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Investeren
om samen
te excelleren
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Als het officieel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het GO! de enige onderwijsverstrekker
die verplicht is om de vrije keuze te waarborgen en neutraal onderwijs aan te bieden. Het is een
grondwettelijke opdracht van de Vlaamse Gemeenschap die bij bijzonder decreet aan het GO!
werd overgedragen. Deze overdracht veronderstelt dat de Vlaamse overheid het GO! als preferentiële partner voor onderwijs behandelt en in staat stelt om zijn grondwettelijke opdracht naar
behoren uit te voeren. Dit vertaalt zich op verschillende terreinen.

1
De unieke positie van het GO! maakt dat we eigen
karakteristieken hebben en dat er objectieve verschillen zijn ten opzichte van andere onderwijsverstrekkers. In tal van nieuwe decreten* zien we dat
de overheid hier geen rekening meer mee houdt.
Bovendien krijgt het GO! als het gefinancierd onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap enkel dotaties vanuit de Vlaamse overheid. Concreet eisen
wij dan ook dat:
• er bij de opmaak van nieuwe decreten rekening
gehouden wordt met de objectieve verschillen
en de eigen karakteristieken van het GO! als
inrichtende macht;

* Het gaat hier minstens over de (voor)ontwerpen van decreet rond
het deeltijds kunstonderwijs, diverse bepalingen onderwijs, de modernisering van het secundair onderwijs, duaal leren en de aanloopfase en leerlingenbegeleiding.
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• het akkoord van 2007 en het decreet van 4 juli
2008 over de werkingsbudgetten in het basisen secundair onderwijs, ODXX en ODII uitgevoerd worden;
• er vanaf de eerste dag van de inwerkingtreding
een monitoring komt van alle recentelijk goedgekeurde decreten met een impact op het onderwijs én een evaluatie voor het einde van de
legislatuur 2019-2024;
• het GO! de autonomie behoudt om zijn organisatie flexibel uit te bouwen (nieuwe oprichtingen, samenwerkingsverbanden, e.d.).
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De grondwettelijke opdracht van het GO! om de
vrije keuze te waarborgen geldt ook voor het
niet-leerplichtonderwijs. Iedereen moet naar de
onderwijsinstelling van zijn keuze kunnen gaan.
Het is de taak van de overheid om te zorgen voor

financiering, het niet meer toepassen van een
groeinorm en dringen we aan op de nodige
middelen om een gegarandeerd aanbod in elk
CVO te organiseren, zo nodig via het toekennen
van een vaste sokkel;
• een warme overdracht en pedagogisch continuüm tussen de onderwijs- en welzijnscontext, waar de regierol bij Onderwijs ligt. Het
GO! moet deze rol kunnen opnemen binnen
de contouren van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO). Zo
moeten we multifunctionele instellingen in het
leven kunnen roepen zonder dat we daarvoor
bijkomende bestuursorganen moeten oprichten. Het GO! moet ook de middelen krijgen om
een relevant aanbod voor verblijf en begeleiding te realiseren. De overheid geeft het CLB
structureel de regie en de nodige middelen om
zijn draaischijffunctie in de oriëntering naar
welzijn ten volle te kunnen opnemen.
• adequate financiering om de buitenschoolse
opvang kwaliteitsvol te organiseren op onze
eigen schooldomeinen.

• een betaalbaar en over Vlaanderen fijnmazig verspreid opleidingsaanbod voor volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs.
Het GO! vraagt om de ‘witte vlekken’ maximaal
in te vullen en dringt aan op een evaluatie van
de nieuwe regelgeving. Voor het volwassenenonderwijs bepleiten we een algehele open end
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Om in heel Vlaanderen en regionaal gespreid een
gegarandeerd aanbod te organiseren dat de vrije
keuze waarborgt, zorgt de Vlaamse overheid voor
toereikende financiering van
DE INFRASTRUCTUUR
om alle lerenden een gezonde, veilige en comfortabele plek in onze onderwijsinstellingen aan te
bieden. Het GO! vraagt een grote inhaaloperatie
in scholenbouw en een structurele verhoging van
de jaarlijkse middelen voor onderhoud en vervangingsbouw. Om de vrije keuze te waarborgen
en om de kwaliteit van het bestaande patrimonium
substantieel te verbeteren, moeten we uitbreiden
waar het nodig is. Daarbij moeten er niet alleen
middelen gaan naar het leerplichtonderwijs, maar
ook naar het volwassenenonderwijs, het deeltijds
kunstonderwijs, de internaten en de CLB’s.
DE WERKING EN OMKADERING VAN ONZE
ONDERWIJSINSTELLINGEN
om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te organiseren. In het leerplichtonderwijs moeten de middelen voor het realiseren van de vrije keuze en
de degressiviteit in de berekening van het pakket
uren-leraar gewaarborgd blijven. Het GO! moet
een gegarandeerd aanbod kunnen organiseren,
met bijzondere aandacht voor de 2de en 3de graad
secundair onderwijs.
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DE WERKING EN OMKADERING VAN ONZE
CENTRALE ADMINISTRATIEVE EN ONDERWIJSKUNDIGE DIENSTEN
om de onderwijsinstellingen optimaal te ondersteunen in hun opdracht en in de realisatie van
kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Het GO!
vraagt aan de overheid om als een volwaardige
gesprekspartner betrokken te zijn bij toekomstige
bestuurlijke beslissingen. Ook onze netgebonden
pedagogische diensten moeten structureel over
voldoende middelen beschikken om hun opdracht te realiseren.
DE CLB’S, VIA OPEN END FINANCIERING
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De plaats van levensbeschouwing in het onderwijs,
meer specifiek de invulling van de levensbeschouwelijke vakken, staat onder druk. Het GO! pleit voor
een breed debat over de plaats van religie en levensbeschouwing in het officieel onderwijs. Het
GO! is voorstander van een “1+1-scenario”. Binnen
de twee voorziene uren levensbeschouwing zien
we er één voorbehouden voor actief burgerschap
(met ruimte voor interlevensbeschouwelijke dialoog). Daarmee geven we actief burgerschap een
volwaardige plaats in het curriculum, wat tegemoetkomt aan de nieuwe eindtermen waarin actief
burgerschap een verplicht thema is.
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Wij blijven pleiten voor een beleid rond gelijke
onderwijskansen (GOK) dat gebaseerd is op leerlingenkenmerken. Leerlingenkenmerken moeten
een rol spelen bij het berekenen van de werkingsmiddelen én de volledige omkadering. Inclusie is
evenzeer een component van GOK. We vragen
daarom dat de middelen voor het GOK-beleid én
die voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geïntegreerd worden ingezet in de klas.

We vragen om de maximumfactuur in te voeren
voor alle graden van het secundair onderwijs.
Ook in de 2de en 3de graad pleiten we voor eenzelfde maximumfactuur over alle studierichtingen heen, met een bijbehorende verhoging van
werkingsmiddelen om dit mogelijk te maken. De
bedoeling is dat er voor ouders geen prijsverschil
is tussen verschillende studierichtingen, zodat de
vrije keuze niet om financiële redenen in het gedrang komt. Via de maximumfactuur willen we
stap voor stap komen tot volledig kosteloos onderwijs in financieel leefbare scholen.
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Voor inclusie vragen we een nieuw regelgevend
kader om flexibel in te spelen op het potentieel
en de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van
elke leerling. Er is ook nood aan een open end financiering waarbij de school van het gewoon onderwijs middelen genereert voor elke leerling die
ondersteuning nodig heeft voor specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.
Een lineaire verdeling van middelen gaat uit van de
veronderstelling dat er een gelijke spreiding is van
jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.
Cijfers tonen aan dat dit niet het geval is. Verdeling
op basis van geïdentificeerde specifieke onderwijsen opvoedingsbehoeften van leerlingen waarborgt
dat de middelen terechtkomen waar ze nodig zijn.
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Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat op
jonge leeftijd naar de kleuterschool gaan belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen in
het algemeen en voor taalverwerving in het bijzonder. Toch zien we dat vooral kansarme leerlingen tijdens de kleuterjaren te weinig aanwezig zijn
op school. Het GO! is pleitbezorger om de leerplichtleeftijd te verlagen van zes naar vijf jaar.
Dat vereist een grondwetswijziging, en dus vragen
we aan de Vlaamse overheid om de verlaging van
de leerplichtleeftijd bij de federale regering aan te
kaarten.
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We vragen de overheid om een innovatievriendelijke omgeving te creëren waarin scholen een evidence-based beleid (met aangepaste professionalisering en kwaliteitszorg) kunnen voeren en klaar
zijn om in te spelen op de digitale transformatie.
De overheid creëert voorwaarden voor meer innovatie door onderwijsonderzoek (ook samen met de
praktijk) te stimuleren en beter te ontsluiten, regelluwte te behouden en voldoende middelen uit
te trekken voor technologische uitrusting.
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Het GO! breekt een lans voor werkbaar werk in
het onderwijs. Met dit doel voor ogen, vragen we
een debat rond de kerntaken van de leraar in een
breder perspectief van taken, rollen, functies of
ambten van alle onderwijsprofessionals. We stellen de volgende speerpunten voorop:
JAAROPDRACHT ALS HEFBOOM
Om leraren flexibel en duurzaam in te zetten,
moeten we zowel de schoolorganisatie als de rol
van de leraar anders invullen. De jaaropdracht
biedt zuurstof en ruimte voor differentiatie binnen het takenpakket, het structureel inbouwen
van professionalisering, het realiseren van schoolen teamdoelstellingen, samenwerking (o.a. via
co- en teamteaching) én duurzame innovatie.
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Ten slotte valoriseert de jaaropdracht alle taken
die leraren opnemen, wat het imago van het lerarenberoep een boost geeft en de aantrekkingskracht van het beroep vergroot.
INVESTEREN IN BEGINNENDE LERAREN VIA
EEN COMBINATIE VAN MAATREGELEN
• voltijdse tewerkstelling (minstens gedurende 1 jaar) met volwaardige verloning;
•

structurele ruimte en tijd voor professionalisering, coaching, begeleiding;

•

middelen om de aanvangsbegeleiding van
startende leraren succesvol te maken.

CONTINUE PROFESSIONALISERING VOOR
ALLE ONDERWIJSPROFESSIONALS
Door dit op te nemen als recht en als plicht streven we naar de realisatie van persoonlijke, teamen schooldoelstellingen en de ontwikkeling van
een professionele cultuur. Een netgebonden aanpak zorgt ervoor dat onze professionals groeien
met en vanuit de waarden van ons pedagogisch
project.
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In deze 21ste eeuw, waar samenwerken meer dan
ooit belangrijk is, pleiten wij voor duurzame samenwerking met de beleidsvelden Welzijn en
Werk. Zo willen we onze kinderen en jongeren
maximale kansen geven en ze voorbereiden op
het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Het
is onze bezorgdheid dat we erin slagen om onze
lerenden zo breed mogelijk te vormen tot burgers
die een actieve rol opnemen in de samenleving.
Reden waarom het fundamenteel is dat Onderwijs
de regierol behoudt in dit transversale beleid.
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