelijke oplossingen uit het verleden. 

Zelf engageert het GO! zich met een meerjarenbegroting tot een onderbouwd en duurzaam capaciteitsbeleid, met door-

dachte oplossingen, zoals flexibele en polyvalente gebouwen die na de demografische piek hergebruikt kunnen worden.



De impact van bijkomende regelgeving

De financiële impact van nieuwe wetgeving en regelgeving op de scholenbouw is een doorn in het oog. Het GO! wordt steeds 

vaker geconfronteerd met strengere wetgeving op verschillende vlakken: toegankelijkheid, veiligheid, energiezuinigheid, duur-

zaamheid, comfort,… De intenties zijn goed, maar de praktische gevolgen en de budgettaire inspanningen zijn dikwijls niet goed 

ingeschat. Dit maakt projecten onnodig complex en duur en soms zelfs onhaalbaar.

Een voorbeeld hiervan is de verplichte renovatie in bijna energieneutrale gebouwen voor 3% van de vloeroppervlakte vanaf 

1 januari 2014. Deze regel is uitsluitend van toepassing op GO! scholen. Indien volledige renovatie moet, dan bedraagt het 

kostenplaatje voor het GO! 130 miljoen euro per jaar, wat onbetaalbaar hoog is. Had men vooraf de impact ingeschat, dan had 

men in dit geval een uitzondering kunnen maken.

Het GO! vraagt om de haalbaarheid van bijkomende reglementering na te gaan door vooraf de impact op de budgettaire 

middelen van de scholen duidelijk in kaart te brengen.

Buitengewoon en inclusief onderwijs

Het GO! juicht toe dat de overheid inzet op inclusief onderwijs. De impact daarvan op de aard en de uitrusting van schoolge-

bouwen moet echter in rekening worden gebracht. Inclusief onderwijs vraagt ‘universal design’. Dit heeft een invloed op het 

ontwerp van een gebouw en op het kostenplaatje.

Beschermd patrimonium

Een ander knelpunt is de kostprijs van het renoveren van beschermd patrimonium. Door de strenge regelgeving zijn bescherm-

de gebouwen vaak moeilijk aan te passen aan de hedendaagse normen voor onderwijsinfrastructuur. Soms wordt het zo com-

plex of inefficiënt dat een gebouw niet wordt aangepakt en verder degradeert. Hier heeft niemand baat bij. Het GO! vraagt 

een departementoverstijgende aanpak van beschermd patrimonium met specifieke middelen om scholen op een duurzame 

wijze te huisvesten. Het voordeel is dat de monumenten nog gebruikt, verwarmd en onderhouden worden, wat de duurzaam-

heid na restauratie bevordert. Als men budgetten meer samenvoegt – vanuit onderwijs, monumentenzorg, toerisme en andere 

beleidsdomeinen – wordt er meer mogelijk.

Deeltijds kunstonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding + internaten

De huidige financiering voor onderwijsinfrastructuur volstaat absoluut niet, ook al omdat alleen rekening wordt gehouden met 

het leerplichtonderwijs. Voor het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingen-

begeleiding (CLB) is in principe geen cent ingecalculeerd. Al deze infrastructuur moet dus eveneens met de al zeer schaarse 

middelen bekostigd worden. In het vorige regeerakkoord was al de toezegging opgenomen om cursisten van het volwassenen-

onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs mee te tellen bij de berekening. Dat is echter niet gerealiseerd. Het GO! eist dat er 

ook voor de huisvesting van de CLB’s voor voldoende middelen wordt gezorgd en dat de impact van de wijzigende CLB-re-

gelgeving op de infrastructuurvereisten in rekening wordt gebracht. Kortom, het GO! eist met klem dat de overheid voor alle 

vormen van onderwijs en aanverwante sectoren voldoende structuurmiddelen plant.

Leerlingen voor het GO! memorandum

“Wij leerlingen brengen een groot deel van onze tijd op school door. Aantrekkelijke 
klassen, grote speelplaatsen met veel groen, een sporthal, comfortabel meubilair, 
gratis wifi op de speelplaats, goede beamers en smartboards,... Dat maakt een groot 
verschil voor ons.”
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Sanering van vervuilde gronden

Momenteel bestaat er geen bijdrage door de OVAM aan het GO! voor de sanering van vervuilde gronden. Ten aanzien 

van de gesubsidieerde netten draagt OVAM wel bij, met name voor 30% van de kosten. Aangezien ook het GO! zijn 

domeinen met een historische vervuiling moet saneren, is het logisch dat het een gelijkaardige financiële steun kan 

krijgen. Hiervoor moet een protocol tot stand komen tussen de OVAM en het GO!.

Het GO! stelt voor om in de volgende legislatuur alle middelen van aanverwante sectoren bedoeld voor infrastruc-

tuurverbetering (milieu, onroerend erfgoed, en andere ) prioritair in te zetten om de schoolinfrastructuur te verbeteren.

Ouders voor het GO! memorandum

“De oude gebouwen hebben last van houtrot, betonrot, asbest, 
blootliggende elektriciteitskabels en muizen. Zo kan het niet langer. 
De overheid moet meer investeren in infrastructuur.”



Kwaliteit, ondersteuning en innovatie

Handvatten voor kwaliteit

Het onderwijs evolueert voortdurend. Differentiatie is vandaag een noodzakelijke voorwaarde om de brede talentontwikkeling die 

het GO! nastreeft te realiseren. Ook flexibilisering en uitstel van studiekeuze zijn hefbomen binnen de schoolloopbaanbegeleiding 

om de GO! doelstellingen waar te maken.

Om de scholen in hun kwaliteitsstreven te ondersteunen, wil het GO! van de overheid de noodzakelijke handvatten:

Meten is weten, ook in het onderwijs. Om een goed beleid te voeren zijn correcte, actuele en relevante data noodzakelijk. 

Daarom vraagt het GO! opnieuw en met nadruk om de data die de overheid heeft, ter beschikking te stellen aan alle onder-

wijsinstellingen en niet enkel aan die instellingen die doorgelicht worden. Het betreft data over outputindicatoren: outcomes 

(vervolgonderwijs, arbeidsmarkt), onderwijsloopbaan en tevredenheid van de lerenden.

Bovendien moet elke instelling – naast de informatie uit de eigen evaluties – kunnen beschikken over valide, betrouwbare en 

genormeerde data in verband met de onderwijsresultaten van de lerenden.

Er is nood aan instrumenten om onderwijsprocessen continu te verbeteren, bij te sturen en te borgen. Het GO! wil met de an-

dere onderwijsverstrekkers en de wetenschappelijke instellingen nagaan hoe dit efficiënt en effectief gerealiseerd kan worden.

Er is behoefte aan een betere omschrijving van wat kwaliteit inhoudt en hoe die geëvalueerd wordt. Standaarden en bench-

marking kunnen een rol spelen, als er valide en betrouwbare data voorhanden zijn. Universiteiten en hogescholen ontwikkelen 

gevalideerde instrumenten om de leerwinst op sleutelcompetenties te meten. Gestandaardiseerde toetsen kunnen een begin-

situatieanalyse van de leerlingeninstroom en -uitstroom mogelijk maken. Ook het welbevinden van de leerlingen kan gemeten 

en gebenchmarkt worden.

Scholen moeten rechtstreeks toegang krijgen tot de schooleigen data en benchmarks, zodat ze een gefundeerd ‘databased’ 

beleid kunnen voeren. Ook gegevens uit de VDAB-databanken kunnen interessante informatie bieden, bijvoorbeeld over de 

toegang tot de arbeidsmarkt vanuit de opleidingen. De overheid moet een ondersteunend kenniscentrum oprichten waar scho-

len hun eigen situatie en kenmerken in een beschermde omgeving kunnen toetsen aan andere vergelijkbare scholen en waar 

ze gemakkelijk toegang hebben tot onderwijsrelevante informatie en statistieken.

Netgebonden pedagogische begeleidingsdienst, nascholing en centra voor 
leerlingenbegeleiding (CLB)

Het GO! wil een versterking van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten en de Permanente Ondersteuningscel voor 

de CLB’s. Daarnaast pleiten we voor een bredere kijk op kwaliteit. Voor het GO! is kwaliteit gericht op het kunnen ontwikkelen van 

alle talenten van elke leerling en cursist, met oog voor de totale persoonlijkheidsvorming en het harmonieus samenleven in onze 

snel evoluerende en diverse maatschappij. Dat is echte excellentie.

De pedagogische begeleiding van scholen is onlosmakelijk verbonden met het pedagogisch project. De begeleidingsdiensten waken 

er mee over dat de ontwikkelingskansen van jongeren gerealiseerd worden. De decreetgever heeft in het verleden het belang van 

een netgebonden ondersteuning uitdrukkelijk erkend door ze in het BDGO te verankeren. 

De netgebonden CLB’s ondersteunen de leerlingenbegeleiding samen met de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten. 

Samen met de ouders en de scholen bewaken en bevorderen zij het welbevinden en de ontwikkelingskansen van alle leerlingen. 

CLB’s zetten prioritair in op de begeleiding van leerlingen die om welke reden dan ook bedreigd zijn in hun schoolloopbaan. Het 

perspectief van het kind staat hierbij centraal. Het GO! is ervan overtuigd dat het aanbod van systematische contacten een unieke 
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kans biedt om een laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke Jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en opvoedingson-

dersteuning te realiseren. Daarmee versterkt het CLB, in navolging van Kind & Gezin, het preventieve gezondheids- en 

welzijnsbeleid in Vlaanderen. De CLB-teams werken multidisciplinair, emancipatorisch en methodologisch onafhankelijk. 

Ze vormen ook de draaischijf met het brede welzijnsnetwerk. 

Het GO! verwacht dat de overheid de kwaliteitsvolle realisatie van dit aanbod binnen het onderwijs stimuleert.

Sinds het decreet op de CLB’s in werking is getreden zijn de planlast, het werkvolume en het aantal bijkomende opdrachten 

fors toegenomen, terwijl de omkadering daalde. Het GO! eist met klem dat die tendens omgebogen wordt, zodat de CLB’s 

goed onderbouwde begeleiding kunnen blijven bieden. Het GO! vraagt voor zijn CLB’s een middenkader dat structureel 

verankerd is in de regelgeving. De nood aan begeleiding van leerlingen die het maatschappelijk moeilijk hebben, neemt 

hand over hand toe.

Ook nieuwe opdrachten, bv. in het kader van de Integrale Jeugdhulp, dienen zich aan. Daarom moet het huidige pakket op-

drachten van de CLB’s geëvalueerd worden. Actualisering zal de maatschappelijke relevantie van de centra nog versterken.

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding is alleen mogelijk met goede instrumenten. De CLB’s ontwikkelden netoverstijgend 

het Elektronisch Multidisciplinair Leerlingendossier (LARS)4 en de Onderwijskiezer. Blijvende structurele financiering is 

nodig om de verdere uitbouw van dit instrumentarium mogelijk te maken.

Om de kwaliteitsvolle werking van de CLB’s voort te zetten, vraagt het GO! dat de financiering met gesloten enveloppe 

wordt doorbroken en dat de methodologische onafhankelijkheid gewaarborgd wordt.

Het GO! benadrukt zoals eerder gezegd dat het belangrijk is om de netgebonden pedagogische begeleidingsdienst (PBD) te 

versterken. De PBD kent met zijn schoolnabije werking zowel de schoolcontext als de pedagogische eigenheid van het net. 

De PBD is bovendien – naast uitvoerder van de decretale taken – ook het best geplaatst om bovengenoemde sleutelcom-

petenties om te zetten in eindtermen en die te vertalen in leerplandoelen. De PBD kan ook een neteigen implementatie-

traject voor de goedgekeurde leerplannen opzetten. De PBD-GO! heeft bovendien begeleiding en nascholing geïntegreerd, 

zodat complementariteit van de ingezette mensen en middelen kan worden gerealiseerd.

Ruimte voor innovatie

Het GO! wil bij de tijd blijven en alle talenten kunnen ontwikkelen. Daarom zet het GO! in op drie pijlers: excelleren,  

innoveren en differentiëren. Hiervoor moet het kwaliteitsbeleid verder geprofessionaliseerd worden. De scholen en  

scholengroepen moeten voldoende incentives krijgen om het kwaliteitsbeleid te professionaliseren. Wetenschappelijk  

onderzoek moet aangemoedigd worden en het fundament vormen voor een beleid dat stoelt op wetenschappelijk  

aangetoonde feiten. 

Het GO! wil zijn rol als voortrekker in innovatie blijven waarmaken en vraagt daarom aan de overheid een regelluw kader 

dat toelaat om dié ontwikkelingen en resultaten van (onderwijs)experimenten te mogen exploreren en stimuleren die 

volgens de meest recente stand van zaken in de wetenschap hun deugdelijkheid hebben bewezen.

ICT

We leven in een gedigitaliseerde wereld. Voor de leerlingen is ICT op school een vanzelfsprekendheid. Computers, laptops, 

smartphones, tablets,... maken deel uit van hun leefwereld. Bovendien is het belangrijk dat kinderen en jongeren op school 

de nodige mediawijsheid verwerven.

4 LARS staat voor LeerlingAdminstratie en RegistratieSysteem



Het GO! én de leerlingen en ouders pleiten voor meer gebruik van computers en tablets in de klas. ICT kan ingezet worden om 

informatie op te zoeken, oefeningen te maken, huiswerk te maken, zelfstandig te werken, te vertalen... De leerlingen zien in ICT een 

handig hulpmiddel om te differentiëren: als een leerling vlugger klaar is met een oefening, kan hij op de tablet of de laptop een 

extra oefening maken. Het gebruik van tablets zou ook de boekentassen minder zwaar maken.

Het GO! wil tegelijk inzetten op het overbruggen van de digitale kloof. Er moet voldoende aandacht zijn voor kansarme thuismilieus 

en de digitale kloof tussen school en thuismilieu. Het gebruik van nieuwe technologieën en media mag geen verdoken selectieme-

chanisme worden. Omdat deze evolutie noodzakelijk is en omdat het belangrijk is dat alle leerlingen de competenties van de 21ste 

eeuw verwerven, eist het GO! van de overheid duidelijke en voldoende financiële inspanningen. 

Het GO! vraagt daarom een verlaging van de btw van 21% naar 6% aan de scholen toe te staan bij de aankoop van nieuwe digitale 

leermiddelen.

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Het GO! verwacht van de overheid een duidelijk juridisch kader voor de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven.

Het GO! stelt met tevredenheid vast dat dankzij de democratisering van het onderwijs, het aantal midden- en hooggeschoolde 

jongeren de laatste jaren opvallend is toegenomen.

Het GO! vraagt echter blijvende aandacht van de overheid voor de problematiek van de vroegtijdige schoolverlaters. 

Het GO! zet zich ten volle in voor de implementatie van werkplekleren5 in BSO, TSO en zelfs in ASO, uiteraard altijd met de reali-

satie van de volledige leerplannen en het halen van de eindtermen voor ogen.

Een goede samenwerking met bedrijven kan alleen als er waarborgen zijn op kwaliteitsvolle werkplekken en sterke leeromgevingen. 

Het GO! pleit dan ook voor een duurzaam overleg tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk voor de creatie van kwaliteits-

standaarden en de controle daarop. Tegelijk met de professionalisering van de leerkrachten en de hogere kwalificaties die wij van 

hen verlangen, vraagt het GO! ook een sterk uitgebouwde en systematische begeleiding van mentoren en coaches in de bedrijven; 

eventueel via de regionale technologische centra verder uit te werken met de sectoren (binnen de convenanten).

Ouders voor het GO! memorandum

“Kinderen zijn de toekomst. Zij zouden vooruit moeten zijn qua vernieuwing 
en niet met verouderde afdankertjes van computers moeten werken.”

Leerlingen voor het GO! memorandum

Leerlingen voor het GO! memorandum

“Kinderen zijn virtueel altijd en overal met elkaar verbonden. Alleen op school 
niet. Er moet dringend geïnvesteerd worden in ICT voor het onderwijs.”

“Leerlingen zijn zich ook bewust van de nadelen en risico’s van ICT. Ze hebben nood 
aan ondersteuning en mediawijsheid. De school moet hen die kunnen bieden.”

5 Onder werkplekleren verstaat men leren in een echte werkomgeving, werkplekleren werkt motiverend, zorgt voor variatie in de opleiding, leert leerlingen noodzakelijke 
  werkattitudes aan en zorgt ervoor dat scholen onderwijs kunnen organiseren met hedendaagse middelen en apparatuur. 
  Het is een meer realistische en intensievere vorm van stages.
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Verder is het dringend nodig dat de overheid de vele diverse statuten, richtlijnen en overeenkomsten voor de verschillende 

vormen van stages of werkplekleren vereenvoudigt en verduidelijkt en concrete antwoorden geeft op de vele vragen die er 

zijn rond verzekeringen, aansprakelijkheid en dergelijke meer. Het GO! wil tot slot de bijzondere vormen van werkplekleren 

binnen het DBSO6 of Syntra consolideren en alle beroepsopleidingen versterken.

Ondernemingszin 

In de internationale ranking op het vlak van ondernemerschap haalt België amper 5%, ongeveer 2/3 van het Europese 

gemiddelde7. Het ontbreekt onze economie zowel aan trekkers (ondernemers) als aan duwers (creatieve en innovatieve 

technici). Het GO! wil dit verhelpen.

Het GO! wil niet van iedere leerling een ondernemende zakenman of -vrouw maken, maar wil wel iedereen onderne-

mingszin bijbrengen. Ondernemerschap gaat voor het GO! immers verder dan de commerciële visie daarop. Het GO! 

wenst ondernemerschap op een actieve, experimentele wijze door te geven, zodat de jongeren de waarden en kwaliteiten 

van het ondernemerschap ondervinden: doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, initiatief nemen, 

proactief denken, creativiteit, inzet en durf, zelfvertrouwen en andere. Getrouw aan het principe van de brede open school 

zoekt het GO! daarvoor verregaande en duurzame samenwerking met de bedrijfswereld zelf; op lange termijn. Op die wijze 

werkt het GO! aan de relatie tussen onderwijs en ondernemerschap.

Gezonde en duurzame schoolomgeving 

Kinderen en jongeren moeten kunnen schoollopen in een gezonde en duurzame leefomgeving. Dat is een voorwaarde 

voor een optimaal leerproces. Het GO! doet inspanningen om dit te realiseren. Het GO! verwacht van de overheid dat 

ze hiervoor ook de nodige kaders en stimuli aanreikt. Op die manier kan de school haar voorbeeldfunctie bij de jongeren 

waarmaken, zoals de maatschappij terecht van haar verwacht.

6 DBSO staat voor deeltijds beroeps secundair onderwijs.
7 De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) vergelijkt om de twee jaar 54 landen op het vlak van ondernemerschap. 
  België wordt telkens helemaal onderaan geklasseerd, zelfs na Peru of de Filipijnen.



Participatief
traject



35



Het participatief traject van het Memorandum 2014 van het GO!

Inleiding: Van representatie naar participatie

Dit GO! memorandum 2014 mag gerust als uniek bestempeld worden. Uniek door de manier waarop deze tekst tot stand kwam 

alsook door het enthousiasme dat dit traject heeft losgeweekt in het net.

Het GO! beleid wordt al decennialang democratisch gevoerd, dat wil zeggen: met een representatieve inbreng van alle bestuurs- 

niveaus. Met dit Memorandum is het GO! een stap verder gegaan en heeft het resoluut voor een participatieve aanpak gekozen.

Zowel professionals als ouders en leerlingen hebben op een actieve en zeer geëngageerde manier bijgedragen aan dit Memoran-

dum. Meer dan ooit is het resultaat dan ook een breed gedragen document, dat de stem van het GO! in al zijn geledingen en op 

alle niveaus vertolkt.

Het GO! is bijzonder trots op deze realisatie, vooral ook omdat de verkiezingen van mei 2014 van cruciaal belang zijn. Niet alleen 

vinden ze op drie niveaus plaats – federaal, Vlaams en Europees – de toekomst van onze samenleving in het algemeen en van 

het onderwijs in het bijzonder, is intussen ook uitgegroeid tot een centraal verkiezingsthema. Het komt er dus meer dan ooit op 

aan om als GO! standpunten in te nemen die het resultaat zijn van een omstandig debat en breed overleg met alle belangrijke 

belanghebbenden.

Het GO! is des te meer trots op deze realisatie omdat het traject een reëel enthousiasme heeft losgeweekt bij de deelnemers.

Participatie betekent dat men gelooft dat de complexe problemen waarmee het onderwijs – en bij uitbreiding de maatschappij 

– geconfronteerd wordt, niet meer vanuit één perspectief, rol of positie mogen aangepakt en eventueel opgelost worden, maar 

vanuit verschillende soorten van ‘weten’. Dit GO! memorandum bundelt die verschillende soorten ‘weten’: het weten van ouders, 

leerlingen en cursisten, het weten van de onderwijsprofessionals, het weten van alle bestuursgeledingen van het GO!.

Het GO! wil kinderen en jongeren alle kansen geven om hun talenten en competenties te ontwikkelen, zodat ze als volwassen 

mensen met een gezond vertrouwen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en geëngageerd, mondig en positief kritisch kunnen 

deelnemen aan het volle maatschappelijke leven. Het GO! wil dit actieve burgerschap stimuleren en ook zelf in de praktijk brengen 

door al zijn belanghebbenden actief bij zijn beleid te betrekken. 

De manier waarop dit Memorandum tot stand is gekomen, is hiervan een mooie illustratie en een eerste grote verwezenlijking. Een 

teken ook dat de geesten hier rijp voor zijn en dat het GO! met dit model voor ogen een hoge graad van participatie in zijn werking 

wil en kan inbouwen. De 118 aanbevelingen aan de toekomstige beleidsmakers, die in het net geformuleerd werden en waaruit dit 

Memorandum tot stand kwam, zijn er het beste bewijs van.

Een deelnemer aan de regionale sessies voor professionals

“Interessant om interessante (onderwijs)mensen toevallig (…) te spreken over interessante 
thema’s en elkaars interesses te aanhoren. Verschillende invalshoeken, ervaringen en wensen 
horen vanuit het werkveld, maar vooral een grote eensgezindheid ontdekken over hoe onderwijs 
er kan uitzien. Meemaken hoe snel je tot een gemeenschappelijke slogan kan komen die elkeen 
van het groepje aanspreekt (…), wat een leerkracht ‘gelukkig’ maakt in zijn/haar klas/school, 
wat kinderen/jongeren nodig hebben om zich te ontplooien en hoe we de ‘rugzak’ vulden, de 
verplichte spreiding van zorg- en SES-leerlingen en eveneens verplichte financiële bestraffing 
van scholen die op dat vlak geen solidariteit tonen. Het was ónze bijdrage tot het geheel (…).”
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Opzet van het traject

Van meet af aan was het duidelijk dat er drie trajecten zouden lopen: een traject met de professionals (leraars, directeurs, 

onderwijsdeskundigen,...), een traject met de ouders en een traject met de leerlingen. De inhoud van de trajecten werd 

door de deelnemers zelf bepaald.

Het traject van de professionals startte met een ideeënbus, die input leverde voor vijf regionale sessies die simultaan 

plaatsvonden. 

Het traject met de ouders werd in handen genomen door ‘GO! ouders’, de koepelorganisatie van ouderverenigingen.

Het leerlingentraject werd georganiseerd in samenwerking met de leerlingenraden van het basisonderwijs en het secun-

dair onderwijs en startte met een open oproep.

De thema’s die hier aan bod kwamen werden gevalideerd door de Raad GO!.

Begeleiding

Het hele traject werd begeleid door de coöperatieve vennootschap LEVUUR, die als enig doel heeft bedrijven, organisaties 

en openbare besturen te ondersteunen in de vormgeving en te begeleiden bij participatieve projecten.

Voor het leerlingentraject werd een beroep gedaan op de expertise van Doedeskaden, een vereniging zonder winstoogmerk 

gespecialiseerd in participatieve trajecten met kinderen en jongeren.

Van bevraging naar regionale sessies

Het overkoepelende traject startte in het voorjaar 2013 met een grote enquête onder leerkrachten, ouders, leerlingen en 

directeurs. De enquête peilde naar de prioriteiten voor de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen. Er kwamen meer dan 

11.000 reacties.

De bevraging was opgebouwd rond 5 hoofdthema’s: 

onderwijs en samenleving;

mensen maken school;

onderwijs en arbeidsmarkt;

kwaliteit en innovatie;

onderwijsorganisatie.

Elk thema werd onderverdeeld in deelthema’s. Voor elk van de in totaal 34 deelthema’s werd aan de deelnemers gevraagd 

om het belang ervan te evalueren aan de hand van een score op een schaal van een tot vijf. Daarnaast konden de respon-

denten per thema bij drie onderwerpen van hun keuze een commentaar, bedenking of idee toevoegen. 

Ten slotte werd ook gepeild naar het profiel van elke deelnemer: geslacht, leeftijdscategorie en betrokkenheid bij het GO!. 

Tweeduizend deelnemers lieten weten graag op de hoogte te worden gehouden van het verdere verloop. Liefst 350 deel-

nemers engageerden zich om verder actief betrokken te blijven.

De deelnemers vormen op alle niveaus een representatief staal van de belanghebbenden van het GO!, zowel qua betrok-

kenheid als qua gender en leeftijd.



Op basis van de scores en van een synthetische herformulering werden tien thema’s geselecteerd. Op 10 oktober 2013 werden 

deze thema’s aan de hand van tien interactieve werkvormen verder uitgewerkt tijdens vijf regionale sessies: in Antwerpen, 

Genk, Gentbrugge, Roeselare en Wemmel. Hieraan namen in totaal meer dan 650 belanghebbenden deel.

De volgende thema’s werden behandeld: de sociale mix, inclusief onderwijs, het welbevinden van de leerkracht, innoveren en 

kwaliteit, investeren niet bezuinigen, wat hebben jongeren nodig in het onderwijs voor nu en later, waarden en normen, de school-

kosten, de lerarenloopbaan, de capaciteitsproblematiek en het inschrijvingsbeleid. Na afloop van de werkvormen formuleerden de 

deelnemers aanbevelingen voor de toekomstige beleidsmakers.

Op 16 oktober 2013 werden de conclusies van deze regionale sessies samengelegd. Aan het eind van deze dag lag er een stapel van 

118 beleidsaanbevelingen klaar. Stuk voor stuk concrete, constructieve en haalbare opties.

De algemeen directeurs van de 28 scholengroepen en de deskundigen van de centrale diensten van het GO! controleerden de 118 

aanbevelingen op volledigheid en focus. De Raad GO! ten slotte, amendeerde de tekst tijdens zijn jaarlijks seminarie.

Het leerlingentraject

Zeven scholen namen deel aan het leerlingentraject, samen goed voor 1.607 leerlingen van alle leeftijden en alle studierichtingen. 

De leerlingen konden zelf thema’s naar voren schuiven en prioriteiten bepalen. Net als de ouders kregen ook zij de kans om verder 

deel te nemen aan de regionale brainstormsessies.

Om de leerlingen te begeleiden werd na overleg met Doedeskaden vzw gekozen voor de methodiek van de ‘Groene Envelop’, met 

als centrale vraag: “Welke suggestie geven we aan het Vlaams onderwijsbeleid om de school af te stemmen op onze behoeftes en 

verwachtingen?” De methodiek leverde een schat aan informatie op over de prioriteiten en de wensen van de leerlingen.

Een kleine greep hieruit:

Klassen met veel licht, kleur en groen brengen de leerlingen tot rust en zetten hen aan om beter te werken. In kleinere klassen 

kan men beter differentiëren.

Het schoolcurriculum mag gerust wat meer creativiteit en sport bevatten. Leerlingen verwachten dat zij de kennis en vaardig-

heden meekrijgen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Zij willen graag kennismaken met een brede waaier aan 

mogelijkheden. Een degelijke studiebegeleiding is voor hen van kapitaal belang om een goede studiekeuze te maken.

ICT is een populair gespreksthema. De kinderen en jongeren groeien op in het digitale tijdperk. Voor hen zijn de ICT-mogelijkhe-

den niet weg te denken uit de school. Zij hebben zowel oog voor de positieve toepassingsmogelijkheden als voor de mogelijke 

gevaren. Zij ervaren de nood aan ondersteuning bij het gebruik van ICT.

De leerkracht die zij in de klas willen, is een geduldige vakspecialist met een groot inlevingsvermogen die bovendien weet hoe 

ICT-middelen creatief ingezet kunnen worden.

Het traject met de ouders

GO! ouders organiseerde verschillende focusgroepen in Vlaanderen rond diverse thema’s. Zowel ouders met kinderen in het basis- 

en het secundair onderwijs, als het gewoon en het buitengewoon onderwijs werden actief betrokken. Bijzondere aandacht was er 

voor ouders in armoede. Extra input voor het traject met de ouders werd gehaald uit recente bevragingen van het GO! bij ouders; 

vooral in verband met de schoolkosten en investeringen.
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Ouders vinden het belangrijk om te investeren in infrastructuur, mensen en omkadering. De maximumfactuur moet ge-

handhaafd en uitgebreid worden naar de eerste graad secundair onderwijs. Voor de tweede en derde graad stellen de 

ouders voor om een verplicht kostenbeheersingsplan in te voeren.

Schoolsecretariaten en inschrijfteams zijn heel belangrijk voor een goed contact tussen de school en de ouders. Daarom 

moeten zij de noodzakelijke middelen krijgen voor een goede omkadering. De overheid moet de (in)formele ouderbetrok-

kenheid blijven faciliteren, vinden de ouders.

Om de sociale mix waar te maken, hebben scholen en leerkrachten volgens de ouders dringend behoefte aan ondersteu-

ning. De lerarenopleiding kan daar zeker toe bijdragen door het aspect diversiteit breder en praktijkgericht aan bod te laten 

komen en er een verplichte stage in een grootstedelijke context aan te koppelen. Volgens de ouders hebben diverse beleids-

domeinen de gezamenlijke opdracht om scholen mee te laten evolueren in de richting van een gezonde sociale integratie.

De ouders pleiten voor een individuele benadering van de leerling, in nauw overleg met ouders en leerling. Zij kiezen voor 

transparante en flexibele leertrajecten.

Ouders vinden het belangrijk dat men in de levensbeschouwelijke vakken niet alleen oog heeft voor de eigen levensbe-

schouwing, maar ook voor andere levensbeschouwingen. Zij kiezen voor een vak ‘actief burgerschap en maatschappijleer’, 

waar men kennis en vaardigheden opdoet rond normen en waarden.

Ouders willen aandacht voor differentiatie. Leerkrachten moeten beter geïnformeerd worden over het aanbod aan metho-

des voor het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op het vlak van inclusie is er nog veel werk voor 

het beleid. Het is nog te vrijblijvend en te zeer afhankelijk van de goodwill van scholen en leerkrachten. Het buitengewoon 

onderwijs mag niet uitgekleed worden; het moet blijven bestaan voor leerlingen die niet in het gewoon onderwijs kunnen 

functioneren.

Aan leerkrachten wordt door de ouders een sleutelrol toebedeeld in de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Daarom 

moet er volop ingezet worden op de kwaliteit van de leraren en van het lerarenberoep. De lerarenopleiding is van cruciaal 

belang, maar evengoed moet de nadruk liggen op bijscholing en begeleiding tijdens de loopbaan. De planlast moet vermin-

derd worden, zodat de leerkrachten zich op hun kerntaken kunnen concentreren.

Dit participatief traject toont aan dat de ouders begaan zijn met het onderwijs in al zijn facetten en dat ouders de toe-

komst van het onderwijs op een waardevolle manier mee vorm kunnen geven.

Besluit

Het onverdeelde succes en de hoge participatiegraad van dit traject zorgen voor een sterke betrokkenheid en een breed 

draagvlak voor dit Memorandum 2014 van het GO!. 

Door samen de toekomst te verbeelden en door hierover in dialoog te gaan, begint het GO! vandaag al met de toekomst 

van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vorm te geven.

Alle deelnemers aan dit participatief project zijn kiezers die met hun deelname een sterk signaal geven. Dit participatief en 

breed gedragen traject heeft dan ook de ambitie om een krachtige stem te laten klinken in het politiek-maatschappelijke 

debat.

Voor het GO! was dit project een uiterst boeiende ervaring die de eigen werking versterkt en verbreedt. Het GO! wil de 

weg van de actieve participatie blijven bewandelen door ook in de toekomst de slogan ‘samen denken we meer en beter’ 

in daden om te zetten.



Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar 
maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unie-
ke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en 
moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze  
1000 scholen en instellingen maken hier werk van voor om en 
bij de 300.000 leerlingen en cursisten.

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan har-
monie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien 
van anderen is het doel waarvoor 35.000 medewerkers zich 
dagelijks engageren. 

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, 
mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstan-
dige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

ALLEMAAL VIP, 
HELEMAAL

www.g-o.be


