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EEN MEMORANDUM MET DIEPE EN 
STERKE WORTELS

PREAMBULE
Zes speerpunten om onze maatschappelijke 
opdracht te vervullen.

1. VRIJE KEUZE EN NEUTRAAL 
ONDERWIJS

Er zijn tal van onderwijsverstrekkers 
met elk een eigen pedagogische of 
levensbeschouwelijke visie, maar alleen 
het GO! vertegenwoordigt de Vlaamse 
Gemeenschap en heeft de grondwettelijke 
opdracht om de vrije keuze te waarborgen 
en neutraal onderwijs aan te bieden.

Preferentiële partner van de Vlaamse Gemeenschap 
voor onderwijs in ‘woord en daad’

De vrije keuze waarborgen in leerplicht én                 
niet-leerplichtonderwijs

Netgebonden CLB’s en pedagogische diensten die 
handelen vanuit een pedagogisch project

Debat over plaats van levensbeschouwing in het 
officieel onderwijs

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
complementaire partners in het officieel onderwijs

GO! als volwaardige VOI met een specifieke 
grondwettelijke opdracht

INHOUD

2. GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Kwaliteitsvol onderwijs biedt jongeren en 
volwassenen de kans om hun talenten maxi-
maal te ontwikkelen. Daarbij mogen achter-
grondkenmerken geen rol spelen. Omdat 
niet iedereen gelijk aan de start komt, is 
het nodig een op leerlingenkenmerken en 
doelgroepen gericht beleid te voeren om te 
komen tot gelijke onderwijskansen.

Een doorgedreven GOK-beleid
Structurele inbedding van het ambt van 

leerlingenbegeleider 
Een duurzaam beleid voor leerlingen met 

specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften 
(= inclusief onderwijs)

Open end financiering (op jaarbasis) van de 
centra voor leerlingenbegeleiding

3. TEN VOLLE KLAAR VOOR 
DE 21STE EEUW

Het is een van onze kerntaken om onze 
lerenden en onderwijsprofessionals voor te 
bereiden op de toekomst - die we per defi-
nitie niet kennen - en hen kennis, attitudes 
en vaardigheden bij te brengen waarmee 
ze in een complexe en steeds wijzigende 
samenleving respectvol en succesvol met 
nieuwe uitdagingen, nieuwe ideeën en 
nieuwe meningen kunnen omgaan.

Voorwaarden creëren voor innovatie
Een leven lang leren
Scholen, internaten en CLB’s duurzaam 
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4. INFRASTRUCTUUR
Een gezonde, veilige en comfortabele 
plek om te leren, daar heeft elke 
leerling recht op. Op te veel plaatsen 
voldoet het patrimonium niet aan die 
voorwaarden, wat de vrije keuze en 
kwaliteitsvol onderwijs ondermijnt. Dat 
is onaanvaardbaar en vraagt om een 
grote inhaaloperatie in scholenbouw 
en een structurele verhoging van 
de middelen voor onderhoud en 
vervangingsbouw.

Structurele onderfinanciering die geen 
rekening houdt met actuele bouwkosten

Vrije keuze
Nood aan geïntegreerde financiering
Regelluwte
Volwaardige partner in beleidsgesprekken

5. DE LOOPBAAN VAN DE 
ONDERWIJSPROFESSIONAL

De kwaliteit van het onderwijs en de 
kwaliteit van de onderwijsprofessional 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. We moeten het volledige 
team van onderwijsprofessionals, van 
jong tot oud, van onervaren tot ervaren, 
de ondersteuning kunnen bieden die 
zij nodig hebben in elke fase van hun 
loopbaan. 

Lerarenopleiding
Onderwijsloopbaan

6. SAMENWERKEN MET…
Wij zetten in op een brede vorming 
in het onderwijs en hechten 
daarom belang aan vruchtbare, 
complementaire samenwerking met 
beleidsdomeinen Welzijn en Werk. 
Flankerend onderwijsbeleid moet 
ons blijven helpen in ons streven 
naar gelijke onderwijskansen om elke 
lerende te laten excelleren. Er zijn ook 
stimuli nodig voor samenwerking met 
de bedrijfswereld.

Flankerend onderwijsbeleid
Samen met Welzijn
Samen met Werk
Samen met de bedrijfswereld
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Het GO! heeft veel belanghebbenden. 

De allerbelangrijkste zijn de leerlingen. 

In de aanloop naar dit Memorandum kregen alle betrokken 
partijen een stem. Met bijzondere aandacht luisterden 
we naar de noden, wensen en toekomstdromen van onze 
lerenden, ouders en professionals. Hun stem loopt als een 
rode draad door dit Memorandum.

Onderwijsbeleid oogt soms technisch en complex, op zulke 
momenten is het goed om voor ogen te houden waarom 
iedereen die bij onderwijs betrokken is zich dag na dag inzet: 
om mee de toekomstdromen van anderen waar te maken. 
Om hen op te tillen en hen meer te laten bereiken dan ze 
zelfs soms mogelijk achtten.

De verwachtingen van de lerende zijn hoog. Dat mag. 
Dat moet. Het getuigt van ambitie. Zij moeten dromen. 
Dat maakt de kerntaak van het GO! er niet eenvoudiger op. 
Maar ook wij zijn ambitieus. Ook wij hebben een droom, 
een uniek pedagogisch project dat neergeschreven is in het 
PPGO!. 

Dit Memorandum bevat voorstellen 
aan de Vlaamse regering om die droom waar te maken.
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‘Wie zoals ik zonder diploma is beginnen te werken en nu de draad 
weer wil oppikken, moet een doorzetter zijn. Gezin en een voltijdse job 
combineren met studie, het ligt niet voor de hand. Via thuisstudie volg 
ik nu twee vakken, wat mij helpt en moed geeft. Nu weet ik zeker: dat 

diploma komt er!’
Wendy

‘Het volwassenenonderwijs is belangrijk en zal nog aan belang winnen. 
Het geeft nieuwe kansen om op de snel veranderende arbeidsmarkt mee 

te kunnen door zich om te scholen.’
Joris

‘Kunnen we van onze klassen nog meer een spiegel van de maatschappij 
maken? Ik denk aan een groot samenwerkingsproject in onze school, 

over alle studiejaren en -richtingen heen. Zo kunnen leerlingen van alle 
leeftijden, godsdiensten, achtergronden… werken aan één groot thema, 

bijvoorbeeld het klimaat of seksualiteit.’
Charlotte

‘Wie de taal niet kent, blijft onmondig. Het is het eerste en misschien wel 
belangrijkste middel voor nieuwkomers om contact te leggen met hun 
nieuwe leefwereld. Het begin van integratie. Blijven op inzetten, dus.’

Maryam

‘Als we de school achter ons laten, willen we klaar zijn voor het leven of 
voor verdere studies. Ik denk dat een ‘leefvak’ ons daarbij kan helpen. 

Daarin zouden we kunnen leren over omgaan met geld, leningen, 
belastingen, facturen… maar ook hoe je moet solliciteren, hoe je jezelf 

moet verzorgen of hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen relativeren. 
Ik denk dat we daardoor nog sterker in het leven kunnen staan.’

Thomas
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Dit Memorandum is het gefundeerde sluitstuk van 
een intensief traject waarbij alle geledingen van 
ons onderwijsnet actief betrokken werden. Maar 
liefst 21.550 GO! leerlingen, cursisten, ouders en 
professionals lieten hun stem horen. Onze ver-
wachtingen ten aanzien van de overheid rond on-
derwijs in het algemeen en ons GO! in het bijzon-
der zijn dus diep en sterk geworteld in de praktijk. 

PARTICIPATIEF TRAJECT
Van december 2017 tot april 2018 organiseerden 
we een breed participatief traject bij onderwijspro-
fessionals, lerenden en ouders. Alle aanbevelingen 
werden geclusterd en vormen de basis van dit Me-
morandum.

Een Memorandum met 
diepe en sterke wortels

Een overzicht: 

DEELNEMERS AAN DE ONLINE BEVRAGINGEN
9.699 professionals

440 ouders
600 cursisten

LEERLINGENTRAJECT
Initiatieven: de grote GO! enveloppebevraging, 
regionale GO! pop-upsessies, leerlingenparle-

ment in het Vlaams Parlement.

10.796 LEERLINGEN
1.337 basisonderwijs

9.559 secundair onderwijs 
(ASO, BSO, TSO, KSO, BuSO en OKAN)

100 claims = memorandum
11 topprioriteiten = eisencahier

+
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Samenlevingen veranderen snel en fundamenteel. 
Ze worden daarbij geconfronteerd met verschil-
lende uitdagingen. Klimaatsverandering en de 
eindigheid van natuurlijke rijkdommen vragen om 
dringende actie en aanpassing. Snelle innovatie 
in wetenschappen en technologie creëert nieuwe 
kansen, maar zorgt ook voor disruptieve verande-
ringen. Op sociaal vlak ontstaan uitdagingen rond 
migratie, verstedelijking en de toenemende sociale 
en culturele diversiteit.

Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld 
mee te veranderen, zo luidt het bekende citaat van 
Nelson Mandela. Dat geldt nu meer dan ooit: het 
onderwijs heeft een cruciale rol te spelen in het ont-
wikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes die 
mensen in staat stellen om bij te dragen aan en te 
genieten van een inclusieve en duurzame toekomst. 
Het onderwijs moet daarbij meer doen dan mensen 
voorbereiden op de wereld van het werk. Het maakt 
van lerenden ook actieve burgers.

Echte kansen bieden aan jonge mensen, segregatie 
tegengaan, talenten optimaal ontwikkelen en elk ta-
lent gelijkwaardig waarderen in kwaliteitsvol onder-
wijs. Dat is en blijft de komende jaren of decennia de 

Preambule

maatschappelijke opdracht van het GO!. Bovendien 
is het ook onze taak om onze jongeren te vormen tot  
democratische, geëngageerde burgers. Als we een 
vreedzame en duurzame samenleving willen, is het 
onze taak om hen te leren samenleven. 

Om deze maatschappelijke opdracht te kunnen 
waarmaken, formuleren we in dit Memorandum 
ZES SPEERPUNTEN voor de Vlaamse beleidsmakers 
die het onderwijs een warm hart toedragen.

TEN EERSTE benadrukken we dat het GO! als eni-
ge onderwijsverstrekker de opdracht heeft 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. Bij bijzon-
der decreet van 14 juli 1998 is de bevoegdheid om 
neutraliteit in te vullen en het daarop geïnspireerde 
pedagogisch project vast te stellen toevertrouwd 
aan het GO!. Vanuit onze opdracht verwachten wij 
dat de overheid ons als een preferentiële partner 
beschouwt én behandelt.

TEN TWEEDE pleiten we voor kwaliteitsvol onder-
wijs dat gelijke kansen vooropstelt en bij elke leer-
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ling de talenten ontwikkelt die hij/zij (nodig) heeft, 
volgens zijn/haar mogelijkheden. Wij willen ieder-
een laten excelleren, waarbij we rekening houden 
met de individuele snelheid waarmee leerlingen 
het curriculum doorlopen (sneller of trager). Verge-
lijkend internationaal onderzoek (OESO, 2018) wijst 
voldoende uit dat de meest performante onder-
wijssystemen ter wereld ambitieuze doelstellingen 
nastreven voor álle studenten, en daarbij focussen 
op zowel excelleren als gelijke kansen. 

TEN DERDE vragen we om maximaal in te zetten 
op onderwijs van de 21ste eeuw. De overheid kan 
innovatief onderwijs ondersteunen, onder andere 
door meer aandacht te geven aan wetenschappelijk 
onderzoek en de ontsluiting ervan, impulsen voor 
vakdidactiek, experimentele samenwerkingsprojec-
ten van onderzoeks- en onderwijswereld en door 
praktijkgericht onderzoek in scholen te bevorderen. 
Investeren in de technologische uitrusting van onze 
scholen is noodzakelijk, willen ze optimaal meegaan 
in het verhaal van de digitale transformatie. Het is 
ook belangrijk om meer dan ooit werk te maken van 
een leven lang leren, met aandacht voor de rol van 
het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunston-
derwijs.

Omdat elk kind, elke cursist, elke interne recht 
heeft op een gezonde, veilige en comfortabele plek 
om vandaag opgeleid te worden voor de uitdagin-
gen van de toekomst, vragen we TEN VIERDE om 
ook infrastructuur mee op te nemen bij de prioritei-
ten van de komende beleidsperiode. 

Wetenschappelijk onderzoek toont ondubbelzinnig 
aan dat de kwaliteit van de leerkracht de belangrijk-
ste factor is die bijdraagt aan kwaliteitsvol onderwijs 

en goede leerlingenresultaten (McCaffrey, Lock-
wood, Koretz & Hamilton, 2003). Werkbaar werk 
voor goed opgeleide, zich continu professionalise-
rende leerkrachten, en bij uitbreiding voor alle on-
derwijsprofessionals, is een VIJFDE aandachtspunt. 
Op elk moment van de loopbaan moeten we erover 
waken dat we de juiste middelen en hefbomen in-
zetten om (veer)krachtige onderwijsprofessionals 
te hebben en te houden die onze kinderen, jonge-
ren en volwassenen voorbereiden voor samen leven 
en leren in de 21ste eeuw. Een kwaliteitsvolle oplei-
ding van onze leraren vormt het fundament van dat 
professionele continuüm. 

Samenwerken staat centraal in alle overzichten 
van 21ste-eeuwse competenties. Dat geldt ook voor 
beleidswerk. Kinderen, jongeren en volwassenen 
maximale kansen geven is geen zaak van het on-
derwijs alleen. We pleiten daarom TEN ZESDE voor 
een duurzame samenwerking met de beleidsdo-
meinen Welzijn en Werk, met respect voor ieders 
eigenheid.
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Vrije keuze en 
neutraal onderwijs1

Preferentiële partner van de Vlaamse 
Gemeenschap voor onderwijs in ‘woord 
en daad’

Onderwijsvrijheid staat hoog aangeschreven in 
Vlaanderen. Volgens de Belgische grondwet heeft 
ieder het recht om onderwijs te organiseren. Artikel 
24 van de grondwet verplicht de gemeenschappen 
om neutraal onderwijs te organiseren. De Vlaamse 
Gemeenschap heeft deze bevoegdheid overgedra-
gen, eerst aan de ARGO, sinds 1998 aan het GO! (als 
rechtspersoon bepaald door het Bijzonder decreet 
betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO)). 
Om zijn opdracht uit te voeren, moet het GO! waar-
borgen dat lerenden en hun ouders de vrije keuze 
hebben voor een project dat aansluit bij hun over-
tuiging en moet het neutraal onderwijs organiseren.

Daarmee bekleedt het GO! een unieke positie in het 
Vlaamse onderwijslandschap en onderscheidt het 
zich van andere onderwijsverstrekkers. Dit impli-
ceert dat de Vlaamse overheid het GO! beschouwt 
en behandelt als haar preferentiële partner voor 
onderwijs. De hertekening van het onderwijsbeleid 
van de voorbije jaren tornt echter aan onze visie 

en eigenheid. In tal van nieuwe decreten zien we 
dat er geen rekening meer wordt gehouden met 
de objectieve verschillen en eigen karakteristie-
ken van het GO!. Daarnaast krijgt het GO! als het 
gefinancierde onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap enkel dotaties vanuit de Vlaamse overheid. 
Met andere woorden, schoolbesturen van ons net 
kunnen zelf niet bijpassen of prefinancieren.

Concreet eisen wij dan ook:

• dat alle decreten met een impact op on-
derwijs die tijdens de legislatuur 2014-2019
zijn goedgekeurd, gemonitord worden vanaf
dag 1 van de inwerkingtreding en dat er een
evaluatie komt vóór het einde van de legisla-
tuur 2019-2024. Wij vragen gehoor voor onze
bekommernissen die wij tijdens deze legislatuur
via verschillende protocollen van niet-akkoord
geuit hebben aan de Vlaamse regering;



11

• dat bij de opmaak van nieuwe decreten 
rekening gehouden wordt met de objectieve 
verschillen en de eigen karakteristieken van het 
GO! als inrichtende macht;

• dat het GO! kan rekenen op toereikende finan-
ciering, infrastructuur, werkingsmiddelen en 
omkadering. In dit verband vragen we:
• dat de Vlaamse overheid het verlies van 

koopkracht door de niet-indexering van de 
werkingsmiddelen voor het basisonder-
wijs in kaart brengt om na te gaan hoe en 
binnen welke termijn dit verlies kan worden 
goedgemaakt;

•  globale budgetten in plaats van het frag-
menteren en kleuren van middelen, opdat 
scholengroepen de nodige bewegingsvrij-
heid hebben, ook financieel, om een beleid 
te kunnen voeren;

• voldoende middelen om de regelgeving na te 
komen, met inbegrip van de impact van fede-
rale (planlast) en Europese verplichtingen; 

• dat het GO! de autonomie behoudt om zijn 
organisatie flexibel uit te bouwen (nieuwe 
oprichtingen, overnames, samenwerkingsver-
banden enz.).

De vrije keuze waarborgen in leerplicht 
én niet-leerplichtonderwijs

De vrije keuze waarborgen geldt voor alles wat 
onder het BDGO valt. Ouders moeten we de grond-
wettelijke garantie bieden dat ze hun leerplichtige 
kinderen naar een school met een pedagogisch 

project van hun keuze kunnen sturen zonder dat 
praktische bezwaren (geografische ligging, aanbod 
e.d.) hen belemmeren. Hetzelfde geldt voor de cur-
sisten van het volwassenenonderwijs, lerenden in 
het deeltijds kunstonderwijs en in onze internaten. 
Bij alles wat met onderwijs te maken heeft, is het de 
taak van de overheid om de grondwettelijke garan-
tie inzake de vrije keuze, die het GO! moet waarbor-
gen, mogelijk te maken. 

Dit betekent dat voor het GO! een volwaardig 
aanbod moet worden gewaarborgd. Als er geen 
volwaardig aanbod is, dan is er per definitie ook 
geen echte vrije keuze. Voor het basisonderwijs 
impliceert dat het oprichten van scholen en het or-
ganiseren van leerlingenvervoer. Voor het basison-
derwijs vraagt het GO! ook om bij alle toekomstige 
maatregelen tot versterking van dat basisonderwijs 
het plan BaO, zoals onderschreven door alle sociale 
partners, uit te voeren. Daarbij is het essentieel 
om steeds de vrije keuze te waarborgen en het GO! 
in staat te stellen zijn grondwettelijke opdracht te 
vervullen. Om de vrije keuze in de 2de en 3de graad 
van het secundair onderwijs te waarborgen, is het 
noodzakelijk dat het GO! een gegarandeerd aanbod 
kan organiseren, met handhaving van de huidige 
degressiviteit in de berekening van het pakket 
uren-leraar. Om de vrije keuze in het volwassenen-
onderwijs te waarborgen moet het GO! regionaal 
over een gegarandeerd aanbod kunnen beschikken 
met daarbinnen volledige kwalificerende of diplo-
magerichte opleidingen en geïntegreerde trajecten 
met componenten geletterdheid, NT2 en aanvullen-
de algemene vorming. 
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Netgebonden CLB’s en pedagogische 
diensten die handelen vanuit een 
pedagogisch project

Om onze grondwettelijke opdracht - de vrije keuze 
waarborgen en neutraal onderwijs organiseren - 
volwaardig te kunnen uitvoeren, zijn onze centra 
voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en pedagogische 
diensten (PBD en POC) ook verankerd in het BDGO. 
Bijgevolg gaat hun handelen uit van het pedago-
gisch project. Al deze medewerkers onderschrijven 
de Neutraliteit- en Gehechtheidsverklaring en enga-
geren zich om het PPGO! uit te voeren. 

Debat over plaats van levens-
beschouwing in het officieel onderwijs

De invulling van de neutraliteit maakt dat het GO! 
staat voor “het eerbiedigen van de filosofische, ideo-
logische en levensbeschouwelijke opvattingen van 
de lerenden en hun ouders” en “een dialoog tussen 
verschillende levensbeschouwingen op voet van ge-
lijkwaardigheid”. De grondwet verplicht het GO! om 
tot het einde van de leerplicht levensbeschouwing 
aan te bieden. Het huidige curriculum omvat 2 uur 
levensbeschouwing per week en biedt elke erkende 
godsdienst of levensbeschouwing aan. Maatschappe-
lijk staat dit ter discussie. Dit thema leeft ook sterk bij 
ouders, lerenden en onderwijsprofessionals van het 
GO! zelf, zo leren we uit het participatief traject met 
onze verschillende doelgroepen. De vraag rijst of de 
invulling van levensbeschouwing vandaag nog past 
binnen onze maatschappij. Het GO! pleit voor een 
breed debat over de plaats van religie en levensbe-
schouwing in het officieel onderwijs. 
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‘Onze dochter Lies hebben we bewust ingeschreven in een school van het GO!. Als het gaat 
om de toekomst van je kind, denk je wel even na. Het enthousiasme van de leerkrachten en 
de directeur en de sterke visie die het GO! uitdraagt – en die we delen – gaven de doorslag 
in onze keuze. We zijn intussen vier jaar later en er meer dan ooit van overtuigd dat het een 

juiste beslissing was. Lies voelt er zich thuis en heeft de drive om iets te bereiken.’
Tomoko en Marijn 

‘Binnen de levensbeschouwelijke vakken zou er meer aandacht mogen zijn 
voor andere religies.’

Evelyne

‘We moeten meer leren debatteren in de klas.’
Vincent

‘Ik ben voorstander van een schoolkrant, waardoor elke leerling gratis de actualiteit kan 
volgen. Elke week kunnen we dan met de hele klas discussiëren over een actueel thema.’

Omar

‘Actualiteit, politiek, de opwarming van de aarde, gezondheid… zouden niet alleen aan 
bod moeten komen in andere vakken, maar een vak op zich moeten zijn.’

Pinar

‘Een extra lesuur waarin de klastitularis maatschappelijke thema’s bespreekt, 
zou welkom zijn.’

Heiko
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Voor de organisatie van de levensbeschouwelijke 
vakken in het publiek onderwijs is het GO! voor-
stander van een “1+1-scenario”. Binnen de twee 
voorziene uren levensbeschouwing zien we er één 
voor actief burgerschap (met ruimte voor inter-
levensbeschouwelijke dialoog). Daarmee geven 
we actief burgerschap een volwaardige plaats in 
het curriculum, wat tegemoetkomt aan de nieuwe 
eindtermen waarin actief burgerschap een ver-
plicht thema is. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van complementaire partners in het 
officieel onderwijs

In het Vlaamse onderwijslandschap bekleedt het 
GO! als onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
een unieke positie. Wij organiseren officieel onder-
wijs in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn als 
enige grondwettelijk verplicht om de vrije keuze 
van ouders, leerlingen en cursisten te waarborgen. 
Met het onderwijs georganiseerd door andere over-
heden (steden en gemeenten, provincies) deelt het 
GO! zijn officiële karakter. Dit appelleert ons aan 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we 
dragen en waarover we ook verantwoording willen 
afleggen. Daar hoort ook het efficiënt inzetten van 
mensen en middelen bij. Vandaar de inspanningen 
die we de afgelopen jaren geleverd hebben om een 
complementair partnerschap binnen het officieel 
onderwijs uit te bouwen. 

In de komende beleidsperiode willen wij ons maxi-
maal engageren voor optimale samenwerking 
tussen de verstrekkers van officieel onderwijs, 

zowel in het leerplicht- als het niet-leerplichton-
derwijs, op het vlak van leerplannen, leertraject-
begeleiding, CLB’s of ondersteuningsteams, onder-
wijsaanbod, financiën en knelpuntberoepen. Zo 
willen we op termijn evolueren naar één officieel 
onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap. We 
vragen van de overheid dat ze ons hierin maximaal 
ondersteunt, met respect voor ieders eigenheid en 
pedagogisch project. 



15

GO! als volwaardige VOI met een 
specifieke grondwettelijke opdracht

Als VOI (Vlaamse openbare instelling -type ‘sui ge-
neris’) maakt het GO! deel uit van de Vlaamse over-
heid, maar heeft de instelling een unieke positie 
binnen de Vlaamse overheid vanuit haar specifieke 
opdracht die bij bijzonder decreet geregeld is. Aan 
de Raad en de administratieve diensten van de Raad 
werden, conform dit bijzonder decreet, specifieke 
bevoegdheden opgedragen; de uitvoering daarvan 
komt in het gedrang door de generieke besparings-
maatregelen die tijdens de voorbije legislaturen aan 
het GO! werden opgelegd. Het GO! opteerde welis-

waar om voor de personeelsleden van de adminis-
tratieve diensten het Vlaamse personeelsstatuut te 
hanteren, maar valt buiten het toepassingsgebied 
van Beter Bestuurlijk Beleid en het bestuursdecreet. 
Het GO! vraagt uitdrukkelijk om als unieke VOI als 
een volwaardige gesprekspartner te worden be-
trokken bij toekomstige bestuursbeslissingen die 
op de administratieve diensten betrekking hebben 
en om (net zoals bijvoorbeeld het Agentschap 
Jongerenwelzijn of de continudiensten van het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening) wegens de 
unieke taakstelling buiten de doelgroep te worden 
gehouden waarop generieke maatregelen betrek-
king hebben.
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Kwaliteitsvol onderwijs maakt een verschil. Het 
biedt kansen aan jongeren en volwassenen om 
hun talenten maximaal te ontwikkelen. Daarom is 
het belangrijk dat ze gelijke kansen krijgen om via 
het onderwijs de effecten van sociale ongelijkheid 
weg te werken. Zo draagt het onderwijs bij aan 
kansengelijkheid en sociale cohesie. Achtergrond-
kenmerken mogen daarbij geen rol spelen. Daar-
voor hebben we een op leerlingenkenmerken en 
doelgroepen gericht beleid nodig. Dit impliceert dat 
scholen, CLB’s en internaten, naast de basisfinancie-
ring voor elke leerling, bijkomende middelen ont-
vangen op basis van de kenmerken en de specifieke 
noden van hun leerlingenpopulatie om een kwali-
teitsvol en duurzaam beleid te voeren. Wij vragen 
dat de overheid het principe waarbij deze middelen 
(enkel) toegekend worden op basis van leerlingen-
aantallen (linearisering) verlaat, zowel in de huidige 
als in toekomstige regelgeving.

Een van de pijlers van het overheidsbeleid voor 
gelijke onderwijskansen (GOK-beleid) bestaat er 
nu net in om scholen te ondersteunen. Op basis 
van het aantal leerlingen die beantwoorden aan 

Gelijke 
onderwijskansen2

sociaal-economische indicatoren (de zogenaamde 
‘SES’-indicatoren) krijgt een school extra omkade-
ring en werkingsmiddelen. Daarnaast krijgen scho-
len via het ondersteuningsmodel ook middelen voor 
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het 
GO! is voorstander van het geïntegreerd inzetten in 
de klas van deze GOK-middelen en middelen voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo 
krijgen scholen de nodige zuurstof om ál hun leer-
lingen optimaal te begeleiden in hun schoolloop-
baan. 

Om dat kwaliteitsvol en duurzaam beleid mogelijk 
te maken vragen we:
• een doorgedreven GOK-beleid;
• structurele inbedding van het ambt van leerlin-

genbegeleider;
• een duurzaam beleid voor leerlingen met speci-

fieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften;
• open end financiering van de CLB’s.

Deze vier beleidsaanbevelingen werken we hieron-
der verder uit.
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Een doorgedreven GOK-beleid

Vergelijkend internationaal onderzoek (OESO, 2018) 
wijst voldoende uit dat de meest performante 
onderwijssystemen ter wereld ambitieuze doelstel-
lingen nastreven voor álle studenten, en daarbij 
focussen op zowel excelleren als gelijke kansen. 
Lerenden laten uitblinken én gelijke kansen bieden, 
sluiten elkaar niet uit. 
Daarom stellen wij aan de Vlaamse overheid ver-
schillende beleidsaanbevelingen voor die gericht 
zijn op een doorgedreven GOK-beleid.

Het inkantelen van GOK-middelen in de basis-
financiering van het secundair onderwijs met 
minstens hetzelfde percentage voor leerlingen-
kenmerken als in het basisonderwijs.

Gelijke onderwijskansen waarborgen is het meest 
gebaat met een integratie van GOK-middelen in de 
basisfinanciering. In het basisonderwijs is dat al eni-
ge jaren het geval. Scholen weten duidelijk wat ze 
mogen verwachten. Gelijke kansen realiseren is een 
structurele uitdaging, doorheen de volledige school-
loopbaan van een kind. En een structurele uitdaging 
vraagt om een structureel beleid. Wij bevelen aan 
om GOK-middelen in te kantelen in de basisfinan-
ciering in het secundair onderwijs, met minstens 
hetzelfde percentage voor leerlingenkenmerken 
als in het basisonderwijs. Wij vinden het vanzelf-
sprekend dat hiertegenover de plicht geldt om te 
verantwoorden wat er met deze middelen gebeurt.

De uitvoering van het akkoord van 2007 over 
de werkingsmiddelen voor het basis- en secun-
dair onderwijs en het decreet van 4 juli 2008 
over de werkingsbudgetten in het basis- en 
secundair onderwijs, met daarbovenop de ge-
lijkschakeling van de werkingsmiddelen van het 
kleuter- en lager onderwijs.

• Het akkoord van 2007 over de werkingsmidde-
len voor het basis- en secundair onderwijs en 
het decreet van 4 juli 2008 over de werkings-
budgetten in het basis- en secundair onderwijs 
voorzagen, over de periode 2009-2017, in een 
stijging van de bandbreedte voor leerlingen-
kenmerken van 14 procent naar 15,5 procent 
voor het gewoon secundair onderwijs en een 
stijging van 10 procent naar 11 procent voor 
het gewoon basisonderwijs. In 2010-2011 werd 
het pad voor de uitvoering van de bandbreedte 
voor de middelen leerlingenkenmerken door 
besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid 
verlengd tot 2019. We vragen nog steeds de uit-
voering van dit politiek engagement waarover 
eensgezindheid was met alle onderwijsverstrek-
kers. Het GO! vraagt de correcte uitvoering van 
dit akkoord zoals voorzien in het plan BaO dat 
uitgewerkt werd met de sociale partners. 

• Daarbovenop vragen we de gelijkschakeling van 
de werkingsmiddelen van het kleuter- en lager 
onderwijs. Onderzoek toont overvloedig aan 
dat kwetsbare leerlingen al van bij de start van 
het lager onderwijs een achterstand hebben. 
Het kleuteronderwijs is cruciaal om leerlingen 
gelijke onderwijskansen te bieden. En toch 
ontvangt het kleuteronderwijs minder wer-
kingsmiddelen dan het lager onderwijs. Het GO! 
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vraagt meer aandacht voor SES-gerelateerde 
middelen in het kleuteronderwijs.

Kleuterparticipatie stimuleren

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vroeg 
naar de kleuterschool gaan belangrijk is:
• voor de ontwikkeling van jonge kinderen;
• om (gelijke) kansen te bevorderen;
• om leerwinst te boeken en een diploma te 

behalen;
• voor de taalverwerving: de capaciteit om een 

taal te leren neemt af vanaf 6 jaar, net de leer-
plichtleeftijd. 

Toch zien we dat vooral kansarme leerlingen tijdens 
de kleuterjaren te weinig aanwezig zijn op school.

Het GO! vraagt daarom dat de overheid alle nood-
zakelijke maatregelen neemt om kinderen zo vroeg 
mogelijk naar onderwijs toe te leiden. Dit zijn en-
kele van die maatregelen:
• meer samenwerking tussen de beleidsdo-

meinen Welzijn en Onderwijs om de warme 
overgang van kinderopvang naar kleuterschool 
mogelijk te maken;

• de samenwerking tussen scholen, schoolbestu-
ren en kinderopvanginitiatieven ondersteunen 
en niet ontmoedigen door reglementeringen 
die soms diametraal tegen elkaar ingaan;

• de leerplichtleeftijd verlagen van zes naar 
vijf jaar. Aangezien hiervoor een grondwets-
wijziging nodig is, vragen we aan de Vlaamse 
overheid om de verlaging van de leerplicht-
leeftijd op de tafel van de federale regering te 
leggen. Op termijn achten we een verlaging 
naar de leeftijd van drie jaar wenselijk om het 

kleuteronderwijs de kans te geven zijn rol als 
hefboom voor gelijke onderwijskansen en als 
taalbad voor de anderstalige schoolpopulatie 
optimaal te vervullen. 

Een gelijkekansenbeleid gebaseerd op 
leerlingenkenmerken (geen linearisering 
van middelen)

Voor het gewoon basis- en secundair onderwijs 
worden de werkingsmiddelen voor een stuk ver-
deeld op basis van sociaaleconomische kenmer-
ken. Vandaag merken we dat dit principe onder 
druk staat en dat bij de verdeling van nieuwe bud-
getten de middelen lineair worden verdeeld (en dus 
enkel op basis van leerlingenaantallen). De overheid 
gaat er daarbij onterecht van uit dat specifieke doel-
groepen van leerlingen evenredig verdeeld zijn over 
alle scholen en netten. Het GO! pleit daarom voor 
het behoud van het criterium ‘leerlingenkenmerken’ 
in de decreetgeving bij het berekenen van werkings-
middelen. 

Het GO! vraagt daarnaast om de leerlingenkenmer-
ken mee te laten tellen bij de berekening van de 
volledige omkadering en niet enkel als een extra set 
omkaderingsmiddelen.

Een centraal aanmeldingssysteem met 
dubbele contingentering

Internationale onderzoeksliteratuur wijst op de 
voordelen van een goede sociale mix van sociaal 
kwetsbare en sociaal kansrijke leerlingen voor 
beide groepen. Sociaal kansrijke leerlingen kunnen 
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zo hun medeleerlingen mee ondersteunen. Dit gaat 
niet ten koste van de ontwikkeling van de sociaal 
kansrijke leerlingen. De OESO pleit in haar rapport 
over rechtvaardigheid en kwaliteit trouwens voor 
maatregelen die de sociale mix zoveel mogelijk be-
vorderen.

Bovendien heeft de sociale mix een positief effect 
op de manier waarop leerlingen omgaan met diver-
siteit. Pas wanneer jongeren elkaar tegenkomen, 
kunnen ze elkaar leren kennen. En net daar speelt 
kwaliteitsvol onderwijs een unieke rol. Het is de 
plaats waar jongeren met verschillende achtergron-
den en verschillende kenmerken elkaar ontmoeten. 
De sociale mix op school draagt zo bij aan sociale 
cohesie, integratie en het verminderen van polarise-
ring in de samenleving.

Het GO! kant zich daarom tegen de afschaffing van 
de dubbele contingentering in het inschrijvingsde-
creet secundair onderwijs. Wij blijven pleiten voor 
een eenvoudig beheersbaar centraal aanmeldings-
register met dubbele contingentering in het volle-
dige leerplichtonderwijs (dus netoverstijgend) om 
de sociale mix te realiseren als onderdeel van een 
eenduidig inschrijvingsbeleid. Bij de toepassing van 
een centraal aanmeldingsregister vragen we de vrije 
keuze te waarborgen.

Brugfiguren

De praktijk wijst uit dat brugfiguren - professionals 
die de brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en 
de school - buitengewone resultaten bereiken, met 
name rond problematieken die niet altijd in de klas 
kunnen worden aangepakt. Een dergelijk project in 

Gent - opgezet in het kader van flankerend onder-
wijsbeleid en dus door de stad gefinancierd - krijgt 
een positieve evaluatie. Hetzelfde geldt voor de 
onderwijsassistent in Mechelen. Met het oog op 
gelijke kansen voor alle leerlingen vindt het GO! het 
belangrijk om de afstand gezin-school te verkleinen, 
ongeacht waar een leerling woont of welk initiatief 
de stad of gemeente neemt. Daarom vragen we 
bijkomende omkaderingsmiddelen op Vlaams ni-
veau om brugfiguren structureel in te zetten en dit 
zo vroeg mogelijk (idealiter al van in de kinderop-
vang).

Kosteloos onderwijs

Onderzoek van de vzw SOS Schulden op School 
toont aan dat het percentage aan schoolrekeningen 
dat niet door ouders betaald wordt dicht aansluit bij 
het percentage aan kinderen in ons onderwijs dat in 
armoede opgroeit. De vzw ziet een verband tussen 
het gezinsinkomen en het aantal onbetaalde school-
rekeningen. Eigen GO! onderzoek bevestigt die be-
vinding. We zien een verband tussen scholen met 
SES-kenmerken en openstaande schoolfacturen. 
Als ouders niet betalen, is dat omdat ze het (finan-
cieel) niet (aan)kunnen. Dat heeft gevolgen voor 
gelijke onderwijskansen. In nogal wat gevallen be-
lemmeren de hoge kosten van sommige richtingen 
de toegang tot onderwijs. Het GO! vraagt volledig 
kosteloos onderwijs in financieel leefbare scholen. 

Om dat te realiseren vragen we dat de overheid ten 
eerste werk maakt van een maximumfactuur in 
het secundair onderwijs. Als maatschappij zijn we 
internationaal verplicht tot kosteloos onderwijs. Het 
Kinderrechtenverdrag stelt in artikel 28 dat staten 
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zich ertoe verbinden het primair onderwijs voor 
iedereen gratis beschikbaar te stellen. Ieder kind 
moet voor voortgezet onderwijs kunnen kiezen uit 
de verschillende onderwijsvormen en die moeten 
ook toegankelijk zijn. Als het nodig is, moeten er 
passende maatregelen komen, zoals gratis onder-
wijs en financiële bijstand. We vragen de overheid 
om de maximumfactuur in te voeren voor alle gra-
den van het secundair onderwijs. In de 2de en 3de 
graad pleiten we voor eenzelfde maximumfactuur 
over alle studierichtingen, met een bijbehorende 
verhoging van werkingsmiddelen. Voor ouders mag 
er geen prijsverschil zijn tussen de verschillende 
studierichtingen, zodat financiële overwegingen de 
keuze niet sturen.

Ten tweede vragen we aan de overheid om gratis 
gezonde maaltijden op school mogelijk te maken. 
Ook het fenomeen van de ‘lege boterhammendo-
zen’ hoort de gelijke onderwijskansen niet te onder-
graven. Uit armoederapporten blijkt dat al te veel 
leerlingen zonder eten op school aankomen. Even-
wichtige schoolmaaltijden komen trouwens niet 
enkel specifieke leerlingen uit sociaaleconomische 
kansengroepen tegemoet. Ze passen ook in een 
algemeen beleid dat aandacht schenkt aan gezonde 
voeding in de strijd tegen obesitas bijvoorbeeld. 
Wie honger heeft of leeft van onevenwichtige, on-
gezonde maaltijden, kan zich moeilijk concentreren 
en ondervindt negatieve gevolgen voor zijn gezond-
heid en algemeen welbevinden. 
Het GO! pleit voor gratis gezonde maaltijden voor 
alle leerlingen en roept op om goede praktijken 
uit het buitenland te bestuderen en parlementaire 
voorstellen rond 1-euromaaltijden van nabij te be-
kijken. Te onderzoeken valt ook of er samenwerking 
mogelijk is met derde partijen.

Onderwijs kan de wereld van kinderen in armoede 
niet alleen veranderen, maar kan wel een wereld 
van verschil voor hen maken. Daarom vragen wij ten 
derde om een kinderarmoedetoets in te bouwen 
in alle maatregelen die een impact hebben op het 
onderwijs, maar ook ruimer.

Verder werken aan gelijke kansen in 
een hervormd secundair onderwijs. 

Schotten opheffen
De modernisering van het secundair onderwijs 
biedt een uitgelezen opportuniteit om gelijke on-
derwijskansen te realiseren. Van deze opportuniteit 
is onvoldoende gebruikgemaakt. Daarom stellen 
we aan de Vlaamse regering voor om segregatie 
in het secundair onderwijs tegen te gaan door de 
schotten tussen onderwijsvormen op te heffen. 
We moeten de perceptie wegwerken dat de ene 
richting beter is dan de andere. De juiste richting 
is de richting die inzet op de individuele kwalitei-
ten van de leerling en hem/haar zich maximaal 
laat ontplooien. De hervorming van het secundair 
onderwijs heeft dit streven nog niet waargemaakt, 
ondanks eensgezindheid hierrond bij de verschillen-
de onderwijsverstrekkers.

Flexibele leertrajecten als recht
Daarnaast moeten we in een gemoderniseerd secun-
dair onderwijs flexibele leertrajecten verbreden qua 
doelgroepen die er gebruik van kunnen maken en qua 
soorten trajecten. Maak van flexibele leertrajecten een 
recht in plaats van een gunst voor meer doelgroepen 
zoals bijvoorbeeld ex-OKAN-leerlingen. Breid het soort 
maatregelen ook uit om bijvoorbeeld ‘versnellen’ in 
het secundair onderwijs mogelijk te maken.
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Gedifferentieerde studiebekrachtiging voor wie de 
school verlaat zonder volledig curriculum
Voor het GO! is een diploma behalen het doel van 
voltijds secundair onderwijs. Los van de intrinsie-
ke toegevoegde waarde, blijkt uit onderzoek dat 
algemene vorming een belangrijke toegevoegde 
waarde is voor een vlotte overgang naar duurzame 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het GO! vindt 
het belangrijk dat elke lerende aan een leertraject 
begint dat leidt tot een onderwijskwalificatie 3 of 4. 
Als dat ondanks alle inspanningen, ondersteuning 
en begeleiding niet gebeurt, is het belangrijk om in 
een systeem van gedifferentieerde studiebekrachti-
ging te voorzien. 

Concreet betekent dit dat de door de lerende ver-
worven competenties geëxpliciteerd en erkend 
worden voor doorstroming naar de arbeidsmarkt, 
om andere onderwijs- of opleidingstrajecten aan te 

vangen en in het kader van EVC (erkennen van com-
petenties). Het studiebewijs vormt een toegevoeg-
de waarde op de arbeidsmarkt en/of in onderwijs 
en opleiding. Concreet stellen we voor dat de gedif-
ferentieerde studiebekrachtiging waarin voorzien is 
voor duale opleidingen in de 3e graad voltijds secun-
dair onderwijs ook mogelijk wordt in de niet-duale 
opleidingen in de 3e graad voltijds secundair onder-
wijs met de volgende studiebewijzen:

• een studiegetuigschrift; 
• een certificaat;
• een deelcertificaat;
• een attest van verworven competenties.

Met een gedifferentieerde studiebekrachtiging wil-
len we leerlingen die zonder volledig curriculum op 
de arbeidsmarkt terechtkomen minder kwetsbaar 
maken.
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Structurele inbedding van het ambt van 
leerlingenbegeleider 

Kwaliteitsvol onderwijs veronderstelt een kwaliteits-
vol beleid rond leerlingenbegeleiding, dat zich richt 
op alle leerlingen. Het is terecht een erkenningsvoor-
waarde voor scholen. Centraal staat het realiseren 
van een krachtige leeromgeving waar aandacht gaat 
naar preventie, remediëring en bijzondere onder-
steuning. Zo nodig in samenwerking en afstemming 
met ondersteuners en CLB. De focus van leerlingen-
begeleiding op school ligt op de ondersteuning van 
zowel leerkracht als individuele leerling. Om samen-
werking te doen slagen is structureel in elke school 
een leerlingenbegeleider nodig. De aanwezigheid van 
een zorgcoördinator in het basisonderwijs werpt al 
jaren haar vruchten af. Daarom vraagt het GO! om 
ook in het secundair onderwijs het ambt van leerlin-
genbegeleider structureel in te bedden en de nodige 
middelen daarvoor uit te trekken.

Een duurzaam beleid voor leerlingen 
met specifieke onderwijs- en opvoedings-  
behoeften (= inclusief onderwijs)

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen 
met een Handicap stipuleert dat staten die het ver-
drag ondertekenen een inclusief onderwijssysteem 
op alle niveaus en voorzieningen voor een leven 
lang leren moeten verwezenlijken. Bij de uitoe-
fening van dit recht waarborgen de staten onder 
andere dat personen met een handicap niet op 
grond van hun handicap uitgesloten worden van het 
algemene onderwijssysteem. België nam dit verdrag 
aan in 2009. In de praktijk merken we echter dat de 

Vlaamse overheid, in plaats van te evolueren naar 
één inclusief beleid, verschillende sporen trekt. 

Het huidige ondersteuningsmodel met verschillen-
de sporen leidt tot versnippering van middelen en 
onnodige taakbelasting van scholen. 

Kortom, voor leerlingen met specifieke onderwijs- 
en opvoedingsbehoeften moet het beleid maatre-
gelen nemen om gradueel te evolueren naar één 
systeem dat het mogelijk maakt om flexibel in te 
spelen op het potentieel en de respectieve onder-
wijs- en opvoedingsbehoeften van elke leerling. We 
vragen dat de overheid deze graduele evolutie naar 
één inclusief beleid decretaal mogelijk maakt.

Om het inclusief onderwijsmodel te realiseren is 
een nieuw regelgevend kader nodig dat de onder-
wijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen 
centraal stelt. Om dit te kunnen realiseren is een 
open end financiering nodig. De school van het 
gewoon onderwijs genereert middelen voor elke 
leerling met een vastgestelde en geobjectiveerde 
ondersteuningsnood in het kader van specifieke 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Op die manier 
is het voor scholen van het gewoon onderwijs ge-
makkelijker om tegemoet te komen aan de noden 
van een diverse leerlingenpopulatie.

Scholen van het gewoon onderwijs moeten zich 
kunnen voorbereiden op het inclusieve model door 
alvast de ‘muurtjes’ tussen het basisaanbod en de 
opleidingsvormen 3 en 4 van het buitengewoon 
onderwijs te slopen. Ze moeten ook de paramedi-
sche disciplines van het buitengewoon onderwijs 
inzetten waar nodig.
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Geen inclusie ook zonder een concrete pedago-
gisch-didactische aanpak, waarbij het onderwijscon-
tinuüm moet sporen met het zorgcontinuüm. 
Daarom vraagt het GO!:

• dat de omkadering de leerling uit het buitenge-
woon onderwijs volgt als hij naar het gewoon 
onderwijs gaat;

• middelen voor het gewoon onderwijs voor pro-
fessionalisering en kwaliteitszorg;

• een gewaarborgd pakket ondersteuningsuren 
voor wie nood heeft aan structurele en perma-
nente ondersteuning;

• multidisciplinariteit in het gewoon onderwijs.

Een krachtig onderwijscontinuüm stemt het aanbod 
af op de opvoedings- en onderwijsbehoeften van 
elke leerling. Dat vereist dat scholen werken met 
alternatieve leermethoden en leerstijlen, collabora-
tief en interdisciplinair onderwijs invoeren en nog 
verregaander differentiëren voor álle leerlingen. Dat 
vereist op zijn beurt een hoge mate van professiona-
lisering en ondersteuning van leerkrachten, onder 
meer door co-teaching, intervisie, collegiale visitatie.

Daarom vraagt het GO! om de visie op inclusie als een 
rode draad door de lerarenopleidingen te laten lopen.

Open end financiering (op jaarbasis) van 
de centra voor leerlingenbegeleiding

Om leerlingen volwaardig te ondersteunen en gelij-
ke kansen te bieden zijn professionele CLB’s onont-
beerlijk. We stellen echter het volgende vast:
• De taakbelasting voor de CLB’s is de voorbije 

jaren toegenomen. Nieuwe decreten zowel uit 

het beleidsdomein Welzijn als Onderwijs doen 
bijkomende opdrachten ontstaan ten aanzien 
van noden van individuele leerlingen. Boven-
dien is de leerlingenpopulatie in Vlaanderen 
sinds 1998 sterk gegroeid, en parallel daarmee 
ook het aantal leerlingen met extra ondersteu-
ningsbehoeften. 

• De omkadering en de werkingsmiddelen zijn 
door de gesloten enveloppe en opeenvolgende 
besparingsrondes niet gegroeid. 

Het GO! vraagt dat de omkadering en de werkings-
middelen van de CLB’s mee groeien met het aan-
tal leerlingen en dat de overheid daarbij rekening 
houdt met leerlingenkenmerken en doelgroepen 
door een gewicht toe te kennen aan leerlingen 
uit de volgende doelgroepen: leerlingen DBSO, 
OKAN-leerlingen en leerlingen met specifieke on-
derwijs- en opvoedingsbehoeften.
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De samenleving evolueert in een ongelofelijk tem-
po. Scholen moeten hun lerenden meer dan ooit 
voorbereiden op snelle veranderingen. Onder-
zoekers stellen dat 60 procent van de beroepen in 
2030 vandaag nog niet bestaan. Het is onze taak 
om lerenden voor te bereiden op een arbeidsmarkt 
die in volle evolutie is. Onze lerenden moeten ook 
maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken 
die we nog niet volledig kunnen inschatten en (digi-
tale) technologieën kunnen gebruiken die nog niet 
eens uitgevonden zijn. Het onderwijs moet leren-
den ook voorbereiden op een ‘verbonden’ wereld, 
waarin studenten verschillende perspectieven en 
visies begrijpen en appreciëren, op een succesvolle 
en respectvolle wijze met anderen interageren en 
verantwoordelijke acties ondernemen rond duur-
zaamheid en collectief welzijn (Schleicher, 2018). 

Het onderwijs in Vlaanderen kan zich niet langer fo-
cussen op oude modellen en ‘rustieke’ referentieka-
ders. De samenleving vraagt mensen die wendbaar 
en flexibel zijn. Het ‘learning framework 2030’ van 
de OESO geeft weer welke competenties nodig zijn 
om klaar te zijn voor de toekomst. Lerenden hebben 

zowel een brede als gespecialiseerde kennis nodig 
en moeten beschikken over zowel disciplinaire, 
epistemologische als procedurele kennis. Ze zullen 
die kennis ook moeten toepassen in onbekende en 
steeds evoluerende omstandigheden. Daarom heb-
ben ze een breed palet aan vaardigheden nodig, 
gaande van cognitieve en metacognitieve vaardig-
heden (kritisch denken, creatief denken e.d.) over 
sociale en emotionele vaardigheden (empathie, 
samenwerking e.d.) tot praktische vaardigheden 
(gebruik van nieuwe informatie en (communicatie)
technologie). Ten slotte moeten de lerenden zich 
ook attitudes en waarden eigen maken zoals moti-
vatie, vertrouwen, respect voor diversiteit.

De huidige ‘grammar of schooling’ zal niet langer 
voldoen. We vragen dat de overheid passende 
maatregelen neemt om ons onderwijs zo te organi-
seren dat het ten volle op die evoluties kan inspe-
len. Voor ons spelen innovatie en een leven lang 
leren daarin ook een cruciale rol.

Ten volle klaar voor 
de 21ste eeuw3
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Voorwaarden creëren voor innovatie

Internationaal onderzoek (OESO, 2014) wijst uit dat 
onderwijssystemen veel meer nood hebben aan 
innovatie. De digitale transformatie en andere ver-
anderingen in de samenleving maken die innovatie 
noodzakelijk. Denk aan het gebruik van nieuwe 
technologieën ter ondersteuning van het lesgeven, 
aan de mogelijkheid om te evolueren naar meer 
flexibele leerruimtes of het toepassen van innova-
tieve pedagogie en didactiek. 

Een belangrijke les over innoverend onderwijs die 
we leerden, is dat leerkrachten en scholen niet en-
kel onderwijsverandering implementeren. Ze spelen 
ook een belangrijke rol in het design ervan. De over-
heid bepaalt dus niet zelf van bovenaf wat innova-
ties zijn, maar creëert wel een innovatievriendelijke 
omgeving. Een dergelijke omgeving moedigt het 
ontstaan van nieuwe ideeën aan op het terrein: in 
scholen en klassen. De overheid zoekt naar betere 
manieren om de succesverhalen te (h)erkennen. Te-
gelijkertijd creëert ze de mogelijkheid om innovaties 
van buiten uit binnen te laten sijpelen in scholen 
en klassen. Ten slotte zoekt de overheid naar meer 
effectieve manieren om innovaties te verspreiden. 
We roepen de Vlaamse overheid dan ook op om 
haar verantwoordelijkheid op te nemen.

We vragen aan de overheid om de voorwaarden 
voor meer innovatie te creëren. 
De overheid moet ervoor zorgen dat er meer on-
derzoek gedaan wordt en dat het ontsloten wordt, 
zodat de onderwijsverstrekkers ermee aan de slag 
kunnen. Dit is op verschillende manieren te realise-
ren:

• door meer data(sets) en onderwijsonderzoek 
te ontsluiten via het departement Onderwijs 
en Vorming met het oog op evidence-based 
beleid. Wetenschappelijk onderzoek is funda-
menteel voor een kwaliteitsbeleid dat gericht 
is op excelleren, innoveren en differentiëren, 
met het ultieme doel lerenden meer leerkan-
sen te geven en meer leerwinst te boeken. Een 
toegankelijke ontsluiting van wetenschappelijk 
onderzoek vormt dé basis voor de transfer van 
theorie naar praktijk;

• door impulsen te geven voor vakdidactisch 
onderzoek (gekoppeld aan SONO);

• door incentives te geven aan kleinschalige ex-
perimentele samenwerkingsprojecten onder-
zoekswereld-school-/klaspraktijk; 

• door praktijkgericht onderwijsonderzoek in 
scholen te ondersteunen (o.m. in samenwer-
king met de lerarenopleidingen en de pedago-
gische begeleidingsdiensten) en zodoende de 
professionalisering van lerarenteams en de in-
terne kwaliteitszorg van scholen te versterken.

Voor deze taak van kenniscreatie hebben leerkrach-
ten ook voldoende tijd nodig. We pleiten ervoor 
dat kenniscreatie een van die breder geformuleerde 
taken is vanuit het perspectief van de totale com-
petentiebehoeften van de school waaraan de leer-
krachten verbonden zijn (zie jaaropdracht). 

De digitale transformatie dwingt het onderwijs om 
na te denken over de impact ervan op het onder-
wijs. Onderwijs is en blijft een publiek goed. Maar 
we kunnen ook niet voorbij de vaststelling dat hoe 
langer hoe meer nationale en internationale com-
merciële aanbieders van producten en diensten 
hun invloed laten gelden en daarbij de omgeving 
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waarbinnen scholen opereren, veranderen. Via de 
introductie van nieuwe technologieën profileren 
deze commerciële aanbieders zich binnen het on-
derwijssysteem, met hun eigen visie op onderwijs 
in de toekomst. Beleidsmakers houden daar het 
best rekening mee, weliswaar met de belangrijke 
kanttekening dat onderwijs steeds vooropstaat, en 
dat innovatieve technologieën daarvan ten dienste 
staan.

Bijkomend is er een investering nodig in de tech-
nologische uitrusting van de scholen, willen onze 
scholen volwaardig meespelen in de digitale evolu-
ties en alle lerenden gelijkwaardige kansen bieden. 
Daarom is samenwerking met de bedrijfswereld 
sterk aan te bevelen.

Ten slotte bepleiten we het behoud van regelluw-
te voor samenwerking en innovatieve projecten 
door het decreet proeftuinen in leven te houden 
voor thema’s als inclusie, inclusieve infrastruc-
tuur, kleuterparticipatie, samenwerking beleids-
domeinen Onderwijs en Welzijn rond gezins- en 
groepsopvang, overgang van basis- naar secundair 
onderwijs, tweedekansonderwijs/volwassenen-
onderwijs, tienerscholen, samenwerking duaal en 
volwassenenonderwijs/tweedekansonderwijs voor 
ex-OKAN-leerlingen. 

Een leven lang leren

In de 21ste eeuw is het noodzakelijk om een leven 
lang te leren. De uitdaging is om een leven lang le-
ren zo toegankelijk mogelijk te maken voor een zo 
groot mogelijke groep. Daarvoor is een betaalbaar 
en over Vlaanderen fijnmazig verspreid opleidings-
aanbod voor volwassenenonderwijs en deeltijds 
kunstonderwijs nodig. Het GO! vraagt om de ‘witte 
vlekken’ maximaal in te vullen en dringt aan op een 
evaluatie van de nieuwe regelgeving.

Volwassenenonderwijs

De Europese agenda voor volwasseneneducatie 
beklemtoont onder andere de autonomie van de 
volwassen lerenden om verantwoordelijkheid op 
te nemen voor het eigen leertraject en het belang 
van een leven lang leren voor senioren. Een andere 
prioriteit is de ontwikkeling van nieuwe vaardighe-
den bij volwassenen zodat ze beter meekunnen in 
de moderne samenleving. Onderzoek toont aan dat 
volwassenen met beperktere competenties veel 
minder toegang hebben tot een goed inkomen en 
waardig werk, wat gepaard gaat met een toene-
mend wantrouwen tegenover anderen en de pu-
blieke instellingen.

Gegarandeerd aanbod
Het GO! staat voor een sterk volwassenenonder-
wijs. Het GO! wil een behoeftedekkend aanbod 
organiseren, met aandacht voor volledige kwalifi-
cerende of diplomagerichte opleidingen en geïnte-
greerde trajecten met componenten geletterdheid, 
NT2 (Nederlands als tweede taal) en algemene 
vorming. We willen erop wijzen dat de regelgeving 
bepaalt dat de vrije keuze óók in het volwassenen-
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onderwijs geldt. Om deze redenen wenst het GO! 
regionaal over een welomschreven gegarandeerd 
aanbod aan volwassenenonderwijs te beschikken.

De wijze waarop het decreet volwassenenonder-
wijs is ingevuld, draagt vandaag nog onvoldoende 
bij aan bovenstaande doelstellingen. Het GO! pleit 
ervoor om de recentelijk goedgekeurde regelgeving 
te monitoren en spoedig te evalueren, zodat we de 
effecten ervan op het opleidingsaanbod kennen. We 
denken in het bijzonder aan de negatieve effecten 
van outputfinanciering op het organiseren van het 
aanbod. 

Open end financiering
Een systeem met gesloten financiering werkt con-
currentie tussen de centra in de hand omdat alle 
spelers via groei elkaars middelen proberen af te 
snoepen (als de koek dezelfde blijft, moet je als cen-
trum namelijk meer groeien dan de andere om je 
omkadering te kunnen behouden) eerder dan een 
complementair aanbod te realiseren. Bovendien 
maakt het gesloten financieringssysteem dat de 
centra te weinig en te laat zicht hebben op wat zij 
aan omkadering zullen genereren. De toepassing 
van de groeinorm en de aftopping van de middelen 
doorkruisen vaak de planning qua opleidingsaanbod 
van de centra. 

Voor het GO! moet het volwassenenonderwijs zijn 
maatschappelijke opdracht - een breed, fijnmazig, 
aanbod voor een leven lang leren waarborgen - kun-
nen (blijven) waarmaken.

Dit impliceert dat wij voor het volwassenenonder-
wijs niet enkel aandringen op een gegarandeerd 
aanbod per GO! centrum waarbij de centra de 

mogelijkheid krijgen om een aantal studiegebieden 
bijkomend te organiseren, maar ook:
• aandringen op een algehele open end finan-

ciering en het niet meer toepassen van een 
groeinorm; 

• aandringen op de nodige middelen om dit gega-
randeerde aanbod in elk CVO te organiseren, zo 
nodig via het toekennen van een vaste sokkel.

Infrastructuurmiddelen voor volwassenenonder-
wijs in een evolutie naar dagonderwijs
Bij het afsluiten van de onderhandelingen over het 
decreet betreffende het volwassenenonderwijs op 
1 maart 2007 heeft de overheid zich er formeel toe 
geëngageerd de centra voor volwassenenonderwijs 
vanaf 1 januari 2008 op te nemen bij de berekening 
van de middelen voor infrastructuur in het onder-
wijs. De overheid zou daarvoor een bijkomend 
budget zoeken. Buiten een eenmalige injectie in 
2008 werd aan dat engagement geen uitvoering 
gegeven. Nochtans heeft de gewijzigde invulling 
van de opdracht van het volwassenenonderwijs 
ertoe geleid dat het volwassenenonderwijs steeds 
minder avondonderwijs is. Die evolutie begon met 
het decreet van 2007 en wordt in grote mate ver-
sterkt door recent overheidsbeleid. Van de centra 
voor volwassenenonderwijs wordt verwacht dat zij 
snelle en efficiënte leertrajecten ontwikkelen, korte 
intensieve dagtrajecten die tegemoetkomen aan 
dringende maatschappelijke noden: opleiding naar 
knelpuntberoepen en integratie van anderstalige 
nieuwkomers. Centra moeten dus op zoek naar ge-
paste, betaalbare infrastructuur voor hun onderwijs 
overdag. Die is niet overal voorhanden. De nood 
aan eigen infrastructuurmiddelen voor het vol-
wassenenonderwijs is dan ook urgent. Centra voor 
volwassenenonderwijs kunnen hun maatschappelij-
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ke opdracht niet langer waarmaken binnen (enkel) 
de infrastructuur van het dagonderwijs. Net zoals 
de overheid beschouwen we de opdracht van het 
volwassenenonderwijs als bijzonder relevant. Deze 
opdracht zal in de nabije toekomst nog aan belang 
winnen. We vragen de overheid om het eerder aan-
gegane formele engagement uit te voeren.

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) draagt bij tot de 
maatschappelijke participatie, de persoonlijke ont-
plooiing en een leven lang en levensbreed leren. De 
ontwikkeling van artistieke competenties staat voor-
op. Academies leiden leerlingen op tot kunstbeoe-
fenaars die kunnen vertrouwen op hun artistieke 
vakmanschap, creativiteit en verbeeldingskracht en 
die met hun talent
• kunst beoefenen in hun vrije tijd;
• aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt;
• terechtkunnen in het hoger kunstonderwijs.

We streven naar onderwijs dat gericht is op de 
ontwikkeling van competenties op maat van de 
leerling, dat nieuwe doelgroepen bereikt en de 
participatiegraad verhoogt. Niet alle jongeren en 
volwassenen moeten DKO volgen, maar iedereen 
moet ervoor kunnen kiezen. Binnen het GO! blijven 
we een stimuleringsbeleid voorstaan voor kinderen 
met een lage sociaaleconomische status (SES). Dit 
kan onder meer door incentives toe te kennen aan 
instellingen die erin slagen om hun doelpubliek te 
verbreden.

Het GO! hecht veel belang aan het structureel ver-
ankeren van de samenwerking tussen het deeltijds 

kunstonderwijs en het kleuter- en leerplichtonder-
wijs. Wij zien kennismaken met kunst en cultuur als 
een onderdeel van de brede vorming van jongeren. 
Bovendien is het een van de Europese sleutelcom-
petenties. Voor het GO! maken de academies inte-
graal deel uit van de GO! scholengroepen. Het GO! 
wenst dat de projectmiddelen waarin het decreet 
DKO voor deze samenwerking voorziet, worden 
ingekanteld in de reguliere omkadering van een 
academie.

Het is schrijnend dat het forfaitaire bedrag voor de 
werkingsmiddelen in het GO!, ondanks de forse 
groei van het aantal leerlingen in de laatste jaren, 
gebetonneerd werd in het nieuwe decreet betref-
fende het deeltijds kunstonderwijs, dat inging op 1 
september 2018. Om onze opdracht via het DKO te 
realiseren, vragen we dus voldoende middelen om 
de GO! academies zelfbedruipend te maken.
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‘Smartboards bieden ongelofelijke mogelijkheden om 
lessen flexibel aan te passen en zo spannend 

en actueel te houden.’
Marie-Christine

‘Het volwassenenonderwijs biedt voor velen een 
tweede kans in het leven. Daarom is een lage drempel 

maar hoge kwaliteit van belang.’
Martha

‘Leerkrachten moeten tijd kunnen maken om 
ons te helpen.’

Jessica

‘Er is een groot gebrek aan cursussen waarbij personen 
die al jaren ervaring hebben in hun job kunnen 

bijscholen op een meer gespecialiseerd niveau. De 
meeste cursussen zijn voor beginners.’

Johan

‘De technologie is er, dus waarom is het niet mogelijk 
dat wij de leerstof van de dag nadien nog eens kunnen 

herbekijken of herbeluisteren?’
Sanne

‘Wordt het geen tijd om de papieren hand- en 
werkboeken in te ruilen voor digitale?’

Joren
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‘Er zouden meer dagcursussen moeten zijn op meer verschillende 
plaatsen. Nu ben ik verplicht om soms 80 kilometer te rijden om een 

opleiding te volgen.’
Karolien

‘Steeds grotere klasgroepen, duurdere inschrijvingen, gebrekkige 
financiering voor noodzakelijk technisch materiaal (computers, 
beamers…) halen de kwaliteit van sommige cursussen onderuit. 

Jammer voor de inspanningen van de vele getalenteerde en 
gemotiveerde docenten. Het lijkt soms een mirakel dat zij blijven 

lesgeven in het volwassenenonderwijs.’
Fabienne

‘Wie ouder wordt, wil nog steeds meekunnen in de snel veranderende 
wereld. En daarom moet je die wereld blijven begrijpen. Senioren 
moeten kansen krijgen om niet in isolement te vervallen. Voor hen 
hoeft de huidige schoolse aanpak met toetsen en evaluaties niet.’

Bruno
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Scholen, internaten en CLB’s duurzaam 
ondersteunen 

De vele uiteenlopende taken en verwachtingen ten 
aanzien van het onderwijs nemen almaar toe en 
monden uit in nieuwe regelgeving. Scholen, inter-
naten en CLB’s proberen deze verwachtingen in te 
lossen door kwaliteitsvolle antwoorden te bieden. 

Dat alles is maar mogelijk als de pedagogische bege-
leidingsdienst en de permanente ondersteuningscel 
scholen, internaten en CLB’s kunnen ondersteunen 
bij het realiseren van een duurzame aanpak.

Wij wijzen op twee pijnpunten die elkaar versterken 
en maken dat scholen, internaten en CLB’s niet de 
optimale ondersteuning krijgen om de maatschap-
pelijke verwachtingen in te lossen:
• gebrek aan mankracht bij PBD (pedagogische 

begeleidingsdienst) en POC (permanente on-
dersteuningscel)

• een wildgroei aan kleine initiatieven die kortdu-
rend ondersteunen en geen langetermijneffec-
ten teweegbrengen.

We vragen dan ook dat de overheid de PBD en POC 
extra financiert om scholen, internaten en CLB’s 
duurzaam te ondersteunen en te versterken zodat 
ze maximaal kunnen bijdragen aan de optimale ont-
wikkeling en veerkracht van kinderen en jongeren. 
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Elk kind, elke cursist, elke interne heeft recht op 
een gezonde, veilige en comfortabele plek. Van-
daag is het patrimonium op te veel plaatsen van 
slechte kwaliteit en het is dus niet comfortabel, 
veilig en gezond, kortom niet acceptabel om daarin 
onderwijs te moeten huisvesten. 

Er is een grote inhaaloperatie in scholenbouw en 
een structurele verhoging van de jaarlijkse midde-
len voor onderhoud en vervangingsbouw nodig. 
Jaarlijks moet het GO! meer dan 5.000 leerlingen 
weigeren omdat er onvoldoende middelen zijn om 
bijkomende plaatsen te creëren. De vrije keuze is 
hierdoor niet meer gewaarborgd.

Structurele onderfinanciering die geen 
rekening houdt met actuele bouwkosten

Al jaren kampt het onderwijs met een structurele 
onderfinanciering voor het beheer, het onderhoud, 
het renoveren en vervangen van het schoolpatrimo-
nium. In het GO! komt dit nog specifieker tot uiting 
door de leeftijd en typologie van het patrimonium 
(500.000 m² verouderde paviljoenen zijn nog in 
gebruik) en doordat de dotatie voor infrastructuur 
uit de Vlaamse begroting de enige bron is om alle 
uitbreidingen, vervangingen, renovaties en onder-
houdswerken te financieren. In cijfers: voor elke 
euro die het GO! ontvangt voor het beheer van het 
patrimonium, is er in werkelijkheid minstens drie 
euro nodig. Al meer dan vijftien jaar wordt het 
budget voor scholenbouw niet bepaald op basis 
van effectieve noden (staat van het patrimonium 
en ruimtebehoefte voor onderwijs) en wordt er 
geen rekening gehouden met actuele bouwkosten. 
De bouwkosten verdrievoudigden in deze periode 
waardoor, zelfs met de beperkt gestegen budget-
ten en de DBFM-programma’s, het GO! steeds 
minder in staat is om de noodzakelijke renovaties, 

Infrastructuur4
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vervangingen en onderhoudswerken uit te voeren. 
Het gevolg is een gestage maar ontegensprekelijke 
aftakeling van het patrimonium en het onvermogen 
voor het GO! om bijkomende plaatsen te creëren 
waar we veel leerlingen moeten weigeren (5.000 in 
september 2018). Voor het volwassenenonderwijs, 
de internaten, het deeltijds kunstonderwijs en de 
centra voor leerlingenbegeleiding ontvangt het 
GO! zelfs helemaal geen middelen voor huisves-
ting. Terwijl we een evolutie zien naar meer dagon-
derwijs in het volwassenenonderwijs. 

Door de structurele onderfinanciering zijn onze 
schoolgebouwen verouderd. Slechts één op de drie 
gebouwen is jonger dan 40 jaar. Een op de drie ge-
bouwen - ongeveer 1,3 miljoen m² aan bebouwde 
oppervlakte - is ouder dan 55 jaar. Die gebouwen 
hebben hun levensduur al lang overschreden. Vaak 
zijn ze in slechte staat: lekkende daken, kieren in 
vensters, enkele beglazing, onaangenaam ruikend 
sanitair, asbest, lekkende leidingen... komen zeer 
frequent voor. Deze gebouwen zijn de komende 
jaren aan een grondige renovatie of vervanging 
toe. Met de huidige middelen kan het GO! slechts 
20.000 m² per jaar vervangen of renoveren. Op een 
gebouwenpatrimonium van 4 miljoen m² komt dit 
overeen met een vervangingsratio van één keer om 
de tweehonderd jaar. Tegen dit tempo duurt het 
minstens zestig jaar om alleen de gebouwen ouder 
dan 55 jaar te vervangen of grondig te renoveren. 
Ook de middelen voor kleine renovatiewerken en 
onderhoud zijn zeer ontoereikend. 

We geven hier graag mee dat het GO! al het maxi-
mum doet om met zijn beperkte middelen te 
handelen als een goede huisvader. Zo maken we 
bijvoorbeeld integraalplannen op en werken we 

met een ‘facilitair management informatiesysteem’ 
(FMIS) en monitoring. Ondanks ons positief engage-
ment, kan het GO! door het structurele tekort aan 
middelen onvoldoende kwaliteit bieden voor de 
leerlingen, cursisten, internen en medewerkers en 
onvoldoende zorg dragen voor het publieke patri-
monium.

Vrije keuze

Wij vragen om ook op het vlak van infrastructuur 
ten volle erkend te worden als het onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap. Dat houdt in dat er vol-
doende middelen zijn om: 
• uit te breiden waar het nodig is en zo de vrije 

keuze te waarborgen;
• op een kwalitatieve manier zorg te dragen 

voor het publieke patrimonium.

Er is een substantiële verhoging van de middelen 
nodig om deze aftakeling een halt toe te roepen en 
de inhaaloperatie te versnellen. We vragen een her-
ziening van de berekeningswijze van ODII in die zin 
dat de beschikbare middelen voor infrastructuur 
bepaald worden volgens de staat van het patrimo-
nium, overeenkomstig reële bouwprijzen, in ver-
houding tot de huidige leerlingenaantallen van de 
verschillende onderwijsverstrekkers en met respect 
voor de eigenheid van het GO!, zodat de vrije keuze 
kan gewaarborgd worden. ODII wordt al jarenlang 
niet correct uitgevoerd overeenkomstig het huidige 
aantal leerlingen van het GO!. 

Naast voldoende middelen voor investeringen en 
onderhoud zijn er ook werkings- en personeelsmid-
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delen nodig om dit publieke patrimonium op een 
professionele manier te beheren. Een patrimonium 
beheren en onderhouden vereist specifieke kennis. 
Het GO! kiest ervoor om de schooldirecteurs maxi-
maal te ontzorgen zodat ze kunnen focussen op hun 
hoofdopdracht. Dit vraagt de nodige omkadering op 
het niveau van de scholengroepen en de centrale 
diensten. 

Nood aan geïntegreerde financiering

Naar analogie van andere vastgoedbeheerders bij 
de Vlaamse overheid, vragen wij een geïntegreerde 
financiering om het meerjarenplan voor de GO! 
onderwijsinfrastructuur uit te voeren. Gebouwen 
zijn per definitie statisch. Het GO! beheert daarom 
zijn patrimonium op een integrale manier, waarbij 
we pedagogische behoeften, demografische evo-
luties en infrastructurele staat in een langetermijn-
perspectief afwegen en plannen. Gespreide finan-
ciering met beperkte, ingekleurde budgetten, maakt 
het uitvoeren van deze integrale meerjarenplanning 
bijzonder moeilijk. 

Regelluwte

Schoolgebouwen moeten uitgerust zijn om tege-
moet te komen aan leerlingen met specifieke leer- 
en zorgbehoeften en ruimte bieden voor diverse 
manieren om onderwijs te organiseren. Om leerlin-
gen uit het gewoon en buitengewoon onderwijs in 
de praktijk een campus te laten delen, is er ook hier 
regelluwte nodig.

Volwaardige partner in 
beleidsgesprekken

Het GO! vraagt dat bij regelgeving en beleid rond 
het bouwen en beheren van onderwijsinfrastruc-
tuur de minister van Onderwijs aan zet is om het 
wettelijke kader en de beleidslijnen te bepalen (ook 
federaal). We vragen om sterker betrokken te wor-
den bij beleidsvorming en opmaak van regelgeving 
die invloed heeft op schoolinfrastructuur. Meer 
specifiek in het eigen beleidsdomein stellen we voor 
om een beleidsoverleg schoolinfrastructuur uit te 
breiden, zodat niet alleen AGIOn maar ook zowel 
het GO! als het departement Onderwijs vertegen-
woordigd is. We vragen dat het departement On-
derwijs het beleidsvoorbereidende werk trekt. Van-
daag wordt dit voornamelijk gedaan door AGIOn, 
waarin alle onderwijspartners vertegenwoordigd 
zijn, behalve het GO!. Het beleidsvoorbereidende 
werk wordt dus zonder enige betrokkenheid van het 
GO! verricht.
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‘Het enthousiasme van de leerkrachten staat 
toch wel in contrast met de verouderde 

lokalen waarin ze moeten werken. Een ferme 
opknapbeurt of renovatie zou het voor iedereen 

aangenamer maken.’
Koenraad

‘Ik wacht altijd zo lang mogelijk met 
naar het toilet te gaan. De poetsvrouw 

doet haar best om alles proper te houden, maar 
ik vind het een beetje een oude, akelige plek.’

Dominique

‘Als ik mij kan uitleven op de speelplaats, kan 
ik daarna beter opletten in de klas. Het zou 

fijn zijn als we meer speeltoestellen hadden. 
Een wip, een glijbaan, een schommel of een 

trampoline of zo.’
Rani

‘Geregeld loopt een deel van onze speelplaats 
onder water omdat er een probleem is 

met de riolering.’
Pauline

‘We zouden moeten terechtkunnen bij 
leerkrachten die gespecialiseerd zijn in 

bepaalde problematieken, 
zoals pesten.’

Philippe
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De kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van 
de onderwijsprofessional zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. We moeten het volledige team 
van onderwijsprofessionals, van jong tot oud, van 
onervaren tot ervaren, de ondersteuning kunnen 
bieden die zij nodig hebben in elke fase van hun 
loopbaan. 

Binnen dat team van onderwijsprofessionals vor-
men leraren een cruciale schakel om onze lerenden 
- om wie het uiteindelijk allemaal draait - het beste 
onderwijs te kunnen bieden. Op elk moment in hun 
loopbaan moeten we erover waken dat we de juiste 
middelen en hefbomen inzetten om (veer)krachtige 
leraren te hebben en te houden die onze kinderen, 
jongeren en volwassenen voorbereiden voor samen 
leven en leren in de 21ste eeuw. 

Het loopbaandebat staat al jaren op de politieke 
agenda. Hoog tijd om hier werk van te maken. Het 
imago en de aantrekkelijkheid van het beroep van 
leraar en de opleiding van onze leraren (die tenslot-
te de start van het professionele continuüm vormt), 
zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. 

De loopbaan van de 
onderwijsprofessional5

Onze focus op leraren in dit hoofdstuk minimaliseert 
niet het belang van professionaliseringsnoden voor 
alle onderwijsprofessionals die actief zijn in ons on-
derwijs en die elkaar vanuit die professionele lerende 
of ontwikkelende houding steeds versterken.

Lerarenopleiding

We hebben nood aan meer leraren (kwantiteit); we 
hebben nood aan goede leraren die voorbereid zijn 
op de complexe maatschappelijke realiteit die de 
werking in de klas en op school mee bepaalt (kwa-
liteit).

Om die nood te lenigen, kijken we niet enkel naar 
de lerarenopleiding, maar engageren we ons om 
mee acties daartoe te ondernemen vanuit een geza-
menlijke verantwoordelijkheid. 
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Omgaan met superdiversiteit 

De superdiversiteit waarmee startende leerkrachten 
in hun klas geconfronteerd worden, zorgt nog al te 
vaak voor een complete praktijkschok die mee aan 
de oorzaak ligt van de uitstroom uit het lerarenbe-
roep. We vragen aan de overheid de implementatie 
te bewaken van referentiekaders rond armoede, 
cultuur/multiculturaliteit, taal, gender, achtergrond 
en levensbeschouwing in de curricula van de lera-
renopleiding.

Aspirant-leerkrachten moeten in hun opleiding ste-
vige handvatten krijgen om met diversiteit aan de 
slag te gaan; we menen dat er bijzondere aandacht 
moet gaan naar de theorie- én de praktijkcompo-
nent van de opleiding. Om dit nog krachtiger te 
maken, zien we opportuniteiten voor het introduce-
ren van werkplekleren in het hoger onderwijs. Wat 
daar nu in de vorm van projecten bestaat, willen we 
structureel inbouwen als leerweg. 

Het is belangrijk om de implementatie van de 
referentiekaders die er al zijn te bewaken, met 
bijzondere aandacht voor implementatie in de 
praktijkcomponent.

Investeren in sterke en goed gespreide 
pluralistische lerarenopleidingen 

Aangezien we binnen ons net, na de overheveling 
van de centra voor volwassenenonderwijs naar het 
hoger onderwijs, geen lerarenopleidingen meer 
organiseren, is het opleiden van pluralistische lera-
ren des te meer een aandachtspunt geworden. Wij 
zien de lerarenopleidingen van publiekrechtelijke 

hogescholen en universiteiten als onze partners 
bij uitstek om pluralistische leraren op te leiden. 
Daarom vragen wij dat de overheid deze aanbieders 
ondersteunt door voldoende financiële middelen te 
bieden om als spelers in het veld te blijven bestaan 
en bovendien te blijven waarborgen dat hun aan-
bod goed gespreid over Vlaanderen blijft bestaan. 

Monitoring van nieuw decreet op 
de lerarenopleiding

Wij vragen een monitoring vanaf dag 1 van de 
inwerkingreding van het nieuwe decreet en een 
evaluatie voor het einde van de legislatuur van de 
impact die het heeft op de kwantiteit en kwaliteit 
van afgestudeerde leraren. Gezien de schaarste mag 
de nieuwe structuur er niet toe leiden dat er nog 
minder leerkrachten beschikbaar zullen zijn. 

Overheid en afnemers moeten hun verwachtingen 
ten aanzien van de opleiders kunnen formuleren 
en inbrengen en er moet ook rekening mee worden 
gehouden. Concreet betekent dit dat opleidingen 
mee moeten evolueren en dat we leerkrachten 
toekomstgericht moeten opleiden volgens nieuwe 
onderwijsinzichten en nieuwe onderwijsontwikke-
lingen (met aandacht voor diversiteit, burgerschap, 
teamwerking en zo meer). 
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‘Een leerkracht zie ik als een coach en niet als de 
baas van de klas. Hij of zij moet de leerlingen vooral 

motiveren om hun best te doen.’
Wassim

‘Ik ben een grote voorvechter van inclusief 
onderwijs. Maar ik ben ook een realist: we zullen de 

ondersteuning van tal van deskundigen en 
CLB-medewerkers hard nodig hebben. De CLB’s  

hebben een cruciale rol te spelen om er een 
succesverhaal van te maken.’

Carmen

‘Het is wel fijn als leerkrachten eens afwijken van de 
leerstof en wat er in de boeken staat om interessante 

voorbeelden uit het dagelijkse leven aan te halen.’
Leila

‘Leerkrachten moeten vooral goed 
kunnen luisteren en tijd voor ons 

vrijmaken als we met vragen zitten.’
Loes

‘Een leerkracht mag best streng zijn.’
Ahmet



39

Onderwijsloopbaan

We breken een lans voor werkbaar werk in het 
onderwijs. Om dit te realiseren zien we acties op 
diverse niveaus.

Debat over kerntaken van de leraar

Het tijdsbestedingsonderzoek en de studie rond 
taakbelasting reiken voldoende elementen aan 
voor een debat over de kerntaken van de leraar. 
Het resultaat van dit debat moet de afbakening van 
de kerntaken zijn, maar ook de identificatie van 
niet-kerntaken. Voor niet-kerntaken is de vraag of ze 
noodzakelijk zijn en zo ja, wie ze op zich moet ne-
men. Dit plaatst het kerntakendebat in een breder 
perspectief van taken, rollen en functies of ambten 
in het onderwijs. 

Aanvangsbegeleiding van beginnende leraren

Al verscheidene jaren daalt het aantal inschrijvingen 
voor lerarenopleidingen in ons Vlaams hoger on-
derwijs. Een niet onbelangrijk deel van de startende 
leerkrachten stapt bovendien vrij snel uit het onder-
wijs.

Willen wij het dreigende lerarentekort een halt 
toeroepen, dan is het cruciaal om te investeren in 
deze starters. Om hen in het beroep te houden en 
hen sterker te laten staan als beginnende professi-
onal, pleiten we voor een combinatie van maatre-
gelen. 

• Waarborg een voltijdse tewerkstelling met vol-
waardige verloning voor beginnende leraren 
(minstens gedurende 1 schooljaar).

• Zorg ervoor dat zij binnen deze opdracht struc-
tureel ruimte en tijd krijgen om hun beroep 
volledig onder de knie te krijgen en te groeien 
via professionalisering, coaching, begeleiding. 
Niemand komt van de schoolbanken als vol-
leerd professional, dat kunnen we dus ook niet 
van leraren verwachten. 

• Investeer voldoende middelen om de aan-
vangsbegeleiding van startende leraren succes-
vol te maken via 
• het mentorschap op scholen;
• structurele partnerschappen tussen scho-

len, lerarenopleidingen en pedagogische 
begeleidingsdienst om een professioneel 
continuüm te realiseren.

Professionalisering als recht en als plicht 
doorheen de volledige loopbaan

In een steeds veranderende maatschappij is een 
leven lang leren noodzakelijk. Dat is voor onderwijs-
professionals niet anders. Leraren moeten flexibel 
en duurzaam kunnen worden ingezet via continue 
professionalisering die past in de team- en school-
doelstellingen. We pleiten ervoor om professionali-
sering als recht en als plicht op te nemen doorheen 
de volledige loopbaan. We streven daarbij naar de 
realisatie van persoonlijke, team- en schooldoel-
stellingen en de ontwikkeling van een professionele 
cultuur in de school. Daarbij gelden de volgende 
randvoorwaarden.
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• Ruimte/tijd om te professionaliseren. De leer-
kracht moet tijd kunnen vrijmaken waarin hij/
zij niet voor de klas staat en ruimte krijgen om 
nieuwe inzichten te verwerken en delen met 
collega’s. We zien de professionalisering breder 
dan nascholingen en denken bijvoorbeeld aan 
professionaliseringstrajecten, bedrijfsstages, 
co-teaching, intervisie en zo meer.

• Meer middelen om een professionaliseringsbe-
leid te implementeren dat aansluit bij de noden 
van de teamleden tijdens hun hele loopbaan. 
Daarbij is het zaak oog te hebben voor comple-
mentariteit binnen het team.

• Bij de realisatie van dit professionaliseringsbe-
leid zien we ontegensprekelijk een cruciale rol 
voor onze pedagogische begeleidingsdienst. 
Een netgebonden aanpak biedt de garantie dat 
onze professionals professioneel groeien met 
of vanuit de waarden van ons pedagogisch pro-
ject. Dit geldt zeker niet alleen voor onze leraren, 
maar minstens evenzeer voor onze directeurs. 
Om onze visie te kunnen implementeren in alle 
instellingen van ons net, is het ook belangrijk dat 
we het PPGO! als kompas voor leiderschap han-
teren. Ieder facet van de directeursopleiding is 
dan ook opgebouwd vanuit het PPGO!. Daarom 
vragen we voldoende middelen die specifiek 
kunnen worden ingezet voor de organisatie van 
netgebonden opleidingen voor alle selectie- en 
bevorderingsambten, met extra aandacht voor 
directeursopleidingen. 

Aandacht voor welbevinden, welzijn en 
psychosociale componenten 

In de afgelopen tien jaar is het aandeel onder-
wijsmedewerkers dat oordeelde werkbaar werk 
te hebben systematisch gedaald, zo blijkt uit een 
analyse van de SERV van mei 2017. Dat heeft vol-
gens de SERV vooral te maken met de toename 
van werkstressklachten en van werk-privé-combi-
natieproblemen. In die context vragen we naast 
bovenstaande maatregelen ook aandacht voor 
welbevinden, welzijn en psychosociale componen-
ten tijdens de loopbaan, de combinatie privé-werk, 
eindeloopbaanregelingen (rekening houdend met 
langere loopbanen). 

Maak horizontale en verticale 
functiedifferentiatie mogelijk

In een school bestaan er verschillende taken en 
functies. Het GO! vindt het debat over de moge-
lijkheden voor taak- en functiedifferentiatie een 
belangrijk aandachtspunt dat niet los te koppelen is 
van de organisatieontwikkeling. 

In taakdifferentiatie zien we mogelijkheden om de 
competenties van leraren gericht en specifiek in 
te zetten, rekening houdend met de fase van hun 
loopbaan, de door hen opgebouwde expertise en 
de noden van de instelling. Dit betekent dat binnen 
het lerarenambt verschillende rollen en opdrachten 
kunnen opgenomen worden. Voor beginnende le-
raren kan de taakinvulling dus anders zijn dan voor 
leraren met ruimere ervaring in het onderwijs.
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Via functiedifferentiatie kunnen we noodzakelijke 
functies in het onderwijs definiëren en specifiek 
inzetten waar nodig. Waar taakdifferentiatie dif-
ferentiatie binnen hetzelfde ambt betekent, geldt 
voor functiedifferentiatie een specifieke set van 
competenties eigen aan de functie. Als er voor be-
paalde functies geen ambt bestaat, vragen we aan 
de overheid om ze te creëren en in de nodige omka-
deringsmiddelen daarvoor te voorzien. 

Op een arbeidsmarkt waar volop een ‘war for ta-
lent’ woedt, moeten we de aantrekkelijkheid van 
het leraarsambt bewaken… een marktconforme ver-
loning hoort daarbij. Daarnaast moet er voldoende 
loonspanning zijn om ook de leidinggevende jobs 
in te vullen. Wij pleiten ervoor de verschillende 
functies te wegen en daar een correcte verloning 
aan te koppelen. Het principe ‘gelijk loon voor gelijk 
werk’ blijft voor ons de maatstaf. Loondifferentiatie 
kan alleen op basis van functiedifferentiatie en niet 
op basis van taakdifferentiatie.

Voor het niveau van algemeen directeurs en direc-
teurs willen we een evolutie naar een mandaat-
functie (afgebakend in de tijd) met een passende 
verloning gekoppeld aan de functie en niet aan het 
diploma. Dit biedt meer rechtszekerheid op het vlak 
van functionering en evaluatie, en vraagt daarnaast 
ook een degelijke terugvalpositie. 
Om het onderwijskundig leiderschap te versterken 
vragen we dat de overheid het ambt van direc-
teur-coördinator structureel inbedt in de middelen 
voor het basisonderwijs. Om ook de directeurs in de 
basisscholen meer ruimte te geven om hun beleid 
uit te bouwen, vragen we dat basisscholen vanaf 
100 leerlingen een administratief medewerker (1 
VTE) kunnen krijgen. Er is bovendien ook nood aan 

een gevoelige verhoging van de puntenenveloppes 
voor de scholengemeenschappen én een herziening 
van de berekening en de toewijzing ervan. Werken 
met één geïntegreerde puntenenveloppe voor admi-
nistratieve, pedagogische en beleidsondersteuning, 
kan als effect hebben dat er nog meer dan vandaag 
een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat tussen 
directeurs belast met een coördinerende opdracht, 
directeurs van individuele scholen en personeelsleden 
in een ondersteunende functie om de individuele ba-
sisscholen meer optimaal te laten werken.

Herteken en vereenvoudig het stelsel van 
bekwaamheidsbewijzen

In het secundair onderwijs vindt er een herverkave-
ling plaats van de vakken en vakinhouden. Daarnaast 
is het lang niet altijd duidelijk welk concreet traject 
achter een diploma hoger onderwijs zit. In deze 
verander(en)de context is het onderscheid tussen 
vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE) en voldoende 
geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) soms relatief 
geworden. Het GO! pleit al langer voor een vereen-
voudiging van het stelsel van de bekwaamheidsbe-
wijzen door enkel nog met één rubriek, met name  
van voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen te 
werken (zoals bij de lectoren hoger beroepsonderwijs 
(HBO) en specifieke lerarenopleiding (SLO)). Uiter-
aard is en blijft het ons uitgangspunt dat directeurs 
dié leerkrachten aanstellen die de vakinhouden ten 
volle beheersen en door hun (voor)opleiding en/of 
verworven competenties maximaal voorbereid zijn 
op de te geven lesopdrachten. We pleiten ervoor om 
directeurs, binnen wettelijk bepaalde minimumstan-
daarden, meer ruimte te geven om te beslissen over 
wie zij aanstellen voor welke opdracht. Hierbij hou-



42 Memorandum 2019-2024



43

den ze rekening met de schoolorganisatie, de noden 
van de instelling en het beschikbare potentieel aan 
leerkrachten, steeds uitgaande van de kwaliteitseisen 
van het Referentiekader Onderwijskwaliteit (R-OK).

Erken verworven competenties en anciënniteit 

Professionals die de stap zetten naar het onderwijs 
(zij-instromers) moeten hun verworven competen-
ties (EVC) en anciënniteit erkend zien. Er is schaarste 
op de arbeidsmarkt én er is de nood om de ‘buiten-
wereld binnen te trekken’. Om die uitdaging en die 
ambitie met elkaar te verzoenen, moeten er drin-
gend maatregelen komen die de komst van zij-instro-
mers in het lerarenberoep stimuleren en faciliteren. 
We denken aan het meenemen van anciënniteit 
(loon), de vlotte toegang tot de lerarenopleiding, een 
regeling voor de erkenning van elders verworven 
competenties en kwalificaties en dergelijke.

Introduceer complementaire profielen 
in het basisonderwijs 

Uitstekend kleuter- en lager onderwijs vormen de 
basis voor de verdere onderwijsloopbaan van onze 
lerenden. De huidige maatschappelijke evoluties 
maken de uitdagingen waarmee het onderwijs ge-
confronteerd wordt steeds groter of intenser. Daar-
om vragen wij versterking van het basisonderwijs 
door het binnenbrengen van profielen die de com-
petentiewaaier van het schoolteam verbreden. 

Het binnenbrengen van gespecialiseerde compe-
tenties in het basisonderwijs geeft impulsen op ver-
schillende niveaus:

• inhoudelijke expertise en academische vaardig-
heden (analytisch denkvermogen, onderzoeks-
gerichtheid enz.) inzetten in klas en team
• de academische benadering van de leer-

gebieden en van de geïntegreerde werking 
komt de onderwijsleerprocessen ten goede

• de master is een pedagogisch expert die 
leerlijnen bewaakt, verfijnt, didactiek upgra-
det en collega’s daarin ondersteunt; 

• inzichten uit wetenschappelijk onderzoek intro-
duceren in het team, inzetten op praktijkgericht 
onderzoek, data analyseren om beleid op te 
baseren (deze en andere vaardigheden zijn des 
te belangrijker binnen het R-OK dat door de 
overheid werd geïntroduceerd voor de kwali-
teitszorg in onze scholen);

• een professionele leercultuur stimuleren;
• brug leggen voor de overgang van basis- naar 

secundair onderwijs;
• academisch onderzoek dat gericht is op de 

didactiek van het basisonderwijs.

Vandaag werken er hoofdzakelijk professionele 
bachelors kleuteronderwijs en lager onderwijs 
in de lagere school. Het GO! vraagt om de wijze 
waarop men educatieve masters specifiek voor het 
basisonderwijs, in teamverband met professionele 
bachelors kleuter- en lager onderwijs zou kunnen 
inzetten, mee te bespreken in het loopbaandebat 
en dat hierover binnen dat debat een duidelijke 
beslissing genomen wordt. 

Momenteel loopt er een literatuurstudie naar de 
opleidingsdoelstellingen en het inzetten van mas-
ters in basisscholen in Europa, en een exploratief 
onderzoek bij schoolactoren over de gepercipieerde 
voor- en nadelen en de noodzakelijke voorwaarden 
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voor de tewerkstelling van masters basisonderwijs. 
De resultaten van dit onderzoek, die we tegen janu-
ari 2019 verwachten, zien we graag meegenomen in 
dit debat.

Voer de jaaropdracht in als hefboom 
voor werkbaar werk

Willen we naar werkbaar werk gaan en leraren flexi-
bel en duurzaam inzetten, dan moeten we zowel 
de schoolorganisatie als de rol van de leraar (van 
individuele actor in de klas naar teamplayer) anders 
durven aanpakken of invullen. Voorbeelden uit an-
dere landen illustreren dat dit het welbevinden van 
zowel de leraren als de leerlingen ten goede komt. 

We pleiten in deze overgang voor een jaaropdracht 
die bestaat uit een samenhangende reeks ‘taken’. 
De kerntaak blijft bestaan uit lesgebonden opdrach-
ten, maar andere taken zijn breder geformuleerd 
vanuit het perspectief van de totale competentie-
behoeften van de school (en van de scholengroep) 
waaraan de leraar verbonden is. Het kan dan onder 
meer gaan om pedagogisch-didactische taken, per-
soonlijke ontwikkelingstaken, administratieve taken, 
leerzorgtaken, middenkadertaken, kenniscreatie, 
taken gelieerd aan de scholengroep. Afhankelijk 
van de fase in de loopbaan van de leraar kan het 
aantal taken per categorie ook variëren, in lijn met 
de nodige competenties en graden van complexi-
teit en autonomie. Ervaren leraren ontfermen zich 
bijvoorbeeld in grote mate over doorgedreven leer-
zorgtaken, terwijl beginnende leraren naar verhou-
ding meer persoonlijke ontwikkelingstaken in hun 
jaaropdracht hebben.

De jaaropdracht
• biedt de mogelijkheid om te differentiëren in 

opdrachten;
• creëert ruimte om de professionaliseringsno-

den doorheen de loopbaan te lenigen;
• vergemakkelijkt het realiseren van school- en 

teamdoelstellingen;
• stimuleert het samenwerken (zowel bij de 

voorbereiding, bij het geven van de lessen 
(co-teaching of teamteaching), als bij evaluatie).

De jaaropdracht is noodzakelijk om een juiste bege-
leiding en ondersteuning te bieden aan leerlingen in 
ons huidige onderwijs, waar vakken worden gebun-
deld in clusters, waar er geïntegreerde proeven zijn, 
waar er wordt gekeken naar totale persoonlijkheids-
ontwikkeling, leerwinst en welbevinden. Het invoe-
ren van de jaaropdracht biedt ook de broodnodige 
ruimte om innovatief te werken. Ten slotte zorgt 
het voor een valorisatie van alle taken die leraren 
opnemen, wat een positieve impact heeft op hoe 
onze samenleving naar het lerarenberoep kijkt. 
Deze boost van het imago van de leraar is dringend 
nodig, willen we voldoende jongeren en zij-instro-
mers blijven aantrekken naar het beroep.
Binnen de jaaropdracht moet plaats- en tijdson-
afhankelijk werken mogelijk blijven. Om die reden 
pleiten we niet voor een schoolopdracht met een 
vast aantal uren aanwezigheid op de school. 
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Wij zetten in op een brede vorming in het onderwijs 
en hechten daarom belang aan vruchtbare samen-
werking met de beleidsdomeinen Welzijn en Werk. 
Flankerend onderwijsbeleid moet ons blijven hel-
pen in ons streven naar gelijke onderwijskansen om 
elke lerende te laten excelleren. 

Flankerend onderwijsbeleid

We constateren dat er steeds meer opdrachten 
rond onderwijs aan het lokale niveau worden toe-
vertrouwd. Onderwijs is nochtans een Vlaamse 
bevoegdheid: het Vlaamse niveau moet aansturen 
wat essentieel is voor alle kinderen, met Vlaamse 
middelen en aan de hand van Vlaamse criteria. Nu 
zijn de regionale verschillen in de aanwending van 
flankerende middelen voor onderwijs groot, wat er-
toe leidt dat de plaats bepalend is voor de flankeren-
de maatregelen waarop een school kan rekenen. De 
fysieke plaats waar een kind of jongere naar school 
gaat, mag niet bepalend zijn voor de kansen die de 
leerling krijgt. 

Daar waar steden en gemeenten hun eigen middelen 
voor onderwijs inzetten voor specifieke lokale proble-
matieken, vragen wij een systeem dat alle onderwijs-
verstrekkers gelijk behandelt. 

Samen met Welzijn

Het welzijn en welbevinden van onze lerenden 
maken intrinsiek deel uit van onze pedagogische 
opdracht en ons streven naar gelijke kansen. We 
pleiten voor een transversaal beleid tussen de 
beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn om een 
continuüm onderwijs-welzijn te realiseren. Daarbij 
behoudt het beleidsdomein Onderwijs de regierol. 
Het GO! moet deze opdracht kunnen vervullen bin-
nen de contouren van het BDGO.

Samenwerken 
met...6
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Internaten

Internaten (ook buitengewoon onderwijs en in-
ternaten met permanente openstelling (IPO’s)) 
behoren tot het onderwijs. Het arrest van het Ar-
bitragehof bekrachtigt dat. Onderzoek toont aan dat 
het belangrijk is om het pedagogisch project door te 
trekken tot in het internaat. 

Internaten gewoon en buitengewoon onderwijs 
zijn onmisbare schakels in het waarborgen van de 
toegang tot onderwijs en gelijke kansen voor alle 
leerlingen. Voor sommige leerlingen overstijgen de 
onderwijs-, opvoedings- en zorgbehoeften de nor-
male internaatfunctie en is er een bijkomend wel-
zijnsaanbod nodig.

Om zijn grondwettelijke opdracht ten volle te blijven 
opnemen in het onderwijslandschap, moet het GO! 
een breed en maatschappelijk relevant aanbod inza-
ke verblijf en begeleiding organiseren.

Daartoe zijn de volgende punten cruciaal:
• Het GO! moet multifunctionele instellingen in 

het leven kunnen roepen zonder bijkomende 
bestuursorganen te moeten oprichten.

• Het GO! moet de middelen krijgen om een re-
levant aanbod inzake verblijf en begeleiding te 
kunnen realiseren.

• De uitvoering van ODXX is een absolute prio-
riteit voor het GO! omdat de internaten van 
het buitengewoon onderwijs van het GO! nu 
geen werkingsmiddelen genereren en daarom 
aangewezen zijn op de solidariteit van andere 
onderwijsvormen en niveaus.

• De omkadering moet aangepast zijn aan de 
huidige behoeften (de omkadering van 1 VTE 

per 21 internen dateert uit 1967 en is sindsdien 
niet meer gewijzigd) en rekening houden met 
leerlingenkenmerken.

• Het GO! pleit voor internaten met een ge-
mengd profiel waar zowel kinderen en jonge-
ren met specifieke onderwijsbehoeften, kinde-
ren en jongeren met een jeugdhulpprofiel als 
kinderen en jongeren zonder jeugdhulpprofiel 
terechtkunnen.

Kinderopvang

Gezinsopvang en groepsopvang
Kinderopvang is cruciaal voor gelijke onderwijs-
kansen. De sociale en pedagogische ondersteuning 
die kinderopvang biedt, bepaalt al grotendeels de 
startkansen van kinderen in het kleuteronderwijs en 
maakt het ons mogelijk om leer- en ontwikkelingsbe-
dreiging al heel vroeg vast te stellen. We willen daar-
naast inclusie ook waarmaken in de kinderopvang. 

Hiertoe vragen we de volgende acties:
• goede partnerschappen en netwerken tussen 

Onderwijs en Welzijn stimuleren, ondersteunen 
en borgen om samen een visie te ontwikkelen;

• interdisciplinaire expertise (paramedisch, pe-
dagogisch) ontwikkelen door samen te werken 
met externe partners zoals de centra voor in-
clusieve opvang, Jongerenwelzijn en VAPH).

Buitenschoolse kinderopvang 
Buitenschoolse opvang biedt ouders kansen om 
met twee te gaan werken. Voor het GO! is het een 
kans om zijn pedagogisch project nog sterker uit te 
voeren. Buitenschoolse opvang is een krachtige hef-
boom voor gelijke kansen. We vinden het belangrijk 
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dat we dit doen vanuit onze opdracht om de vrije 
keuze te waarborgen. En er is de toegevoegde waar-
de dat we onze gebouwen ook buiten de schoolu-
ren optimaal kunnen benutten. Ten slotte vermin-
dert daardoor het aantal verplaatsingen doorheen 
de dag, wat bijdraagt aan het comfort van kinderen 
en ouders.

We vragen financiering (omkadering en werking) 
om de buitenschoolse opvang kwaliteitsvol te orga-
niseren op onze eigen schooldomeinen (met regie 
binnen Onderwijs).

Leerlingenbegeleiding
Het GO! vraagt om het persoonsvolgend budget in 
te zetten voor inclusieve kinderopvang en gewoon 
onderwijs. De ondersteuning van een kind moet 
gelinkt zijn aan zijn onderwijs- en zorgbehoeften.

Wij vragen de verhoging van het budget voor de 
naadloze flexibele trajecten die georganiseerd 
zullen worden binnen Welzijn met overgedragen 
middelen van Onderwijs. De doelgroep is immers 
verruimd tot alle leerlingen van het secundair on-
derwijs. We vragen ook een mechanisme dat erover 
waakt dat alle leerlingen de nodige kwaliteitsvolle 
begeleiding krijgen. 

Voor leerlingen met nood aan ondersteuning vanuit 
de welzijns- en gezondheidssector zijn de CLB’s de 
draaischijven die via een diagnostisch traject naad-
loos naar een passend schoolextern aanbod moeten 
toeleiden. Het is niet de opdracht van de CLB’s om 
de hulpcontinuïteit te waarborgen wanneer het 
aanbod van welzijns- en gezondheidsinstellingen 
niet kan volgen. De centra hebben de verantwoor-
delijkheid om voor individuele leerlingen te zor-

gen dat er afstemming is tussen de school en het 
welzijns- en gezondheidsaanbod en het verdere 
onderwijstraject te coördineren.Wij vragen aan de 
overheid dat ze de CLB’s structureel de regie geeft 
om hun draaischijffunctie in de oriëntering naar 
welzijn ten volle te kunnen vervullen. 

Samen met Werk

Zowel wie nu start in het onderwijs als wie zijn on-
derwijsloopbaan uitbouwt, zal in een totaal andere 
arbeidsmarkt terechtkomen. Nu al hebben nieu-
we vormen van technologisering (zoals artificiële 
intelligentie, zelflerende robots, cobots), nieuwe 
vormen van ondernemerschap en economie (zoals 
de deel- en kringloopeconomie) e.d. een wezenlijke 
impact op de arbeidsmarkt. Bovendien vergrijst de 
samenleving, wat aanleiding geeft tot een war for 
talent. We moeten onze lerenden optimaal voorbe-
reiden op werken in de komende decennia van de 
21ste eeuw en een attitude voor een leven lang leren 
stimuleren. 

De samenwerking met het beleidsdomein Werk 
biedt een grote toegevoegde waarde om lerenden 
op te leiden die klaar zijn voor het hoger onderwijs 
en/of de arbeidsmarkt. Even belangrijk is het om 
onze lerenden te vormen tot burgers die een actie-
ve rol in de samenleving kunnen opnemen. 

Duaal leren

Vanaf september 2019 worden de proefprojecten 
duaal leren structureel verankerd. We vragen daar-
bij aandacht voor voldoende opvolging en evaluatie 
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om duaal leren als een volwaardige leerweg uit te 
werken. Dat houdt in:
• gewaarborgde kwaliteit van de mentoren;
• voldoende omkadering voor trajectbegeleiding;
• gewaarborgd statuut van de leerling als lerende.

Om ervoor te zorgen dat jongeren voldoende rijp 
zijn voor een traject duaal leren, zien wij een uitrol 
vanaf de 3de graad van het secundair onderwijs. 

Bij de implementatie van duaal leren en de integra-
tie van de trajecten ‘leren en werken’ vragen we 
specifieke aandacht voor de doelgroepen die nu in 
BuSO en DBSO zitten.

Het zal namelijk niet voor alle DBSO-leerlingen uit 
het stelsel van leren en werken haalbaar zijn om in 
te stappen in een duaal traject. De leerlingen die 
niet gevat worden door duaal leren, maar ook niet 
langer in het voltijds secundair onderwijs wensen 
te blijven, hebben nood aan een gericht traject met 
een sterke link met de arbeidsmarkt. De onderwijs-
verstrekkers hebben de expertise hiervoor in huis 
en de centra voor deeltijds beroepssecundair on-
derwijs kunnen hier dus als draaischijf fungeren om 
deze leerlingen een traject op maat te bieden. Ook 
voor BuSO-leerlingen moeten we individueel bekij-
ken welk traject het meest zinvol is (een zorgtraject, 
sociaal tewerkstellingstraject (maatwerkbedrijven) 
of een arbeidsmarkttraject) en daarvoor over de 
opleidingsvormen heen werken. Voor leerlingen 
die een individueel curriculum volgen, is versterkte 
samenwerking nodig tussen onderwijs en de dienst 
voor bemiddeling die mensen met een arbeidsbe-
perking of gezondheidsproblemen begeleidt naar 
een gepaste job (GTB). 

Duaal leren is ook voor volwassenen een bijko-
mende leerweg die toegang geeft tot de arbeids-
markt of kans biedt tot heroriëntatie. Voor het vol-
wassenenonderwijs pleiten we voor een kader voor 
duaal leren naar analogie van het decreet secundair 
onderwijs, maar met oog voor de specificiteit en de 
context van de doelgroep. Randvoorwaarden voor 
het succes van duaal leren in het volwassenenon-
derwijs zijn onder andere het toeleiden van ver-
schillende doelgroepen naar een traject duaal leren 
en het professionaliseren van begeleiders.

Samen met de bedrijfswereld

Arbeidsmarktgericht onderwijs focust op alle vor-
men van leren in bedrijfscontext, waarbij het explo-
reren van de werkplek en competentieontwikkeling 
bij leerlingen, studenten, cursisten centraal staat. 
De ontwikkeling van een nieuwe mindset bij alle 
belanghebbenden en tal van stimuli zijn daarbij 
noodzakelijk om optimale samenwerkingsvormen 
op te zetten rond het delen van kennis, expertise en 
infrastructuur en het gebruik van apparatuur.

Om leerlingen voor te bereiden op de technische 
en technologische ontwikkelingen in de industrie 
en innovatie op de arbeidsmarkt, zoals automatise-
ring, digitalisering e.d., moeten er enerzijds stimuli 
komen voor samenwerking met de bedrijfswereld. 
We pleiten hier voor een partnerschap tussen onze 
scholen en pedagogische begeleidingsdienst en de 
verschillende RTC’s, Connectief, VDAB, enz. Daarbij 
wordt iedere partner volwaardig ingezet vanuit zijn 
sterkte. Het samenbrengen van technische én pe-
dagogische expertise creëert een sterke basis voor 
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professionalisering van onze leraren, technisch advi-
seurs en technisch adviseurs-coördinatoren.

Anderzijds moeten scholen ook middelen krijgen 
om de basisvormen van de digitale transformatie 
in de scholen binnen te halen, zodat ze de leerlin-
gen op de maatschappij (en arbeidsmarkt) van mor-
gen kunnen voorbereiden (draadloos internet, net-
werksecurity, tablets, VR enz.). Op de arbeidsmarkt 
van morgen is digitalisering overal. Een verhoging 
van de werkingsmiddelen is dus strikt noodzakelijk, 
aangezien het ook voor scholen extra inspanningen 
met zich meebrengt. Zoals leerlingenvervoer naar 
de verschillende bedrijven. In het verleden is het 
door besparingen niet langer gewaarborgd dat voor 
acties van RTC’s de vervoerskosten van leerlingen 
worden terugbetaald.

We vinden het opportuun dat alle jongeren kansen 
krijgen tot werkplekleren en dat deze leervorm ook 
gangbaar wordt in het algemeen secundair onder-
wijs. Verder vragen we meer aandacht en onder-

steuning voor de leerlingen van het buitengewoon 
secundair onderwijs en stimuli om deze doelgroep 
meer mogelijkheden tot werkplekleren te geven. Er 
is ook nog groeipotentieel bij sectoren en bedrij-
ven: samenwerkingsverbanden beperken zich door-
gaans tot enkele grotere bedrijven. De toegang tot 
de kmo’s is eerder occasioneel. Daarom bepleiten 
we dat bedrijven en sectoren stimulansen krijgen 
om meer open te staan voor werkplekleren en het 
structureel in te bedden in hun werking. 

Voorts is er flexibiliteit in de regelgeving nodig om 
het opleidingsaanbod zowel voor het secundair 
als het volwassenenonderwijs soepel te kunnen 
aanpassen, zodat we sneller kunnen inspelen op 
de noden van de arbeidsmarkt. Andere aanbieders 
van opleidingen kunnen veel sneller schakelen en 
gewenste profielen op de markt aanbieden. Het 
onderwijs moet deze mogelijkheden ook krijgen. 
Goed onderwijs verstrekken en jongeren met een 
toekomst opleiden is immers onze corebusiness. 
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‘De slaagkansen hangen voor een  groot deel samen met 
de kwaliteit en de inzet van de leerkracht.’ 

Peter

‘Ondanks de opleiding en de stages was het toch - hoe 
zou ik het zeggen - een kleine cultuurschok toen ik echt 
voor de klas stond. Er komt zoveel meer bij kijken dan 

kennisoverdracht.’
Daphné

‘Na twintig jaar lesgeven zou ik graag jonge collega’s 
coachen om niet alleen het beste uit hun leerlingen, maar 
ook uit zichzelf te halen. Het zou ook mijn motivatie een 

extra boost geven.’
Koen
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We hebben in de preambule niet zomaar verwezen 
naar de nog altijd zeer actuele uitspraak van Nelson 
Mandela: ‘Onderwijs is het krachtigste wapen om 
de wereld mee te veranderen’. Deze waarheid ligt 
immers zeer dicht bij wat wij met ons unieke pe-
dagogisch project nastreven: jonge mensen echte 
kansen bieden, segregatie tegengaan, talenten opti-
maal ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waar-
deren in kwaliteitsvol onderwijs. En bovendien onze 
jongeren vormen tot geëngageerde, democratische 
burgers die zelfbewust bouwen aan een vreedzame 
en duurzame samenleving. 

Via dit Memorandum met honderd concrete claims 
doen we een appel op de Vlaamse regering om dit te 
realiseren. Die claims hebben we samengebald tot elf 
topprioriteiten in het bijbehorende Eisencahier.

Hier past eerst en vooral een woord van dank aan 
de vele duizenden professionals, ouders, cursisten 
en leerlingen van het GO! die onze oproep beant-
woordden en hun stem lieten horen via de online 
bevraging, de regionale pop-upsessies, de grote GO! 
enveloppebevraging en/of het leerlingenparlement. 

Hun actieve en intensieve betrokkenheid bij het tot 
stand komen van deze tekst heeft ervoor gezorgd 
dat ons Memorandum diepe en sterke wortels 
heeft. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk het is om getuigenissen en meningen van 
een zo breed mogelijke groep actoren van het GO! 
te capteren. Zij maken immers onze visie op kwali-
teitsvol onderwijs waar. Zij zorgen er elke dag voor 
dat het onderwijs voeling houdt met wat er in de 
samenleving, in de wereld gebeurt. Zij weten wat er 
reilt en zeilt in hun dagelijkse GO! praktijk. 

Het GO! heeft als enige onderwijsverstrekker de 
grondwettelijke opdracht om uit naam van de 
Vlaamse Gemeenschap de vrije schoolkeuze te 
waarborgen en neutraal onderwijs aan te bieden. 
Het GO! kan deze opdracht slechts ten volle nako-
men als de Vlaamse overheid onze instelling als een 
preferentiële partner beschouwt en behandelt. 

Kwaliteitsvol onderwijs van de toekomst is onder-
wijs dat leerlingen en cursisten laat excelleren én 
tegelijkertijd focust op ware gelijke kansen voor 
elke lerende. Dat kan enkel als de Vlaamse overheid 

Onze 
toekomstdroom
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effectief werk maakt van een doorgedreven beleid 
rond gelijke onderwijskansen en een duurzaam 
beleid voor leerlingen met specifieke onderwijs- en 
opleidingsbehoeften. Ook het structureel inbedden 
van het ambt van leerlingenbegeleider en open end 
financiering voor de CLB’s zijn maatregelen die we 
aanbevelen om gelijkheid van kansen en sociale 
cohesie te bevorderen.

Kwaliteitsvol onderwijs van de toekomst is onder-
wijs dat kan en durft te vernieuwen, dat kan en 
durft gebruik te maken van wetenschappelijk on-
derzoek, dat ten volle klaar is voor de 21ste eeuw. 
Dat wordt pas mogelijk als de overheid op zoek 
gaat naar betere manieren om de succesverhalen te 
(h)erkennen en kansen creëert om vernieuwende 
ideeën naar de scholen en klassen te laten komen. 
Dat kan ook enkel als het GO! een pluralistisch, be-
hoeftedekkend en betaalbaar opleidingsaanbod in 
het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunston-
derwijs kan organiseren, zodat een leven lang leren 
mogelijk wordt voor zoveel mogelijk mensen.

Kwaliteitsvol onderwijs van de toekomst is onder-
wijs dat elke leerling, elke cursist en elke interne 
een gezonde, veilige en comfortabele plek en om-
geving biedt om les te volgen. Dat kan enkel als de 
overheid ook infrastructuur mee opneemt bij de 
prioriteiten voor de komende beleidsperiode.

In kwaliteitsvol onderwijs van de toekomst zijn de 
goede resultaten van leerlingen vooral te danken aan 
de kwaliteit van de leerkracht. Dat is enkel te berei-
ken als leraren kwaliteitsvol worden opgeleid en als 
ze zich kunnen blijven professionaliseren, kortom als 
er gestreefd wordt naar werkbaar werk, niet enkel 
voor leraren, maar voor alle onderwijsprofessionals.
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Kwaliteitsvol onderwijs van de toekomst is onder-
wijs dat duurzaam en vruchtbaar samenwerkt met 
de Vlaamse beleidsdomeinen Welzijn en Werk, in het 
respect voor ieders eigenheid. Want kinderen, jonge-
ren en volwassenen een brede vorming én maximale 
kansen geven is geen zaak van Onderwijs alleen.

Wat wij gisteren deden en vandaag nog doen, zullen 
we in de toekomst blijven doen: samen met 38.000 
enthousiaste personeelsleden en voor meer dan 
325.000 leerlingen en cursisten alles inzetten om 
onze grondwettelijke opdracht in verband met de 
vrije keuze en neutraal onderwijs waar te maken en 
ons pedagogisch project in praktijk te brengen. Ons 
pedagogisch project trekt steeds meer ouders aan 
om hun kind in het GO! in te schrijven, zo blijkt uit het 
gestaag groeiende aantal leerlingen in de afgelopen 
jaren. Dat stemt ons hoopvol. 

Het GO! zal initiatieven blijven nemen om zijn grond-
wettelijke opdracht en daarmee ook zijn unieke po-
sitie in het Vlaamse onderwijslandschap gestand te 
doen. “Samen leren samenleven” is in deze turbulen-
te tijden immers meer dan een baseline. Het is onze 
missie en om die te kunnen volbrengen rekenen we 
op de krachtige steun van diegenen die het Vlaamse 
onderwijsbeleid in de toekomst richting zullen geven 
en het onderwijs in het hart dragen. ‘Investeren om 
samen te excelleren’ is daarom onze boodschap.

Raymonda Verdyck          Eddy Baldewijns
afgevaardigd            voorzitter Raad GO! 
bestuurder GO!
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