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1. Waarover gaat het? 

Op vrijdag 4 september 2020 keurde de Vlaamse Regering een nota goed over ‘remediëringstrajecten in 
het secundair onderwijs’ (“Herfst- en Winterscholen”) voor de scholen van het gewoon en buitengewoon 
secundair onderwijs en de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.  
 
De Vlaamse Regering lanceert in de nota een projectoproep via dewelke zowel individuele scholen als 
scholengemeenschappen of scholengroepen een projectaanvraag kunnen indienen. Ze kunnen daarvoor 
samenwerken, bijvoorbeeld binnen eenzelfde scholengemeenschap, om zo hun aanbod te versterken en/of 
leerlingen gericht door te verwijzen naar een specifiek traject.  
 
Elke school dient vanuit een beginsituatieanalyse te staven waar de remediëringsnoden liggen die niet 
binnen de beschikbare lesuren en/of middelen kunnen worden opgevangen. Om de leerachterstand in 
kaart te brengen, komen de klassenraden aan het begin van het schooljaar samen.  
 
Op basis van het gelopen traject tijdens het vorige schooljaar en eventueel reeds gevolgde 
remediëringstrajecten zoals zomerscholen, kan de klassenraad bepalen hoeveel en welke leerlingen 
leerachterstand hebben opgelopen. De klassenraad maakt op basis van de didactische beginsituatieanalyse 
uit of een leerling al dan niet leerachterstand heeft, of de leerachterstand via het regulier onderwijstraject 
geremedieerd kan worden of dat de leerling nood heeft aan een extra remediëringstraject. De opmaak van 
de beginsituatieanalyse wordt niet gesubsidieerd. Scholen/scholengemeenschappen/scholengroepen 
kunnen beroep doen op de ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdiensten om de beslissing te 
onderbouwen. 
 
De doelgroep van de trajecten zijn leerlingen uit: 

- het gewoon secundair onderwijs (inclusief OKAN en het derde leerjaar van de derde graad 
beroepssecundair onderwijs) 
- het deeltijds beroepssecundair onderwijs, 
- de leertijd (Leren en Werken), 
- het buitengewoon secundair onderwijs: OV3 en OV4. 

 
De remediëringstrajecten kunnen worden georganiseerd van ten vroegste maandag 19 oktober 2020 tot 
en met ten laatste vrijdag 19 februari 2021 (einde krokusvakantie). Bij de organisatie van de 
remediëringstrajecten wordt maximaal rekening gehouden met de maatregelen vastgelegd door de 
Nationale Veiligheidsraad. Dit kan betekenen dat de praktische organisatie van de trajecten na aanvraag 
nog wijzigt. 
 
De vorm en frequentie van de remediëringstrajecten is vrij te bepalen. Het kan gaan om bv. herfst- en 
winterklassen in de vakantieperiodes, naschoolse trajecten in de week, gedurende het weekend. M.a.w. de 
term ‘herfst- en winterscholen’ slaat op de periode waarin de trajecten kunnen plaatsvinden (is dus niet 
beperkt tot de herfst- en kerstvakantie). Elke school/scholengemeenschap/scholengroep kiest de invulling 
op maat van de eigen organisatie en de noden van de leerlingen. Het doel is om de leerstof via maatwerk 
aan te bieden en leerlingen in staat te stellen om de reguliere lessen te volgen op het verwachte niveau.  
 
De trajecten kunnen begeleid worden door leerkrachten, leerlingenbegeleiders, lerarenopleiders, externe 
vakexperten/begeleiders, zij het enkel uit organisaties zonder winstoogmerk… Scholen kunnen 
samenwerken om dat aanbod vorm te geven. Een kwaliteitsvolle en efficiënte invulling van de trajecten 
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staat voorop. Het is de verantwoordelijkheid van de directie om hierop toe te zien. Via de subsidie kan een 
vergoeding betaald worden aan de lesgevers/begeleiders. 'In het kader van Lokaal Flankerend 
Onderwijsbeleid (LFOB) kunnen provincies, steden, gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(Brussel-Hoofdstad) desgewenst coördinerend en/of faciliterend optreden. Lokale brugfiguren kunnen een 
toeleidende rol vervullen naar deze remediëringstrajecten. 
 
Het aanbod is gratis voor de leerlingen en ze nemen er op vrijwillige basis aan deel. Leraren, clb’s en 
klassenraden nemen een toeleidende rol op. 
 
 

2. Wat is de procedure voor indiening van een projectaanvraag? 

Alle door de Vlaamse overheid erkende, gesubsidieerde en gefinancierde secundaire 
onderwijsinstellingen kunnen hetzij autonoom, hetzij vanuit de scholengemeenschap of scholengroep een 
of meerdere remediëringstraject(en) organiseren. Een scholengroep of scholengemeenschap kan een 
aanvraag indienen voor meerdere scholen, maar dient de specifieke trajecten te vermelden per school. 
Scholen kunnen daarvoor samenwerken, bijvoorbeeld binnen eenzelfde scholengemeenschap, om zo hun 
aanbod te versterken en/of leerlingen gericht door te verwijzen naar een specifiek traject. 

Scholen kunnen er ook voor kiezen een samenwerkingsverband aan te gaan met externe partners (bv. de 
Olympiades van Wiskunde, Frans, Wetenschappen, de trajecten Lezen op School, idem de trekkers van de 
Taalstimulerende Activiteiten, de STEM-Academies…), die de gekozen trajecten kunnen versterken. Externe 
partners kunnen enkel afkomstig zijn uit organisaties zonder winstoogmerk. In het kader van Lokaal 
Flankerend Onderwijsbeleid (LFOB) kunnen provincies, steden, gemeenten en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (Brussel-Hoofdstad) desgewenst coördinerend en/of faciliterend optreden. 
Lokale brugfiguren kunnen een toeleidende rol vervullen naar deze remediëringstrajecten. 

 De aanvraag omvat: 

- Een onderbouwde beginsituatieanalyse waaruit blijkt hoeveel leerlingen leerachterstand 
hebben die niet binnen de reguliere werking geremedieerd kan worden en voor 
onderwijsdoelen; 
- Een inhoudelijke omschrijving van het/de remediëringstraject(en); 
- Het aantal trajecten opgedeeld per cluster van onderwijsdoelen en het aantal beoogde 
leerlingen per traject. 

 
Indien er een samenwerking georganiseerd wordt, beslissen de partners in onderlinge afstemming wie 
welke rol opneemt doorheen het traject en maken ze hierover de nodige, interne afspraken (al dan niet 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst). Het zijn wel de scholen, scholengroepen of 
scholengemeenschappen die de aanvraag indienen, het project coördineren en de middelen ontvangen. 

De remediëringstrajecten vinden plaats vanaf ten vroegste 19 oktober 2020 tot en met ten laatste 19 
februari 2021. Op 19 oktober worden indieners op de hoogte gebracht van al dan niet selectie. Ten 
vroegste vanaf het ogenblik van de formele gunstige beslissing kunnen trajecten starten. 

Onderwijsinstellingen dienen hun voorstel tot remediëringstraject in aan de hand van een online 
aanvraagformulier en dit uiterlijk op 30 september 2020 om 12u. Alle info is te vinden op de 
volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-organisatie-herfst-en-winterscholen-
2020-2021 Als ze een samenwerkingsverband aangaan, met een andere school, een lokaal bestuur, of 
een externe organisatie, dan vermelden ze dat in de aanvraag. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-organisatie-herfst-en-winterscholen-2020-2021
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-organisatie-herfst-en-winterscholen-2020-2021
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3. De selectie van ingediende projecten 

De selectie van de remediëringstrajecten gebeurt zo snel mogelijk in oktober 2020 zodat de aanbiedende 
scholen/scholengemeenschappen/scholengroepen tegen midden oktober de beslissing ontvangen en het 
aanbod tijdig kunnen bekend maken aan de leerlingen en hun ouders. 

De kwaliteitsbewaking van de remediëringstrajecten is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
aanbieders zelf, al dan niet ondersteund door hun pedagogische begeleidingsdienst. 

Aan de aanbieder(s) wordt gevraagd om in hun aanvraag de beginsituatie van de leerlingenpopulatie te 
expliciteren. Projectvoorstellen kunnen enkel worden geselecteerd indien er een substantiële 
leerachterstand is vastgesteld binnen de leerlingenpopulatie die niet of onvoldoende kan worden 
geremedieerd tijdens de beschikbare lesuren/middelen. Om de leerachterstand in kaart te brengen, komen 
de klassenraden aan het begin van het schooljaar samen. Op basis van het gelopen traject tijdens het vorig 
schooljaar en eventueel reeds gevolgde remediëringstrajecten zoals zomerscholen, kan de klassenraad 
bepalen hoeveel en welke leerlingen leerachterstand hebben opgelopen. Voor het eerste jaar kan gebruik 
gemaakt worden van de Baso-fiche. De eventuele deelname aan een zomerschool en de resultaten hiervan 
worden mee in rekening gebracht. Daarnaast kunnen ook toetsresultaten en andere data waarover de 
scholen beschikken in de analyse worden meegenomen. De klassenraad maakt op basis van de didactische 
beginsituatieanalyse uit of een leerling al dan niet leerachterstand heeft, of de leerachterstand via het 
regulier onderwijstraject geremedieerd kan worden of dat de leerling nood heeft aan een 
remediëringstraject. Indien een school bijkomende data wenst te verzamelen om de beginsituatieanalyse 
te staven dan kan dit. 

De projectvoorstellen kunnen geen betrekking hebben op remediëringstrajecten die overeenkomen met 
onderwijsopdrachten die ingevolge de regelgeving al tot de kernopdrachten van de school behoren en 
met het oog hierop gefinancierd worden (Bijvoorbeeld: 3 uren extra taallessen Nederlands (artikel 136/4 
van de Codex Secundair Onderwijs), of lesuren differentiatie (artikel 157/7 van de Codex Secundair 
Onderwijs). De voorgestelde trajecten worden ingezet ter versterking hiervan. In de aanvraag wordt 
aangegeven hoe het remediëringstraject een aanvulling is op de verplichte uren differentiatie. 

De selectiecriteria op het vlak van kwaliteit zijn: 

- De mate van leerachterstand die blijkt uit de beginsituatieanalyse van de leerlingen: 4 punten  
- Samenstelling groepen en het leveren van maatwerk: 3 punten 
- Evaluatie en monitoring van de leerlingen: 3 punten 

 
Bij de selectie die zal worden uitgevoerd door het departement Onderwijs en Vorming, zal eveneens 
rekening worden gehouden met een evenwichtige spreiding (regionaal, onderwijsvormen niveaus, 
onderwijsverstrekkers, …). 
 
De aanbieder verklaart zich ook akkoord om mee te werken aan een mogelijk onderzoek naar de 
remediëringstrajecten. Los van de selectiecriteria, verklaart de aanbieder dat elke lesgever en externe 
begeleider beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2) dat het vroegere ‘getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag’ vervangt. 
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4. Factoren om rekening mee te houden. 

Het kan gaan om trajecten in de schoolweek maar buiten de lesuren, herfst- en/of winterklassen in de 
vakantieperiodes, in het weekend… Elke school/scholengemeenschap/scholengroep kiest de invulling op 
maat van de eigen organisatie en de doelgroep. 

Omdat de doelstelling van de remediëringstrajecten leren en bijspijkeren is, vormen lesgevers met 
pedagogische ervaring, zoals leerkrachten die beschikken over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs de 
spil. Naar analogie van de Zomerscholen, geven zij les op vrijwillige basis conform de vigerende wetgeving 
m.b.t. vrijwilligerswerk ter zake. Leerkrachten met pensioen kunnen eveneens worden ingeschakeld. 
Deze subsidie kan enkel worden aangewend buiten de lessen. 

Studenten uit de lerarenopleiding kunnen ook lesgeven, zij het enkel via co-teaching of onder leiding van 
een ervaren leerkracht. Veel studenten zien hun stage dit semester in rook opgaan. Zij kunnen met hun 
onderwijsinstelling het gesprek voeren over een eventuele erkenning als stage van de lessen die ze in de 
remediëringstrajecten geven. 

Lesgevers die geen leerkracht zijn (bv. begeleiders uit een externe organisatie), kunnen worden 
ingeschakeld, indien de organiserende school/scholengemeenschap oordeelt dat zij over voldoende 
pedagogische ervaring beschikken. Het is aan de aanbieder van het remediëringstraject om hierover te 
oordelen. 

Coördinatie en opvolging van de activiteiten binnen het remediëringstraject is cruciaal in functie van de 
interne kwaliteitsbewaking. Het is aan de aanvragende school/scholengemeenschap/scholengroep om de 
nodige data bij te houden (o.a. aantal leerlingen/onderwijsdoelen/ betrokkenheid van leerkrachten en/of 
derden/frequentie van effectieve deelname…). Voor deze data wordt een eenvoudig excel-document 
aangeleverd. 

Omwille van de sociale spreiding, kunnen de trajecten doorgaan in om het even welke geschikte locatie in 
Vlaanderen of Brussel, zij het altijd in de nabijheid van de school waar de leerling het remediëringstraject 
volgt. Naast scholen behoren bv. culturele centra en gemeenschapscentra, gemeentelijke infrastructuur, 
bibliotheken, musea, ... tot de mogelijkheden. 

De remediëringstrajecten moeten uiteraard doorgaan op locaties die voldoen aan de voorwaarden op vlak 
van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 

5. Welke middelen krijgen de geselecteerde projecten? 

De indiener neemt in zijn aanvragen het aantal in te richten trajecten op (per groep 
leerlingen/vak/onderwijsdoelen) en per traject het aantal (halve) dagen waaruit het traject zal bestaan. 
Scholen, scholengemeenschappen/scholengroepen kunnen beroep doen op een subsidie van 125 euro per 
4 uur al dan niet aansluitende lesuren remediëring. De praktische organisatie van deze uren bepaalt de 
organiserende school zelf, in samenspraak met leerkrachten en leerlingen. 

Elke remediëringsgroep moet bestaan uit minimaal 7 regelmatige leerlingen. De praktische organisatie van 
deze uren bepaalt de organiserende school zelf, in samenspraak met leerkrachten en leerlingen. 
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Na afloop van het remediëringstraject zullen de effectieve deelnemersaantallen worden opgevraagd. Deze 
cijfers worden gebruikt om het saldo te berekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met volgende 
criteria: 

- het voorziene forfaitaire bedrag wordt volledig uitbetaald indien minimum 7 leerlingen op 
regelmatige basis hebben deelgenomen. 
- de subsidie wordt gehalveerd indien er slechts tussen de 3 en 6 leerlingen op regelmatige 
basis deelnamen. 
- bij een nog lager aantal leerlingen is de subsidie beperkt tot 12,5 euro per leerling. 
 

Meteen na het afsluiten van de selectieprocedure en het vastleggen van de subsidies, ontvangen de 
geselecteerde initiatieven een eerste schijf van 80% van de toegekende subsidie. 

Van elk remediëringstraject zullen de effectief georganiseerde trajecten worden bijgehouden en ter 
beschikking gesteld wanneer ze ter controle worden opgevraagd. 

Te allen tijde kunnen de interne verslagen inzake verloop en participatie door het Departement Onderwijs 
en Vorming ter controle worden opgevraagd. Tevens kan te allen tijde een inspectie doorgaan bij de 
aangekondigde remediëringstrajecten. 

Voor de eindrapportage wordt een eenvoudig Excel-document aangeleverd. 

De subsidie wordt uitbetaald aan de school/scholengemeenschap/scholengroep die de aanvraag indient. 

In het geval een samenwerkingsverband wordt aangegaan, met een externe organisatie, een andere school 
of een lokaal bestuur, maken de partners onderlinge afspraken over de interne verdeling en besteding van 
de subsidie. 

 

6. Ondersteunend GO! materiaal  

Het leidt geen twijfel dat de differentiatie en ondersteuning die het beleid met deze herfst- en 
winterscholen beoogt, voor het GO! in de eerste plaats een kernopdracht zijn van kwaliteitsvol onderwijs 
en binnen de bestaande onderwijstijd en –context gerealiseerd dienen te worden.  Gepersonaliseerd 
samen leren is een hefboom om kwaliteit te bieden voor iedereen.  

GO! scholen/gemeenschappen die in samenwerking met derden een flankerend en ondersteunend 
onderwijsaanbod willen ontwikkelen kunnen deze ambitie echter kracht bij zetten. Binnen dit eenmalige 
project kunnen zij hoog-risico-jongeren een out-reachend aanbod doen en als organisatie de nodige 
ervaring op doen met de school als concept. 

Scholen/gemeenschappen die op de projectoproep willen ingaan kunnen hiervoor verder bouwen op de 
praktijken en het concept dat werd ontwikkeld voor de zomerscholen.  

We merken evenwel op dat de op empowerment en brede ontwikkeling gerichte aanpak van de GO!-
zomerscholen niet één-op-één over te dragen is binnen deze oproep, die nadrukkelijker én uniek focust op 
remediëring.  

Cruciaal bij de beoordeling van de projecten voor de herfst- en winterscholen is de beginsituatieanalyse en 
de rol van de klassenraad. Met het oog op de heropstart na de lockdown-periode en de start van het 
schooljaar 20-21 ontwikkelde de PBD daartoe een ‘vademecum opstart schooljaar 20-21’ met daarin de 
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nodige materialen om een dergelijke beeldvorming aan te pakken en een overeenkomstige klassenraad te 
organiseren. Deze materialen kunnen eenvoudig geconsulteerd worden via de virtuele ruimte op 
Smartschool en vormen alvast een aanknopingspunt voor het indienen van respectievelijke projecten. 

Scholen/groepen die dit wensen kunnen voor feedback en ondersteuning bij het vorm geven van hun 
remediëringsinitiatieven steeds bij hun SPOC terecht. 

 


