
 

24 april 2015 1 

 

Standpuntnota over de plaats in het ‘landschap lerarenopleiders’ van 
de Specifieke Lerarenopleiding georganiseerd door de centra voor 
volwassenenonderwijs van het GO!  

1 Context 

1.1 De lerarenopleiding in de kijker 

De lerarenopleiding werd de afgelopen periode nadrukkelijk op de voorgrond van de maatschappelijke 
discussies rond onderwijs geplaatst. Het belang, het concept en de finaliteit ervan werden op verschillende 
fora geanalyseerd en bediscussieerd. 

Zo hadden we de discussienota van minister Smet ‘Leraren zijn excellent opgeleid’ (2011), de 
beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen (2013) en daarbij aansluitend de aanbevelingen geformuleerd 
door de beleidsgroepen (2014).  

Ook de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 van minister Crevits bevat een aantal passages over de 
lerarenopleiding. Onder de rubriek ‘De lerarenopleiding versterken’ behandelt ze onder meer de verplichte, 
niet-bindende oriënteringsproef en de stage als gezamenlijke verantwoordelijkheid van opleiding en 
werkveld. De passage over het landschap op pag. 46 springt in het oog: “Vandaag kent Vlaanderen twee 
soorten lerarenopleidingen die door drie types instellingen worden aangeboden. Samen verzorgen zij een 
ruim aanbod van mogelijkheden voor potentiële leraren. Ik wil ervoor zorgen dat dit aanbod minder 
versnipperd wordt georganiseerd en dat de aanbieders onderling beter samenwerken.” Onder de rubriek 
‘De basiscompetenties en het beroepsprofiel actualiseren’, eveneens op pag. 46, lezen we dat de minister 
beide referentiekaders wil actualiseren. “De basiscompetenties dienen dan als basis voor de 
(leraren)opleiding, aanvangsbegeleiding en professionalisering en vormen het kader voor het professioneel 
continuüm, dat start bij het begin van de lerarenopleiding en eindigt bij de uitstap uit onderwijs.” 

1.2 Een gedragen standpunt van het GO! 

Verschillende aanbieders van lerarenopleidingen lieten de afgelopen periode hun standpunt rond 
verschillende aspecten van de lerarenopleiding kennen. Een standpunt van het GO! is dringend nodig, niet 
in het minst ten aanzien van de lerarenopleidingen georganiseerd binnen het eigen volwassenenonderwijs. 

In juni 2014 gingen we1 binnen het GO! aan de slag om een gezamenlijk standpunt te ontwikkelen over de 
toekomst van de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs van het GO! binnen 
het Vlaamse landschap van lerarenopleidingen.  

Mogelijke scenario’s voor een toekomstig landschap werden verkend en getoetst aan twee basiscriteria: 1) 
biedt dit scenario een garantie voor het afleveren van kwaliteitsvol opgeleide leraren én 2) biedt dit 
scenario een garantie voor het afleveren van voldoende leraren? 

Met voorliggend standpunt willen we in eerste instantie voorbereid zijn op het debat over de soorten 
lerarenopleiding binnen verschillende types instellingen. Ook de centra voor volwassenenonderwijs van het 
GO! een stem geven in dit debat is hierbij ons streefdoel. 

Andere aspecten van het lerarenberoep en de lerarenopleiding hangen hiermee samen en verdienen onze 
aandacht. We denken o.m. aan het dossier ‘beroepskwalificatie leraar’, de inschaling ervan, de ideeën in 
verband met vermastering en het concept van de aanvangsbegeleiding. Deze aspecten komen in andere 

                                                           
1
 Hierbij werden zowel de lerarenopleiders, de directeurs van de centra voor volwassenenonderwijs, de algemeen 

directeurs als medewerkers van de centrale diensten van het GO! betrokken. 
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Totaal: 22.554 startten de GLO in 2011-2012 

visiedocumenten aan bod. Het concept voor de uitbouw van een professioneel continuüm zoals 
geformuleerd in het GO! memorandum 2014 (aspirant-leraar/onderwijsassistent – leraar – expert-leraar) 
wordt verder geoperationaliseerd voor het ontwikkelen van een dossier ‘beroepskwalificatie leraar’ en het 
loopbaandebat. 

Zonder evenwel vooruit te willen lopen op de discussie welke partners dan het best geplaatst zijn om een 
rol in dat professioneel continuüm te vervullen, is het GO! ervan overtuigd dat binnen het landschap van 
opleiders het kanaal van de lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs alleszins bestendigd en verder 
uitgebouwd moet worden. 

2 Landschap van lerarenopleiders   

2.1 Geïntegreerde lerarenopleiding en specifieke lerarenopleiding 

De lerarenopleiding werd geactualiseerd met het decreet van 2006. In essentie onderscheiden we 
sindsdien twee opleidingswegen naar het diploma van leraar: enerzijds de specifieke lerarenopleiding en 
anderzijds de geïntegreerde lerarenopleiding. 

De geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) is gericht op het verwerven van vakinhoudelijke en pedagogisch-
didactische competenties. De specifieke lerarenopleiding (SLO) legt de focus op het pedagogisch-
didactische aspect aangezien de kandidaat-leraar reeds vakkennis verworven heeft via studie en/of 
werkervaring. 

Binnen de GLO zijn er drie afstudeermogelijkheden: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair 
onderwijs2. 

 

 

 
 
 
Bron: Beleidsevaluatie lerarenopleidingen. Rapport van de Commissie Beleidsevaluatie 
Lerarenopleidingen, juli 2013 (pag.21-23).  

                                                           
2
 Naast het secundair onderwijs kan men ook in het basisonderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds 

kunstonderwijs  terecht. 
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Totaal: 11.178 startten de SLO in 2011-2012 

De SLO richt zich op het secundair onderwijs3.  

 

 

 

 

Bron: Beleidsevaluatie lerarenopleidingen. Rapport van de Commissie Beleidsevaluatie 
Lerarenopleidingen, juli 2013 (pag.21 -23). 

 

2.2 Drie aanbieders van lerarenopleiding 

Deze twee soorten opleiding worden georganiseerd door drie aanbieders: de GLO door de hogescholen, de 
SLO door de hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs. 

Wanneer we specifiek kijken naar de opleiding voor het secundair onderwijs zien we dat er ongeveer 
evenveel leraren worden opgeleid in de GLO als in de SLO: 10.841 versus 11.1784.  

Uit de cijfers blijkt dat de centra voor volwassenenonderwijs in het landschap van opleiders voor leraren 
secundair onderwijs een marktaandeel hebben van 42%, de universiteiten 7% en de hogescholen 51%. 

3 Standpunt inzake de SLO in de centra voor volwassenenonderwijs van het 
GO!: nu en in de toekomst 

Gezien de demografische evolutie zal bij het GO! in de komende jaren de nood groeien aan goed opgeleide 
nieuwe leerkrachten. Hierbij moet de kwaliteit van het opleidingsaanbod gegarandeerd zijn, ongeacht de 
weg die de instromer gevolgd heeft naar zijn of haar diploma.  

Een gemeenschappelijk beroepsprofiel voor de verschillende soorten opleiding is hiervoor een goede zaak. 
Het GO! meent dat het decreet lerarenopleidingen (2006) nog steeds een goede basis is om de uitdagingen 
voor de lerarenopleiding verder te kunnen aangaan. 

                                                           
3
 Naast het secundair onderwijs kan men ook in het basisonderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds 

kunstonderwijs  terecht.  

4 Ter info: 2.949 van de 10.841 studenten in een GLO SO volgden hun opleiding in een publiekrechtelijke hogeschool. 

Van de 11.178 cursisten in een SLO volgden er 9.201 een SLO in een centrum voor volwassenenonderwijs waarvan 
3.572 cursisten in een centrum van het GO!. 
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3.1 De positie van de SLO binnen de centra voor volwassenenonderwijs 

De centra voor volwassenenonderwijs leveren zoals hierboven aangegeven procentueel een wezenlijke 
bijdrage in het opleiden van leraren secundair onderwijs. Het specifieke profiel van de SLO in de centra 
voor volwassenenonderwijs ligt mee aan de basis hiervan.   
 
3.1.1 Zij-instromers in onderwijs 

De SLO van de centra voor volwassenenonderwijs was vanaf het begin dé lerarenopleiding voor zij-
instromers: zij-instromers die hun 'vak'gerichte vooropleiding hebben beëindigd en die onmiddellijk of na 
een aantal jaren beroepservaring kiezen voor het onderwijs. De leeftijd van meer dan 90% van de cursisten 
varieert van 25 tot 45 jaar. Meer dan de helft van de cursisten is tussen 25 en 35 jaar. 

Ook in de toekomst zal het aantrekken en opleiden van zij-instromers belangrijk zijn om het voorspelde 
lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. Ze zijn immers talrijk.  

3.1.2 Performant opleiden: flexibel, praktijk- en competentiegericht 

De lerarenopleiding is bij uitstek een beroepsopleiding. Doorheen de opleiding staat leren in en van de 
praktijk centraal, de theoretische basis wordt functioneel aangereikt. Het beroepsprofiel en de 
basiscompetenties vragen om een competentiegerichte opleiding. Het werkveld apprecieert de 
onmiddellijke inzetbaarheid van de afgestudeerden. Ook de afgestudeerden geven aan goed voorbereid te 
zijn op de job, leert o.m. het Evalo-rapport ons. 

In de centra voor volwassenenonderwijs wordt de SLO ook georganiseerd in nauwe aansluiting bij het 
profiel van volwassen cursisten. Via EVK-EVC-procedures wordt ingespeeld op de beginsituatie van de 
cursist. Daarnaast is flexibiliteit een succesfactor: de modulaire aanpak, blended learning (gecombineerd 
leren), overdag en ’s avonds, in de week en in het weekend opleiden, variatie in de duur ... 

3.1.3 Expertise in het leren van volwassenen 

Volwassenen willen o.m. weten waarom ze iets moeten leren, ze starten het leren als een verantwoordelijk 
persoon, ze brengen een schat aan ervaring en kennis mee naar de opleiding en ze willen energie stoppen 
in leren als het hen vooruithelpt in de uitoefening van hun job. 

Een navenante agogisch-didactische benadering maakt voor een volwassen cursist het verschil. Cursisten 
worden mee verantwoordelijk gemaakt voor het leren, de opleiding bouwt voort op en maakt gebruik van 
de ervaring van de deelnemers, de opleiding is relevant en toepassingsgericht en afgestemd op de 
(praktijk)behoeftes van de deelnemers. 

3.1.4 Belang van een goede regionale spreiding en bereikbaarheid 

Cursisten in de SLO van het volwassenenonderwijs combineren doorgaans de lerarenopleiding met een 
gezins- en werksituatie. Wáár zij de opleiding kunnen doorlopen is daarbij cruciaal: goede bereikbaarheid 
en nabijheid van de inplantingen is belangrijk. Stevige ankerpunten met voldoende vestigingsplaatsen – 
strategisch ingeplant binnen de scholengroepen van het GO! – zijn hierbij ons streefdoel. De oefening rond 
bestuurlijke optimalisatie in het GO! neemt dit gegeven uitdrukkelijk mee. 

3.2 De positie van de SLO binnen de scholengroepen van het GO! 

3.2.1 Samen opleiden in de geest van het PPGO! 

Voor het GO! is de inbedding van de SLO in de scholengroepen een opportuniteit. Goede contacten van de 
SLO van de centra voor volwassenenonderwijs met het stageveld (binnen de scholengroepen hebben we 
zowel secundair onderwijs - incl. leren en werken en buitengewoon secundair onderwijs - als 
volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs) bieden kansen tot 'samen opleiden' in de geest van ons 
pedagogisch project. De leerplannen van het GO! vormen hierbij het referentiekader. 

3.2.2 Een degelijk stagebeleid als hefboom voor een sterk personeelsbeleid 
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Die stevige verankering in én dagelijkse samenwerking met het werkveld zorgt er bovendien voor dat we 
via een degelijk stagebeleid in onze SLO een sterk personeelsbeleid in de scholengroepen kunnen 
bewerkstelligen. Het specifieke profiel van de zij-instromers (zoals vooropleiding, werkervaring, maturiteit) 
draagt daarenboven bij tot de samenstelling van een krachtig lerarenkorps in een brede school.  
 

4 Blik op de toekomst: visieontwikkeling overde professionaliteit van de 
leraar en samenwerking 

4.1 Brede professionaliteit van de leraar 

De aanbevelingen in de beleidsevaluatie van de lerarenopleiding vestigen de aandacht op de 
professionaliteit van de leraar  binnen een verbrede opvatting. Kwaliteit hangt daarbinnen niet alleen 
samen met meetbare leeropbrengsten, maar veronderstelt ook versterkte aandacht voor de ‘normatieve 
professionaliteit’ naast de ‘technische professionaliteit’. In een snel veranderende samenleving wordt 
positionering ten aanzien van maatschappelijke vragen almaar belangrijker en is het primordiaal dat leraren 
het professioneel handelen en oordelen op een verantwoordelijke wijze kunnen opnemen.  

Voor de opleiding van leraren betekent dit dat de ‘technische’ dimensie van het vak van leraar altijd in dit 
bredere, normatieve kader moet worden geplaatst. Verscherpte aandacht voor het PPGO! als dragend 
referentiekader voor het pedagogisch handelen is daarbij cruciaal in de SLO in de centra voor 
volwassenenonderwijs van het GO!. 

4.2 Samenwerking tussen lerarenopleidingen 

Samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen blijft cruciaal voor kwaliteitsbewaking. Zeker nu 
de expertisenetwerken in hun huidige vorm verdwijnen, moeten we nadenken welke samenwerking 
betekenisvol is en waarom. 

Prioritair zetten wij in op het uitbouwen van een intensieve samenwerking tussen de verschillende 
lerarenopleidingen van  de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!. Daartoe moeten we nagaan of 
we schaalvergroting kunnen realiseren om zo tot een meer kwalitatief aanbod te komen. Op korte termijn 
concentreert  die samenwerking zich op het optimaliseren van de vakdidactiek, onder meer door tegen 1 
september 2015  een gezamenlijk opleidingsonderdeel in afstandsonderwijs uit te bouwen. 

Strategische allianties met lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten zijn daarnaast ook 
belangrijk. Door gezamenlijk expertise te ontwikkelen in welbepaalde domeinen zoals wetenschappelijk 
onderzoek en vakdidactische uitwisseling, kunnen huidige lerarenopleidingen zich verder ontwikkelen 
volgens hun eigen sterkte. Hierbinnen wil het GO! de SLO van de centra voor volwassenenonderwijs zich 
verder laten profileren als de opleiding voor de zij-instromers.  

Het versterken van de samenwerking van de SLO van de centra voor volwassenenonderwijs met de 
GLO/SLO van de publiekrechtelijke hogescholen ligt voor de hand. Het emancipatorische en pluralistische 
karakter van het publieke onderwijs bewerkstelligen, is onze gezamenlijke drijfveer. We willen 
onderzoeken in welke mate de huidige HBO5-samenwerkingsverbanden hiertoe eventueel een hefboom 
kunnen zijn. 

We willen ook bekijken hoe we de doelgroependiscussie met de universitaire lerarenopleidingen kunnen 
overstijgen en waar we elkaar kunnen vinden en versterken. Dit is een uitdaging die we in alle sereniteit 
wensen te bekijken. Samenwerking op het vlak van programma, onderzoek, professionalisering van 
lerarenopleiders e.d. biedt onzes inziens opportuniteiten.  

4.3 Samenwerking tussen partners in het professioneel continuüm   

De samenwerking tussen de lerarenopleidingen en de Pedagogische begeleidingsdienst (incl. nascholing) 
van het GO! ten slotte moet verder uitgebouwd worden vanuit de complementaire rollen die beide hebben 
in het professioneel continuüm van de leraar. Prioritair willen we onderzoeken hoe we via samenwerking 
inzake aanvangsbegeleiding van beginnende leraren een toegevoegde waarde voor alle betrokkenen 
kunnen realiseren. 
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5 Besluit 

Kwaliteitsvolle leraren opleiden en voldoende leraren afleveren blijven de uitdagingen voor de toekomst.  

Het GO! is ervan overtuigd dat de lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs hun plaats 
in het landschap moeten behouden gezien hun hoge maatschappelijke relevantie. Bij regelgevende 
initiatieven moet de positie van de SLO in de centra voor volwassenenonderwijs gevrijwaard worden, 
precies wegens de maatschappelijke relevantie. 

Via de SLO van de centra voor volwassenenonderwijs spelen we in op de maatschappelijke nood aan 
leraren. Hierbij bereikt het volwassenenonderwijs als geen ander de doelgroep van de zij-instromers. De 
specificiteit van de opleiding en de bewezen sterktes van het opleidingsconcept moeten worden 
voortgezet. 

Uit de beleidsnota van minister Crevits kunnen we afleiden dat deze legislatuur onder meer de opdracht zal 
hebben om de verhouding tussen de verschillende aanbieders van lerarenopleidingen helder te krijgen en 
versnippering tegen te gaan. Het GO! wil alvast het gesprek aangaan met de publiekrechtelijke hogescholen 
om de samenwerking te intensifiëren en de opleidingen maximaal op elkaar af te stemmen. 

Voorliggend standpunt maakt het ons mogelijk om het gesprek hierover met alle betrokken partners aan te 
gaan.  
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