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Ten geleide

De voorliggende studie werd in opdracht van OORD (Vlaams-Nederlands Overleg
OnderwijsResearch en -Documentatie) geredigeerd. Als grondig vergelijkende studie betekent zij een belangrijke informatieve schakel in de Nederlands-Vlaamse
samenwerking.
De auteurs zijn erin geslaagd een veelomvattende vergelijking uit te werken van
het secundair onderwijs in Vlaanderen en het voortgezet onderwijs in Nederland.
De studie is voor meerdere doelgroepen interessant, zowel voor mensen die in de
praktijk van het onderwijs werkzaam zijn, als voor degenen die betrokken zijn bij
het onderwijsbeleid.
Deze studie omvat naast een historische schets, een beschrijving van beleidsstructuren en bevoegdheden, en de formele onderwijssystemen. Bovendien zijn
thema's opgenomen zoals de schoolbevolking, het beroep van leraren, de rendementscijfers, het zittenblijven, de uitval, de basisvorming en de
eindtermen/kerndoelen, de evaluatieprocedures en examensystemen, en de leerlingbegeleiding.

OORD, waarvan de Nederlandse Taalunie beschermvrouwe is, heeft als doelstelling het bevorderen en coördineren van gemeenschappelijke projecten in
Nederland en Vlaanderen op het gebied van het onderwijsonderzoek en de documentatie van onderzoeksprojecten en -pub1ikaties.
Via OORD kunnen onderzoeksvoorstellen die zowel Nederland als Vlaanderen
betreffen worden gerealiseerd. Actiepunten op het terrein van documentaire samenwerking zijn vastgelegd in het Raamakkoord Vlaams-Nederlandse
samenwerking op het gebied van de onderwijsdocumentatie ( 1993-1996).
De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) en
de Vlaamse minister van Onderwijs hebben via de GENT-akkoorden de intentie
uitgesproken om in de toekomst meer samen te werken. Gezien de doelstelling
van OORD is het vanzelfsprekend dat OORD hierbijwil aansluiten, en bereid is
zich in te passen in dit globaal akkoord onder meer door middel van informatieoverdracht, door het aanbieden van de expertise die in OORD is gebundeld, en
door hulp te bieden bij het opzetten van een bilateraal onderzoeksprogramma op
het gebied van het onderwijs.
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In OORD participeren naast de Nederlandse Taalunie, het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) in Den Haag, het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) te Brussel, het Nederlandse Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en het Departement Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap.
OORD acht het onderzoeksverslag van belang. Wij bevelen het u van harte ter lezing aan.
De voorzitters van OORD,
voor Nederland

prof.dr. G. Brenninkmeijer

voor Vlaanderen

dr. R. Standaert

Secretariaat OORD, Sweelinckplein 14, 2517 GK 's-Gravenhage, Nederland.
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Woord vooraf

Wetsbepalingen in het onderwijs veranderen snel en veelvuldig. De implementatie
ervan gaat langzaam en vergt aanzienlijk meer tijd. In dit opzicht bestaan er weinig verschillen tussen landen. In voorliggend rapport gaat het om overeenkomsten
en verschillen tussen het Vlaams secundair onderwijs en het Nederlands voortgezet onderwijs. Tijdens het schrijven viel het ons op hoe snel de regelgeving in het
onderwijsbestel kan veranderen. Wij realiseren ons dat het weergeven van alle dergelijke wijzigingen nog niet betekent dat zij ook alle volledig doordringen in de
onderwijspraktijk. Zolang dergelijke regelingen niet een weerslag in het dagelijks
handelen van leraren behoeven, is de doorwerking ervan op redelijke termijn waarschijnlijk. Doordringen tot in de intimiteit van het klaslokaal is van een geheel
andere orde. Daarvoor is niet alleen veel tijd nodig, maar ook een heel ander pakket van maatregelen.
In dit rapport besteden we voornamelijk aandacht aan de beschrijving van de
twee onderwijsstelsels en de bijbehorende wettelijke grondslagen. We hebben ons
daarbij gebaseerd op een eerder verschenen rapport, geschreven door Wielemans
en Dewulf (1993), dat ook met subsidie van OORD tot stand kwam. De eerste versie daarvan is verschenen in april 1993, en steunde toen zoveel mogelijk op
informatie die tot december 1992 actueel was. Dat rapport heeft gediend als uitgangspunt voor een studiedag die op 7 mei 1993 te Leuven is gehouden. De
studiedag werd georganiseerd door het Nederlandstalig Gezelschap voor de Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) in samenwerking met de
NFWO-contactgroep Vergelijkende Onderwijskunde in Europees Perspectief
(VOEP).
De toenmalige tekst is voorgelegd aan een forum van deskundigen uit Nederland en Vlaanderen. Aan de participanten was verzocht de tekst kritisch te
beoordelen en, waar nodig, te amenderen. Mede op grond van de op die studiedag
geformuleerde amenderingen en toegevoegde interpretaties is eind mei 1993 het
eindrapport geredigeerd.
In vervolg daarop is aan twee personen, te weten Wielemans (werkzaam aan de
Katholieke Universiteit Leuven) en Lagerweij (werkzaam aan de Universiteit
Utrecht), een aanvullende subsidie verleend door het Vlaams-Nederlands Overleg
OnderwijsResearch en -Documentatie (OORD). Het resultaat van die Vlaams-Nederlandse coöperatie is weergegeven in dit rapport.
We hebben gestreefd naar een systematisch-vergelijkende beschrijving van de
11
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overeenkomsten en verschillen tussen het Vlaams secundair onderwijs en het Nederlands voortgezet onderwijs, dat wil zeggen voltijds en deeltijds onderwijs
aansluitend bij het primair onderwijs.
In de OORD-opdracht is vermeld dat inzichten worden verwacht in de overeenkomsten en verschillen inzake de diverse soorten/vormen van respectievelijk
secundair en voortgezet onderwijs over tenminste de volgende punten:
a.
de structuur van het secundair/voortgezet onderwijs;
b.
de onderwijskundige inhoud en organisatie, uitgedrukt in leerplannen, vakkenstructuur (hoofd- en bij-/keuzevakken), vakleerplannen, vakdoelste1lingen c.q. eindtermen, vakinhouden, formele studieduur, urentabellen en eindexameneisen;
c.
de pedagogische uitgangspunten en achterliggende doelstellingen op basis
van informatie van s1eute1personen en politieke c.q. beleidsstukken;
d.
interne doorstroom- c.q. overstapmogelijkheden binnen de diverse soorten/vormen van voortgezet onderwijs;
e.
doorstromingsmogelijkheden naar aansluitend beroeps-, hoger en/of universitair onderwijs;
f.
gegevens met betrekking tot studie1oopbanen van leerlingen binnen het stelsel van voortgezet onderwijs en aansluitend vervolgonderwijs;
g.
rendementscijfers en gegevens met betrekking tot tussentijdse uitval in relatie tot formele studieduur en doubleermogelijkheden;
h.
gegevens ten aanzien van de bevoegdheidseisen en bevoegdheidsregelingen
van de betreffende leraren;
1.
gegevens over de mobiliteit van leraren;
j.
gegevens over bestuur en beheer van de scholen c.q. de onderlinge verdeling van de bevoegdheden ten aanzien van bestuur en beheer tussen landelijke, provinciale, regionale, lokale overheden en (private) schoolbesturen;
k.
welke veranderingen in het voortgezet onderwijs worden in Vlaanderen en
Nederland nagestreefd en waarom?
Ook nu bleek dat deze opdracht té veelomvattend is voor de beschikbare tijd. Alle
informatie uit het rapport van Wielemans en Dewulf ( 1993) is op juistheid en volledigheid nagelopen. De meest recente gegevens voor zover beschikbaar in mei
1994 zijn verwerkt. De vaststelling dat de regelgeving enorm snel kan veranderen,
heeft geleid tot een grondige omwerking van de oorspronkelijke tekst.
Voorts hebben we er naar gestreefd niet slechts 'feiten' te vergelijken, maar
deze ook - zo mogelijk - te analyseren en te interpreteren. Dit rapport bevat vooral een geïnterpreteerde structurele vergelijking op grond van de beschikbare
statistieken. Daarbij hebben we ervaren hoe moeilijk het is om te gaan met soms
gelijkluidende termen en toch andere betekenissen, of met cijfermateriaal dat bij
nader toezien weinig of niet vergelijkbaar is.
Bij wijze van inle.iding is het ook nuttig de lezers en gebruikers van dit rapport te
wijzen op de aard van deze vergelijkende studie. Dit doen we het best door het geplande onderzoek te situeren in een typologie van vergelijkingen, mede met het
12
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oog op de impliciete of expliciete bedoelingen van de vergelijking. Vergelijken
van onderwijssystemen kan immers vele doelen dienen.
1.

In het kader van het Vlaams-Nederlands Overleg OnderwijsResearch en
-Documentatie (OORD) kan een vergelijkende studie bijdragen tot de toename van kennis van onderwijsambtenaren die frequent moeten denken en
handelen in en vanuit een Vlaams-Nederlandse context. Het doel van de vergelijking zou dus zijn: aan Vlaamse en Nederlandse onderwijsambtenaren
meer inzicht en kennis verschaffen van de overeenkomsten en verschillen
van twee onderwijssystemen.

2.

Vergelijken kan ook worden nagestreefd met de uitdrukkelijke bedoeling
'van elkaar te leren'. We kunnen kennis nemen van de analoge onderwijsproblemen van een buurland ten einde een antwoord te vinden op bepaalde
vragen zoals onder meer:
- Hoe gaat men in Nederland en Vlaanderen om met de niet-gemotiveerde
leerlingen die ergens tussen 16 en 18 jaar hun leerplicht moeten 'uitzitten'?
- Welke zijn de voor Nederland bruikbare ervaringen van 20 jaar Vlaamse
middenschoo 1-innovatie?
- Hoe wordt in Vlaanderen/Nederland het 'burn-out' -fenomeen van leerkrachten aangepakt?
- Wat met de zittenblijvers, de uitvallers, de leervertraagden ... ? Waarom
zijn de statistieken dienaangaande in Vlaanderen/Nederland nogal verschillend? Welke beleidsmaatregelen worden (succesvol?) ingezet?

3.

Een derde bedoeling van vergelijken kan zijn: het toetsen van bepaalde hypothesen. Zo'n hypothese kan bijvoorbeeld zijn: de feminisering van het lerarenberoep heeft geen significante invloed op de statusverlaging van het
beroep. (Is de statusverlaging van het lerarenberoep in Nederland minder
aanzienlijk dan in Vlaanderen, niettegenstaande dat er in Nederland veel
minder vrouwelijke leerkrachten zijn dan in Vlaanderen?)

4.

Vergelijkende onderwijskunde/comparatieve pedagogiek kan ook op verschillende 'diepteniveaus' worden beoefend; de 'contextualiteit', of de samenhang met andere subsystemen en fenomenen in dezelfde samenleving,
wordt dan uitvoerig bestudeerd. In deze studie is de 'contextualiteit' zeer
beperkt. Bijgevolg zijn ook de vergelijkingen minimaal contextueel. Het karakter van deze studie is hoofdzakelijk descriptief. In de 'Uitleiding' wordt

evenwel gestreefd naar een bondige interpretatie en naar een kritische dui~
ding van onderliggende tendensen.
Onder verwijzing naar de hierboven vermelde opdrachten, en indachtig het (beperkt) type vergelijking dat hier wordt nagestreefd, geven we hierna de indeling
van deze studie.
13
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In het eerste hoofdstuk geven we een bondige historische schets van het onderwijs in Vlaanderen en Nederland. De geschiedenis maakt ons bewust zowel van
bepaalde gemeenschappelijkheden als van verschillen, en dit niet slechts tussen
1815 en 1830. Ondanks een gemeenschappe.lijk verleden blijken na de scheiding
in 1830 vrijwel onmiddellijk de landen een eigen koers te varen. Dat verschijnsel
blijft ook in latere perioden zich voordoen.
Het tweede hoofdstuk bevat een beschrijving van beleidsstructuren en bevoegdheden in het onderwijs bestel. Van belang is dat we daar een onderscheid maken
tussen de ontwikkelingen in België en Vlaanderen. Dat is noodzakelijk omdat hier
sprake is van soms aanzienlijke onderlinge verschillen. In het vervolg zal het alleen gaan over de situatie in Vlaanderen en Nederland.
Het derde hoofdstuk gaat meer uitvoerig in op de formele onderwijssystemen.
We houden ons zo veel mogelijk bezig met de thans bestaande stelsels en niet met
allerlei vormen van onderwijs die inmiddels niet meer bestaan.
In het vierde hoofdstuk hebben we enkele thema's gekozen: (1) de schoolbevolking, (2) het beroep van leraren, (3) de rendementscijfers, het zittenblijven, de
uitval, (4) de basisvorming en de eindtermen/kerndoelen, (5) de evaluatieprocedures en examensystemen, en tenslotte (6) de leerlingbegeleiding.
Enkele deelopdrachten zijn om bepaalde redenen niet uitgevoerd. Onder meer opdracht 'b' veronderstelt het verzamelen van een grote hoeveelheid informatie over
(vak)leerplannen, doelstellingen per vak, vakinhouden, eindtermen per vak, urentabellen, etc. Het moge voor de opdrachtgever volstaan te refereren aan de daarvoor
gespecialiseerde, documentaire standplaatsen, namelijk in Nederland: de Stichting
Leerplanontwikkeling (SLO), en in Vlaanderen de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO).
Over de mobiliteit van leerkrachten (opdracht 'i') werden weinig vergelijkbare
gegevens gevonden. Veeleer blijkt dat het gebrek aan mobiliteitsvoorwaarden, en
de kritiek op de 'vlakke loopbaan', gemeenschappelijke kenmerken zijn.
Evenmin kon aandacht gegeven worden aan de aansluitingsproblematiek voortgezet/secundair onderwijs en hoger onderwijs/arbeidsmarkt. Ook hier werd onder
meer de moeilijkheid ervaren van de vergelijkbaarheid van het beschikbare cijfermateriaal.
Ten slotte wordt in een 'Uitleiding' (1) kritisch interpreterend gezocht naar de onderliggende tendensen van verschillende aspecten van de studie, (2) ter attentie
van de beleidsverantwoordelijken in Vlaanderen en Nederland een beleidsadvies
geformuleerd, en (3) een samenvatting gepresenteerd van de vergelijkende studie
als geheel.
Het rapport is uiteindelijk geschreven door vijf auteurs, inclusief de academische
verantwoordelijken, namelijk prof. N.A.J. Lagerweij (Universiteit Utrecht) en
prof. W. Wielemans (K.U.Lr-uven). Zij hebben a11en op eigen wijze bijgedragen
aan de ordening en interpretatie van de verkregen gegevens. Er is gedurende de uitvoering een goede samenwerking ontstaan. Dit groepswerk heeft ons geleerd dat
14
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de menselijke geest uiteindelijk de stuwende en interpreterende kracht achter de
data blijft. De data, hoe vlug ook, via elektronische post, geprojecteerd op het
scherm in de werkkamers van de auteurs in Vlaanderen en Nederland, vereisen
een zorgvuldige analyse en interpretatie. Daarvoor gelden enkele belangrijke voorwaarden: onderwijskundige creativiteit, voldoende tijd voor analyse, bezinning en
onderlinge uitwisseling, en tenslotte het bereiken van consensus. Dat laatste is des
te meer noodzakelijk omdat het vaak gaat om subjectieve interpretaties op grond
van soms moeilijk vergelijkbare gegevens.
We zijn er gelukkig in geslaagd het met elkaar over de voorliggende tekst volledig
en van harte eens te worden. Het creëren en redigeren ervan heeft ons behalve
hoofdbrekens ook veel plezier bezorgd. We wensen de lezer minder van het eerste
en vooral veel van het tweede toe.

Nathalie Druine
Els Haak
Nijs Lagerweij
Willy Wielemans
Luk Dewulf
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Afkortingen

Vlaanderen

ASO
BKLO
BLO
BO
BSO
BUSO
CDO
CSBO
DBSO
DVO
HOBU
HOKT
HOLT
KNS
KSO
LNS
NSKO
OSP
PHO

RVS
SERV

so
TO
TSO

VLOR

vso
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algemeen secundair onderwijs
buitengewoon kleuteronderwijs
buitengewoon lager onderwijs
buitengewoon onderwijs
beroepssecundair onderwijs
buitengewoon secundair onderwijs
centrum voor deeltijds onderwijs
centrum voor studie en beroepsoriëntering
deeltijds beroepssecundair onderwijs
dienst voor onderwijsontwikkeling
hoger onderwijs buiten de universiteit
hoger onderwijs van het korte type
hoger onderwijs van het lange type
kleuternormaalschool
kunstsecundair onderwijs
lagere normaalschool
nationaal secretariaat van het katholiek onderwijs
onderwijs voor sociale promotie
pedagogisch hoger onderwijs
raad van state
sociaal-economische raad van Vlaanderen
secundair onderwijs
technisch onderwijs
technisch secundair onderwijs
Vlaamse onderwijsraad
vernieuwd secundair onderwijs
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Nederland

AMvB
AOC
APVO-I
APVO-II
ARVO-I
ARVO-II
AVO
BBKS-BSO
BBKS-VWO/AVO
BBO
BOOB
B&W
CAO
CBOO
CDA
CITO
HAO
HAVO
HBO
HEAO
HNO
HTO
HTS
IAO

IBO
IHNO
INTAS
ITO
IVO
KMBO
KVE
LAO
LAVO
LDO
LEAO
LHNO
LLO
LMO
LNO
LO
LOK
18

algemene maatregel van bestuur
agrarische opleidingscentra
adviesraad projecten voortgezet onderwijs 1e fase
adviesraad projecten voortgezet onderwijs 2e fase
adviesraad voortgezet onderwijs 1e fase
adviesraad voortgezet onderwijs 2e fase
algemeen voortgezet onderwijs
bond van besturen van katholieke scholen voor basis- en
speciaal onderwijs
bond van besturen van katholieke school voor vwo/avo
beroepsbegeleidend onderwijs
bedrijfstakgewijze overleg onderwijs-bedrijfsleven
burgemeester en wethouders
collectieve arbeidsovereenkomst
contactcentrum bevordering openbaar onderwijs
christen-democratisch appel
centraal instituut voor de toetsontwikkeling
hoger agrarisch onderwijs
hoger algemeen voortgezet onderwijs
hoger beroepsonderwijs
hoger ekonomisch administratief onderwijs
hoger nijverheidsonderwijs
hoger technisch onderwijs
hoger technische school
individueel agrarisch onderwijs
individueel beroepsonderwijs
individueel huishoud- en nijverheidsonderwijs
interim algemene schakelopleiding
individueel technisch onderwijs
individueel voortgezet onderwijs
kort middelbaar beroepsonderwijs
kaderwet volwassenen educatie
lager agrarisch onderwijs
lager algemeen voorgezet onderwijs
lager detailhandelsonderwijs (beter: lmo)
lager ekonomisch administratief onderwijs

lager huishoud- en nijverheidsonderwijs
lager landbouwonderwijs (beter: lao)
lager middenstandsonderwijs
lager nautisch onderwijs
lager onderwijs
leerovereenkomst

Afkortingen

LPC
LTO
LTS
MABEVO
MAO
MAVO
MBO
MDGO
MEAO
MHNO
MLO
MMO
MNO
MO
MTO
MTS
NABS
NKSR
NLO
NPCS
OR
PABO
PTHN
PVDA
RVB
RVS
SBBO
SER
SG
SLO

so

SVM

svo
TECHN
VNG

vo
vso
VSO LOM
VSO MLK
VSOZMOK

vwo
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landelijke pedagogische centra
lager technisch onderwijs
lager technische school
maatschappelijke en beroepsvorming
middelbaar agrarisch onderwijs
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs
middelbaar ekonomisch administratief onderwijs
middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs
middelbaar laboratoriumonderwijs
middelbaar middenstandsonderwijs
middelbaar nautisch onderwijs
middelbaar onderwijs
middelbaar technisch onderwijs
middelbaar technische school
Nederlandse algemeen bijzondere schoolraad
Nederlandse katholieke schoolraad
nieuwe lerarenopleiding
Nederlandse protestants-christelijke schoolraad
onderwijsraad
pedagogische academie basisonderwijs
pedagogisch technische hogeschool Nederland
partij van de arbeid
raad voor de beroepskeuzevoorlichting
raad van state
streekscholen voor beroepsbegeleidend onderwijs
sociaal-economische raad
scholengemeenschap
stichting voor de leerplanontwikkeling
speciaal onderwijs
sektorvorming en vernieuwing van het middelbaar
beroepsonderwijs
instituut voor onderzoek van het onderwijs
mbo sektor techniek
vereniging van Nederlandse gemeenten
voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs voor leer- en
opvoedingsmoeilijkheden
voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk
lerende kinderen
voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
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WHBO

wo
WRR
WVO
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wet op het hoger beroepsonderwijs
wetenschappelijk onderwijs
wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
wet op het voortgezet onderwijs

I

Historische schets

Inleiding
Onderwijssystemen en vormingsdoelen zijn maatschappij- en cultuurgebonden.
De structuren en het daarbij gevoerde beleid, variëren per type samenleving en per
historische fase. Het secundair onderwijs in Vlaanderen en het voortgezet onderwijs in Nederland maken geen uitzondering op deze historische en cultureelmaatschappelijke 'wetmatigheid'. Beide systemen zijn gekenmerkt door een aan
tijd en ruimte gebonden standplaats. Daarom plaatsen we de hier gepresenteerde
beschrijving en vergelijking tegen de historische achtergrond die specifiek is voor
elk deelsysteem.
We starten deze - beknopte - historische schets met een beschrijving van de situatie vóór 1830, wanneer (een deel van) het huidige België I en Nederland voor
korte tijd samen deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. In een tweede
pa:ragraa:f volgt de gescheiden ontwikkeling van het secundair en voortgezet onderwijs in een sterk veranderende samenleving in de 19de en het begin van de 20ste
eeuw. De derde paragraaf behandelt de periode van 1920 tot 1960. Deze kenmerkt
zich door de explosieve groei van de onderwijsvoorzieningen. In een vierde paragraaf gaan we tenslotte na hoe het huidige onderwijssysteem (vanaf ca. 1965) tot
stand is gekomen. De meest recente ontwikkelingen worden hierin kort beschreven.

1 Het secundair/voortgezet onderwijs in Nederland en België vóór 1830
In de geschiedenis van België en Nederland van vóór 1830 maken we onderscheid
tus.sen twee perioden. Vóór 1813 is er sprake van twee gescheiden landen: de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Deze landen komen grotendeels overeen met het huidige Nederland en België. In 1813 worden de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden verenigd in het Koninkrijk deiNederlanden, onder leiding

1

In dit eerste hoofdstuk schrijven wij 'België' omwille van de niet te scheiden (onderwijs)geschiedenis
van de twee landsdelen, Vlaanderen en Wallonië.
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van Koning Willem I. Vanaf dat moment beleven België en Nederland voor korte
tijd een gezamenlijk verleden, dat duurt tot 1830. We beginnen dan ook met een
afzonderlijke beschrijving van de situatie in de 'Noordelijke Nederlanden' en in
de 'Zuidelijke Neder1anden'. Vervolgens geven we een korte schets van de periode waarin beide verenigd waren.

1.1 Noordelijke Nederlanden: Latijnse en Franse scholen
Vóór 1830 kennen de Noordelijke Nederlanden twee vormen van voortgezet onderwijs, te weten de Latijnse en de Franse scholen. De Latijnse scholen bereiken
een hoogtepunt in de zeventiende eeuw. Het beleid is in handen van de stadsbesturen. De Franse scholen ontwikkelen zich gedurende de achttiende eeuw uit
handelsscholen tot scholen voor algemeen voortgezet onderwijs. Het onderwijs
verbreedt zich - naast Frans en handelsrekenen~ met aardrijkskunde, geschiedenis,
wis- en natuurkunde. Naarmate de vakken die de Latijnse scho1en boden steeds
minder inspelen op de moderne, mede door de wetenschappen bepaalde maatschappij, groeit het aantal Franse scholen. Reeds aan het einde van de achttiende
eeuw heeft dit schooltype een veel grotere aantrekkingskracht dan de Latijnse
school.
Het is belangrijk te vermelden dat de Latijnse school steeds als een vorm van hoger onderwijs werd beschouwd. Volgens het Koninklijk Besluit van 1815 is de
Latijnse school dé exclusieve voorbereiding op de universiteit. Hoofdvakken zijn
Latijn en Grieks, bijvakken oude en nieuwe geschiedenis, oude en nieuwe aard~
rijkskunde, mythologie en wiskunde.
Tegen het einde van de achttiende eeuw zijn er ook enkele beroepsopleidingen
tot ontwikkeling gekomen. Er vormen zich tekenscholen (lager niveau) en tekenacademies (middelbaar/hoger niveau). Ook zijn er enkele industrie-, spin- en
werkscholen te signaleren, waar de leerlingen (uit sociaal-economisch lagere milieus) vooral leren 'werkzaam' te zijn. Aan enkele universiteiten is een opleiding
tot militair en/of civiel technicus verbonden.
Lang voor die tijd, in de periode 1400 tot 1600, was het gilde-onderwijs al ontstaan als eerste vorm van beroepsonderwijs. Bakkers, brouwers, metselaars,
wevers en alle andere middeleeuwse beroepsbeoefenaars moesten tot een adequate
uitoefening van hun beroep in de praktijk worden opgeleid. Van een vorm van institutionalisering zoals bij het algemeen onderwijs was echter geen sprake.

1.2 Zuidelijke Nederlanden: de Latijnse school

In de Zuidelijke Nederlanden is de Latijnse school dominant. De Latijnse scholen
in België worden - in tegenstelling tot het Noorden - steeds door de geestelijke
overheid bestuurd. Met de Jezuïeten als grondleggers bereiken ze een hoogtepunt
in de zestiende en zeventiende eeuw. De druk op deze scholen (vanaf de zeventiende eeuw) om meer moderne vakken op te nemen, resulteert aanvankelijk niet
zozeer in een nieuw schooltype - zoals de Franse school in het Noorden - maar
eerder in het geleidelijk toevoegen van nieuwe vakken aan het aloude vakkenpak22
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ket: moedertaal, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en natuurkunde.
Particuliere instellingen, kostscholen en scholen voor bijzonder onderwijs hebben een beter aan de eisen van de zich ontwikkelende maatschappij aangepast
programma, zoals de Franse scholen in de Noordelijke Nederlanden.
Pas tegen het einde van de 18de, begin 19de eeuw krijgt de modernisering in de
Zuidelijke Nederlanden vorm via de oprichting van nieuwe middelbare scholen
door de overheid. Omdat de geestelijkheid zich tegen deze rijksscholen (de 'koninklijke' of 'Theresiaanse' colleges, de centrale scholen en de lycea) verzet,
hebben zij niet het gewenste succes.

1.3 Vijftien jaar samen ...
In 1813 wordt het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen, wat betekent dat de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlande.n samengaan. Een gezamenlijke grondwet wordt geproclameerd in 1815. In 1825 besluit men om de scholen, die door de
clerus bestuurd worden, te sluiten en enkel de 'burgerlijke' Latijnse scholen te erkennen. Het protest in de Zuidelijke Nederlanden tegen deze maatregel ligt mede
aan de basis van de splitsing van Noord en Zuid en aan de verdere gescheiden ontwikkeling van het voortgezet/secundair onderwijs in België en Nederland.

2 Het secundair/voortgezet onderwijs in België en Nederland tussen

1830 en 1920
Zowel in België als in Nederland zijn twee grote maatschappelijke ontwikkelingen
in aanzienlijke mate bepalend voor de indringende veranderingen in het onderwijs: de overgang van een agrarische naar een industriële samenleving en het
verschijnsel 'verzuiling'. Door deze veranderingen komen enerzijds katholieke en
liberale groeperingen in België en anderzijds katholieke en protestantse belangengroepen in Nederland - ook in het onderwijs - tegenover elkaar te staan.
De eerste ontwikkeling geeft aanleiding tot het ontstaan van eigentijdse en meer
aan de behoeften van de moderne maatschappij aangepaste onderwijsvoorzieningen. De verzuiling leidt tot wat men in België en Nederland 'de schoolstrijd' is
gaan noemen.
Daar in beide landen de eerste fase van de .s choolstrijd vooral betrekking heeft
op het lager onderwijs, zullen we meer aandacht geven aan de tweede fase, waarbij in meerdere mate ook het secundair/voortgezet onderwijs in het geding is.

2.1 België

In België geeft de heerschappij van de burgerij aanleiding tot de oprichting van
steeds meer 'officiële scholen' (de athenea). De vorming van goede staats burgers
is hierin een belangrijke doelstelling. Deze 'officiële scholen' worden gecreëerd
als tegenwicht van het 'vrij confessioneel (= katholiek) onderwijs', dat zich hoofdzakelijk richt op de vorming van trouwe leden van de kerkgemeenschap.
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'K wantitatief blijft het katholieke onderwijs belangrijker dan het 'officiële': respectievelijk 53 en 24 scholen in 1846, 170 en 110 in 1911 (De Keyser & D'Hoker,
1984:-1985, p. 19).
Het opnemen van de 'vrijheid van onderwijs' in de grondwet van 1831, leidt ertoe
dat na die periode nieuwe vakken geïntegreerd worden in de curricula van alle
athenea en colleges. Op deze wijze speelt men in op nieuwe economische behoeften. In grote colleges en athenea duikt voor het eerst ook een afdeling op waarin
deze moderne vakken worden gegroepeerq.; geleidelijk aan ontstaat aldus de naam
'beroepsafdeling'. De term 'beroepsafdeling' verwijst hier niet naar beroepsonderwijs, maar veeleer naar wat in Vlaanderen vanaf 1887 de 'moderne humaniora'
wordt genoemd (algemeen vormend onderwijs).
Twee wetten leggen de grondslagen van het secundair onderwijs; ze blijven van
kracht tot na de Tweede Wereldoorlog.
De eerste wet op het middelbaar onderwijs van 1 juni 1850 legt de structuur en
het programma vast van de rijksmiddelbare scholen. De provinciale en gemeentelijke middelbare onderwijsinstellingen nemen deze structuur over om in
aanmerking te komen voor subsidies. Ook de vormgeving van het vrij onderwijs
wordt door deze structuur beïnvloed.
De wet maakt een onderscheid tussen 'hogere middelbare scholen' (athenea) en
'lagere middelbare scholen' (écoles moyennes). De hogere middelbare scholen omvatten twee afdelingen, de humaniora en de beroepsafdeling die respectievelijk
zes en vijf studiejaren tellen (met in de laatste twee jaar een onderscheid tussen
een wetenschappelijke, een industriële en een commerciële sectie). De 'école moyenne' verzorgt eindonderwijs. Ze bereidt voor op de lagere kaders in de wereld
van handel, industrie, financiën en administratie.
De tweede wet op het middelbaar onderwijs legt het secundair onderwijs een
structuur op die tot na de Tweede Wereldoorlog stand houdt (zie voor een overzicht Figuur 1). Vanuit een streven naar comprehensief onderwijs (avant la lettre)
worden de klassieke (voorheen de humaniora) en de moderne humaniora (vroeger
de beroepsafdeling) uiterlijk gelijkwaardig gemaakt. Toch blijft het secundair onderwijs in de praktijk een categoriaal systeem waarin de klassieke humaniora - en
dan vooral de Grieks-Latijnse afdeling - een groter prestige geniet dan de meer op
(hoge) handels- en industriefuncties gerichte moderne humaniora. De klassieke humaniora blijft bovendien dé toegangsweg bij uitstek tot (alle richtingen aan de)
universiteit. Los van de humaniora, staat de middelbare school (de 'école moyenne').
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Figuur 1
Het secundair onderwijs in België volgens de wet van 1887
Klass iek humaniora

modern e humaniora
comme rcieel/

midde lbare school

weten schappelijke

Legenda
- klassieke humaniora: duur 7 jaar, waarbij het aanvangsjaar het zevende jaar genoemd wordt en de 'poësis' en 'retorica' (respectievelijk tweede en eerste jaar)
de opleiding afsluiten
- moderne humaniora: duur 4jaar
- middelbare school: duur 3 jaar

Onder invloed van de sociaal-economische ontwikkelingen ontstaat in de loop van
de 19de eeuw ook een totaal nieuwe onderwijssoort: het 'technisch onderwijs'.
Deze nieuwe onderwijsvorm bereidt specifiek voor op een beroep in de landbouw,
de nijverheid en de handel en komt in twee vormen voor.
De eerste vorm is het nijverheidsonderwijs dat inspeelt op de behoeften van de
industriële revolutie. Het bestaat uitsluitend uit avond- en/of zondagsscholen en
verzorgt theoretisch-technisch onderwijs. Het nijverheidsonderwijs richt zich voornamelijk op het lager- en middenkaderpersoneel van de nieuwe industrieën.
Daarnaast is er het beroepsonderwijs, dat als een reactie tegen de moderne produktiemethoden vooral tot stand komt in de sectoren van de kunstambachten en
traditionele ambachtelijke beroepen. Wanneer tegen het einde van de 19de eeuw
ook meer moderne beroepsscholen opgericht worden, gaan traditionele en moderne beroepsscholen naast elkaar functioneren. In tegenstelling tot het
nijverheidsonderwijs omvat het beroepsonderwijs een theoretische én een praktische opleiding. Ook verzorgt het deeltijds 'dag ' -onderwijs.
Vanaf 1880 kennen beide onderwijsvormen een enorme uitbreiding. Vooral het
technisch georiënteerde nijverheidsonderwijs is sterk benvloed door de (tweede)
industriële revolutie.
Naar grádatie en doelgroep behoort het technisch onderwijs tot het 'voortgezet'
onderwijs, toch is het totaal gescheiden van het secundair onderwijs.
Het ontstaan van de verschillende vormen van secundair onderwijs is standsgebonden. Dalend zowel met betrekking tot het niveau van de doelgroep als het
onderwijsniveau ontstonden achtereenvolgens de klassieke humaniora, de moder25
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ne humaniora, de middelbare school en de vele typen technisch onderwijs. Op
deze manier groeide het secundair onderwijs steeds meer uit tot een categoriaal onderwijsstelsel.

2.2 Nederland
In de eerste helft van de l 9de eeuw weegt ook in Nederland de maatschappelijke
druk om tot een meer moderne algemene vorming te komen zwaar op de Latijnse
scholen. In 1838 worden zogenaamde 'tweede afdelingen' ingesteld aan de Latijnse scholen. De eerste afdeling blijft de ideale vooropleiding tot de universiteit, de
tweede heeft een meer algemeen vormend programma - gelijkend op dat van de
Franse scholen - en is gericht op de hogere maatschappelijke functies.
Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die in België (één school met twee afdelingen), zij het dat de Latijnse scholen af te rekenen hebben met de succesvolle
Franse scholen. De nieuwe 'aanhangsels' (afdelingen) kunnen nauwelijks succesvol worden genoemd.
De Franse scholen ontwikkelen zich vrij naast de Latijnse scholen en spelen in
op de interesse voor vreemde talen en natuurwetenschappen. Ze bestaan in de
vorm van dagscholen en van (vaak zeer dure) kostscholen en instituten. Het gaat
om een kwantitatief grotere groep dan de Latijnse school, al maakt in Nederland,
evenals in België, slechts ongeveer 3% van de leerlingen in de leeftijd van 12 tot
17 / 18 jaar er gebruik van (tegenover 1% dat gebruik maakt van de Latijnse
school).
Ook in Nederland vaardigt men een wet uit op het middelbaar onderwijs (MOwet) die, zoals de Belgische wet van 1887, bepalend is voor het uitzicht van het
voortgezet onderwijs tot een heel eind in de 20ste eeuw. De wet van 1863 op het
middelbaar onderwijs (verbonden met de naam van Thorbecke) rekent de burgerscholen, de hogere burgerscholen, de middelbare scholen voor meisjes en de
poly-technische school te Delft tot het middelbaar onderwijs (zie Figuur 2).
Allereerst is er de tweejarige (lagere) 'burgerschool', bestemd voor de toekomstige ambachtsman en de (kleine) landbouwer. Men verschaft er algemeen
vormend onderwijs met een technische of landbouwkundige gerichtheid, dat zowel in de vorm van dag- als avondonderwijs wordt aangeboden. In tegenstelling
tot de avondschool krijgt de dagschool (door de economische thuissituatie van de
leerlingen: velen van hen werkten overdag) nooit het succes waarop men gehoopt
heeft.
Voor de 'hogere' burgers, werkzaam in de handel, nijverheid en staatsdienst,
wordt de Hogere Burgerschool (HBS) opgericht, bestaande uit twee vormen: een
driejarige en een vijfjarige cyclus. Net als in de burgerschool gaat het ook hier
niet in eerste instantie om een beroepsopleiding.
De HBS zou het meest succesvolle schooltype worden, succesvoller dan het
gymnasium. De oprichting, in de tweede helft van de negentiende eeuw, van praktijkgerichte scholen, zoals ambachtscholen voor jongens en huishoud- en
industriescholen voor meisjes, staat de ontwikkeling van de HBS niet in de weg.
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Het zijn immers vooral leerlingen uit de 'midden ' en 'hogere' standen die dit
schooltype bezoeken. In de praktijkgerichte scholen daarentegen, treft men vooral
leerlingen uit de 'lagere' standen aan.
De Wet op het Middelbaar onderwijs van 1863 maakt het mogelijk dat het derde
schooltype, de Middelbare School voor Meisjes (MMS) opgericht kan worden.
Deze school is overwegend gericht op een literair-esthetische ontwikkeling. Veel
aandacht wordt besteed aan het leren van moderne vreemde talen. Van de mogelijkheid tot oprichting van MMS-en wordt aanvankelijk echter weinig gebruik
gemaakt, wat onder meer te maken heeft met de concurrentie van kostscholen en
particuliere scholen voor meisjes. Ook worden meisjes vanaf 1871 tot de HBS toegelaten. Toch zijn er in 1880 reeds 12 MMS-en, die door 1.002 leerlingen bezocht
worden (Dodde, 1993, p. 78).
Figuur 2
Het middelbaar onderwijs in Nederland volgens de MO-wet van 1863
Polyt echni sche school te
Delft

5

4

3
2

Legenda
- Polytechnische school: voorbereidend (hoger) onderwijs voor toekomstige industriëlen en ingenieurs
Hogere Burgerschool-A: de vijfjarige HBS
- Hogere Burgerschool-B: de driejarige HBS (N.B. Niet te verwarren met de
HBS-A en -B zoals die vanaf 1920 onderscheiden werden (zie § 3.2))
- Middelbare school voor meisjes: MMS
- Burgerschool: de tweejarige 'lagere' burgerschool
De Polytechnische School in Delft wordt opgericht als een voorbereiding voor toekomstige industriëlen en ingenieurs. Deze school sluit aan op de vijfjarige HBS.
Hoewel het dus in feite een vorm van hoger onderwijs is, wordt het als zodanig
niet erkend en is dit type toch in de MO-wet opgenomen. Pas in 1905 zal de Polytechnische school erkend worden als een vorm van hoger onderwijs.
Dat de Wet op het Middelbaar Onderwijs niet heel precies het middelbaar en het
hoger onderwijs van elkaar onderscheidt, blijkt ook uit het feit dat de Latijnse
scholen in de wet ontbreken. Deze scholen - die letterlijk gezien tot het voortgezet
onderwijs behoren - worden tot het hoger onderwijs gerekend. Daarnaast vallen
27
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ook de landbouw-, zeevaart- en tekenscholen buiten de wet en ontbreekt vooralsnog een regeling voor het technisch onderwijs.
Nog een andere vorm, het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), wordt dé
algemene opleidingsvorm bij uitstek voor kinderen uit de 'middenklasse'. Het
MULO wordt geregeld via een wet van 1857 en is er als twee-, drie- of vierjarige
school. Dit onderwijstype is in feite een soort verlengstuk van het lager onderwijs
en is bedoeld als een voorbereiding op het middelbaar en hoger onderwijs. In werkelijkheid vervult het MULO toch vaak de rol van eindonderwijs.
Het technisch en handelsonderwijs komt voorlopig niet van de grond. Men is het
er wel over eens dat algemene vorming op school dient te worden aangeboden en
bevorderd, maar het beroep zelf moet in de praktijk worden aangeleerd. Zo is dat
ook in de MO-wet bepaald. Dus houdt men het bij algemeen lager onderwijs voor
iedereen en daarop aansluitend beroepsgericht onderwijs (in de vorm van dagonderwijs) voor slechts heel weinigen. Het avondonderwijs, dat meer theoretisch van
aard is, kan echter wel op meer belangstelling rekenen. In 1880 staan bij 34 burgeravondscholen 3.830 leerlingen ingeschreven. Deze scholen vormen een
aanvulling op de dagelijkse beroepsactiviteiten (vrijwel alle leerlingen die deze
scholen bezoeken oefenen overdag een ambacht uit).
Toch zou het technisch onderwijs geleidelijk aan opgang maken vanuit de (succesvolle) burgeravondscholen en tekenscholen. Wanneer de behoefte aan
theoretisch-praktisch gericht beroepsonderwijs steeds meer gaat toenemen, kan de
burgerschool daarin niet voorzien. Aan het einde van de 19de eeuw ontstaan daarom steeds meer particuliere vakscholen van zowel lager als middelbaar niveau.
De eeuwwisseling is voor het Nederlandse onderwijs van grote historische betekenis: in 1901 wordt een leerplichtwet ingevoerd die kinderen vanaf hun zevende
levensjaar verplicht naar school te gaan (in het tweede hoofdstuk geven we een
meer gedetailleerde beschrijving van de leerplichtwetten). Door deze wet wordt de
basis gelegd voor de uitbreiding van het voortgezet onderwijs in de 20ste eeuw.
De grootste uitbreiding zal echter pas plaatsvinden na de Tweede Wereldoorlog:
vanaf dat moment gaan steeds meer arbeiderskinderen naar school.

3 Het secundair/voortgezet onderwijs in België en Nederland tussen
1920 en 1965
Kenmerkend voor beide landen in deze periode is de explosieve groei van de onderwijsvoorzieningen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de stijgende vraag
naar geschoold personeel, de leerplicht(-verlengings-)wetten, de uitgroei en de juridische onderbouwing van het technisch en beroepsonderwijs én de in een wet
vastgelegde financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, dat het
einde van de schoolstrijd inluidt.
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3.1 België
Grofweg kunnen we twee afzonderlijke periodes onderscheiden. De eerste loopt
van 1918 tot 1940 en kenmerkt zich door de gescheiden ontwikkeling van het middelbaar en het technisch onderwijs. In de tweede periode, van 1945 tot 1965, komt
een toenadering tot stand tussen de twee onderwijsvormen.
De economische groei aan het begin van deze eeuw doet het belang van het (technisch) onderwijs toenemen. Ook de Wet op de Leerp1icht van 1914 is
medeverantwoordelijk voor de massale groei van de onderwijsvoorzieningen.
Organisatorisch en inhoudelijk verandert in deze periode slechts weinig aan het
secundair onderwijs. De voornaamste ontwikkelingen zijn de ' vernederlandsing'
van het onderwijs (voorheen was Frans de voertaal), de uitbreiding van de moderne talen en de inkrimping van de klassieke talen.
Het technisch onderwijs groeit en gaat gestadig zijn eigen weg door het ontbreken van adequate wetgeving en reglementering. Ook in juridisch-financiële zin
blijft deze onderwijsvorm nog strikt gescheiden van de rest van het secundair onderwijs.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn drie ontwikkelingen typerend voor het secundair
onderwijs: de uitbreiding van de onderwijsvoorzieningen, de verruiming van de
doorstromingsmogelijkheden en (vooral) de toenadering tussen het middelbaar en
het technisch onderwijs. Deze tendensen zijn het resultaat van de groeiende belangstelling van de overheid voor het onderwijs.
In deze periode situeert zich ook de tweede schoolstrijd, met het secundair onderwijs als inzet. Het vrije (confessionele) onderwijsnet vraagt de overheid om
financiële middelen voor de werking en uitbreiding van scholen. Het resultaat van
deze schoolstrijd (tussen socialisten en liberalen enerzijds en katholieken anderzijds) is het 'schoolpact' (vastgelegd in de schoolpactwet van 1959). Deze overeenkomst is een compromis: het vrij onderwijs krijgt bestaanszekerheid dankzij
een aanzienlijke subsidiëring en het door de overheid ingerichte onderwijs krijgt
uitbreidingsmogelijkheden.
In 1949 zorgt het Regentsbesluit voor een herstucturering van het middelbaar onderwijs. De bestaande humaniora-afdelingen worden aangevuld met enkele
studierichtingen. Zo krijgt de hogere cyclus van de 'klassieke humaniora' naast de
Latijn-Griekse en de Latijn-Wiskunde (vroeger Latijnse) afdeling er ook een Latijn-Wetenschappelijke afdeling bij. De moderne humaniora (hogere cyclus) wordt
opgesplitst in een economische (vroeger commercieel-industriële) en een wetenschappelijke afdeling. De lagere cyclus van de moderne humaniora wordt
uitgebreid met een afdeling 'toegepaste' vormen van middelbaar onderwijs (pre-industriële, pre-landbouw en familiale voor meisjes, niet bedoeld als huishoudkunde
maar als een soort menswetenschappen avant la lettre). In 1958 wordt in demoderne humaniora de wetenschappelijke afdeling nog eens onderverdeeld in een
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'wetenschappelijke A' (klemtoon op wiskunde) en een 'wetenschappelijke B'
(klemtoon op wetenschappen).
In 1953 wordt de Eerste Organieke Wet op het Technisch Onderwijs aangenomen
(hoewel reeds voorafgegaan door het Konink1ijk Besluit van 1933). Deze wet
geeft aan het technisch- en beroepsonderwijs dezelfde structuur als die van de humaniora. Beide onderwijsvormen kunnen gekozen worden door leerlingen vanaf
de leeftijd van 12 jaar. Het eerste jaar fungeert als een oriëntatiejaar. Vanaf het
tweede jaar volgen de leerlingen gescheiden les in hetzij een technische richting
hetzij een beroepsvoorbereidende richting. Het curriculum van de technische
school bevat meer theoretische en algemeen vormende vakken dan dat van de beroepsschool.
De Omnivalentiewet van 1964 geeft de afgestudeerden van a1le humaniora~afdelingen en van de industrieel-wetenschappelijke afdeling van het technisch onderwijs
toelating tot de universiteit, op voorwaarde dat ze slagen voor een - door de plaatselijke school ingericht - 'maturiteitsexamen'. Ook afgestudeerden van de overige
afdelingen uit het hoger secundair technisch en kunstonderwijs kunnen toegang
krijgen. Zij moeten met goed gevolg een examen afleggen voor de Examencommissie van de staat.

3.2 Nederland
Ook in Nederland groeit, tegelijkertijd met de industrialisatie, de behoefte aan
steeds grotere aantallen (hoog gekwalificeerde) arbeidskrachten. Dit leidt tot een
snelle groei van de voortgezette opleidingen na het lager onderwijs. Aanvankelijk
gaat het nog om 'standsgebonden' onderwijs, maar gedurende de eerste helft van
de twintigste eeuw ontwikkelt het voortgezet onderwijs zich steeds meer van elitenaar massa-onderwijs.
Net als in België maakt de schoolstrijd in Nederland een tweede fase. door. Deze
heeft echter bijna uitsluitend betrekking op het lager onderwijs; meer bepaald is
zij gericht op de financiële gelijkstefüng tussen het openbaar en het bijzonder lager onderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt niet opgenomen in de Schoolwet
van 1920, de wet die een einde maakt aan de schoolstrijd. Het zal duren tot na de
Tweede Wereldoorlog voordat de overheid zich bereid verklaart de kosten van de
verzuiling van het voortgezet onderwijs te betalen.
Hoewel reeds in 1909 financiële middelen vrij komen voor bijzondere HBS-scholen, beperkt de Stopwet van 1924 (dat wil zeggen de Technische Herziening 1923
en de bezuinigingsmaatregelen [voor alle onderwijsvormen] van 1924) deze financiering tot enkel die scholen die vóór 1921 geopend waren. De aanleiding tot het
invoeren van deze Stopwet is een korte passage die toegevoegd was aan de Wet op
het Nijverheidsonderwijs van 1919 (bij artikel 25). Hierin had de Minister het beslissingsrecht toegewezen gekregen van het al dan niet toekennen van subsidies,
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rekening houdend met de financiële toestand van het land. De toenmalige minister
Visser maakt zeer uitdrukkelijk gebruik van dat recht en weigert subsidies aan bijna elke aanvraag voor een nieuwe school. In 1922 en 1923 hebben op die wijze
niet minder dan 200 aanvragen voor het oprichten van een school bot gevangen.
Naar aanleiding van de toenemende kritiek vraagt de minister dan een duidelijker
legitimering, hetgeen zal leiden tot de genoemde Stopwet van 1924. Daarin wordt
bepaald om, op een aantal uitzonderingen na, tot een nader te bepalen datum geen
subsidies meer toe te kennen aan nijverheidsscholen.
Ondanks deze beperkingen groeit de deelname aan het nijverheidsonderwijs van
4% van de 12- tot 17/18-jarigen in 1900 tot 11,2% in 1920 en 17,1% in 1940. Ook
voor het voortgezet algemeen onderwijs valt voor deze jaren een groei te noteren
van respectievelijk 3,9%, 10% en 14,7% van dezelfde leeftijdsgroep.
In 1931 wordt de Stopwet ingetrokken, maar zelfs dan blijft de minister zijn beslissingsrecht behouden. Gelijke subsidiëring wordt pas echt een feit vanaf 1956.
Standaert ( 1968, p. 81-87) beschrijft de gevolgen van de Stopwet a]s volgt: 'In feite betekende de Stopwet een belangrijke stagnatie in het oprichten van nieuwe
scholen en voornamelijk voor technische en beroepsscholen. De groei van het aant~l scholen voor technisch onderwijs was dan ook gering, hoewel het leerlingenaantal steeg. Van 1920 tot 1940 nam het dagambachtsonderwijs slechts toe van 70
tot 99 scholen; het leerlingenaantal steeg van 14.140 tot 33.070. In 1946 genoten
slechts 125 ambachtsscholen een staatssubsidie. Opvallend daarbij is de grote discrepantie tussen confessionele en neutrale scholen. Het ging om 10 katholieke, 6
protestants-christelijke, 14 gemeentelijke en 95 neutrale. Dit verschil kan niet toe~
vallig genoemd worden. Het maakt duidelijk dat de schoolstrijd nog niet volledig
had afgedaan en nog zeer duidelijk meespeelde in de subsidiëringspolitiek.'
Wat het beroepsonderwijs betreft, moet hier evenwel een nuancering aangebracht worden. Beroepsonderwijs was namelijk steeds~ en vanaf het begin - een
bijzonder neutrale aangelegenheid. Confessionelen hadden aanvankelijk geen belangstelling voor confessioneel beroepsonderwijs. Met name de confessionele
voorman Kuyper zag in het beroepsonderwijs geen taak voor de confessionelen
weggelegd.
Bij het bespreken van de ontwikkeling van de verscheidene typen onderwijs
moet rekening gehouden worden met een aantal schooltypen die, strikt genomen,
buiten de Wet op het Middelbaar Onderwijs vallen maar in de praktijk toch tot het
voortgezet onderwijs behoren (zoals we die ook al in de vorige paragraaf tegenkwamen).
Het Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), opvolger van het MULO (dat in de vorige paragraaf besproken is), behoort wettelijk tot het lager onderwijs terwijl het
in feite voortgezet onderwijs is. Het betreft aanvankelijk de hoogste klassen van
het lager onderwijs. In de Lager Onderwijswet van 1920 wordt de drie- of vierjarige ULO~school als afzonderlijk schooltype erkend. Hoewel haar voorganger de
MULO-school - al op veel belangstelling kon rekenen, kan het ULO zich vanaf
dat moment echt massaal ontwikkelen, gezien de gelijke subsidiëring van het lager
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onderwijs. Zo wordt het ULO het (voortgezet) onderwijs voor de grote massa van
de bevolking.
De Hogere Burgerschool is het enige onderwijstype uit de wet van 1863 dat zich
succesvol ontwikkelt. Dit geldt enkel voor de 5-jarige opleiding; de 3-jarige opleiding moet het afleggen tegen het ULO, dat goedkoper is. Het succes stijgt nog
wanneer afgestudeerden van de HBS geleidelijk aan studierechten krijgen voor
sommige universitaire opleidingen.
In 1920 splitst men de HBS op in twee afdelingen: de literair-economische
HBS-A (nadruk op talen en maatschappij-economische vakken, als een antwoord
op de roep naar handelsonderwijs) en de wiskundige en natuurkundige HBS-B.
Volgens de wet van 1863 werd de HBS niet alleen als school voor algemeen
voortgezet onderwijs, maar ook als handelsschool opgericht. Dit handelsonderwijs
komt echter niet van de grond. Los van de HBS ontstaan er aparte handelsscholen.
In 1937 wordt het handelsonderwijs opgenomen in de wet op het middelbaar onderwijs. Ook het handels-dagonderwijs gaat echter geleidelijk ten onder aan de
concurrentie met het ULO en met de latere HBS-A. Het handels-avondonderwijs
daarentegen heeft meer succes.
De ontwikkeling van de Middelbare School voor Meisjes (MMS) wordt eveneens
door een aantal factoren bemoeilijkt. Ten eerste werkt de al eerder genoemde Stopwet remmend ten aanzien van de MMS. Daarnaast heeft de (zelfstandige) MMS af
te rekenen met een aantal concurrerende schooltypes die (meestal met succes) ook
een MMS-afdeling hebben opgericht, zoals de lycea, sommige HBS-scholen en
een aantal gymnasia. Een MMS-diploma levert overigens geen toelating tot de universiteit.
Ondanks het opkomen van de HBS als een voorbereiding op (een deel van) het
universitair onderwijs blijft het Gymnasium zijn status behouden, evenals zijn
naam als moeilijkst en meest behoudend schooltype. In vergelijking met het leerlingenaantal van de 5-jarige HBS loopt de belangstelling voor het dure Gymnasium echter terug.
Een nieuwe schoolvorm, met een succesvolle ontwikkeling, is het lyceum. Het lyceum is in feite een samensmelting van het gymnasium, de HBS en (later) de
MMS. Het oorspronkelijke doel van het lyceum (het eerste lyceum werd in 1909
door Casimir opgericht) is het uitstellen van de studiekeuze door een gemeenschappelijke één- of twee-jarige onderbouw. Dit idee krijgt evenwel nooit
helemaal vorm. Het lyceum is dan ook minder een afzonderlijk schooltype geworden, dan een combinatie van verschillende typen met een zelfde programma als de
afzonderlijke scholen. De (vooral 'bijzondere') lycea hebben door hun grote groei
de komst van heel wat zelfstandige scholen (met maar één schooltype dus) overbodig gemaakt.
Anders dan in België, komt in Nederland reeds in 1919 een officiële erkenning
van het beroepsonderwijs tot stand, namelijk door de Wet op het Nijverheidsonder32
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wijs. De bedoeling van de wet ligt in het stimuleren van onderwijs dat een antwoord biedt op de eisen die vanuit het maatschappelijke leven worden gesteld.
Maar ook nu staan de Stopwet en de bezuinigingsmaatregelen een vrije ontwikkeling van dergelijke onderwijsvormen in de weg.
De Wet op het Nijverheidsonderwijs zorgt voor structuur door de onderverdeling in lager (dag- en avondonderwijs) en middelbaar onderwijs. Hoewel het
leerlingstelsel in de wet is opgenomen, geldt hetzelfde niet voor het handels- en
landbouwonderwijs.
Wat het technisch onderwijs betreft, behouden de oude ambachtelijke richtingen
de overhand. De cursusduur is aanvankelijk drie jaar, maar wordt later (in 1935)
- als bezuinigingsmaatregel - naar twee jaar teruggebracht. Deze verkorting van de
duur van de ambachtsschool intensiveert de groei van het leerlingstelsel in Nederland. Langzamerhand ontwikkelen de elite-ambachtsscholen zich tot Middelbare
Technische Scholen (MTS).
De aansluiting tussen lager en middelbaar onderwijs wordt overbrugd door een
voorbereidend onderwijsjaar dat later het Uitgebreid Technisch Onderwijs wordt
(UTS). In 1949 verandert de naam ambachtsschool in Lagere Technische School
(LTS).
Tot slot willen we nog twee schooltypen kort onder de aandacht brengen. Ten eerste zijn er de (landbouw-)huishoudscholen, bedoeld voor meisjes. Zij komen in
twee vormen voor. Enerzijds is er een twee-jarige (lagere) opleiding waarop allerlei vakopleidingen aansluiting vinden (hulp in de huishouding, naaister).
Anderzijds is er het middelbaar huishoudonderwijs dat in feite een leraressenopleiding omvat van twee à drie jaar.
Naast het huishoudonderwijs is er ook het land- en tuinbouwonderwijs. Deze onderwijsvorm leidt een min of meer 'ongeregeld' bestaan en manifesteert zich in
verschillende vormen. Het gaat vooral om scholen met een drie-jarige opleiding
die op het ULO aansluiten. Vooral de land~ en tuinbouw-winterscholen boeken
succes. Zij maken het mogelijk om het praktisch werken te combineren met het
volgen van onderwijs.

4 Het secundair/voortgezet onderwijs in België en Nederland: het recente
verleden (vanaf ca. 1965 tot heden)
Zowel in Nederland als in België vinden de laatste decennia grote veranderingen
plaats in het voortgezetJsecundair onderwijs. De belangstelling voor vervolgonderwijs neemt toe. Het voortgezet onderwijs verliest nu echt zijn elitair karakter en
wordt massa-onderwijs. Deze veranderingen sluiten aan bij het algemene streven
in vele Westeuropese landen vanaf de jaren '60 naar een vorm van onderwijs-voorallen. Dit streven wil zich uitdrukken in een eenheidsschool voor iedereen tot de
leeftijd van 14 à 16 jaar. Vanaf de jaren '70 worden onderwijsveranderingen in
aanzienlijke mate beïnvloed door de veranderende sociaal-economische situatie.
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De overheidsuitgaven voor onderwijs worden drastisch beperkt. In niet mindere
mate wordt het onderwijs ook toenemend uitgenodigd zich aan te passen aan het
complexe en pluralistische karakter van de samenleving.
Zowel in Nederland als in België zoekt men naar een geschikte inhoudelijke en
structurele invulling van de eisen die als gevolg van dit alles ten aanzien van het
onderwijsstelsel worden geformuleerd. Deze maatschappelijke veranderingen en
eisen hebben waarschijnlijk ook invloed op de verlenging van de leerplicht, hoewel het hierbij in eerste instantie om een economische maatregel gaat (zie
hoofdstuk 2).

4.1 België
In 1969 wordt bij wijze van experiment in Wallonië het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO) ingevoerd; Vlaanderen volgt in 1970. Voor België als geheel wordt
over de Wet op het VSO gestemd op 19 juli 1971.
Dit VSO moet een (gematigd) comprehensief onderwijssysteem worden dat het
historisch gegroeid, categoriaal onderwijsstelsel vervangt. De comprehensieve
grondgedachte vinden we terug in één van de resoluties van 1969. Daarin wordt
gesteld dat 'een stelsel van algemeen en niet-selectief secundair onderwijs, dat aan
leerlingen met verschillende begaafdheid en uit verschillende sociale kringen de
ruimste mogelijkheden biedt om aan de gemeenschappelijke activiteiten deel te nemen, het beste middel is om dat doel te bereiken' (De Keyser, & D'Hoker,
1984-1985, p. 35).
De vernieuwing, geïnspireerd door de adviezen van de Raad van Europa in 1968
en 1969 2 , wordt door verschi11ende ministers voorbereid. De Raad adviseert onder
andere een structurering in drie cycli.
Via: de Wet van 1971 krijgt de eenwording van het secundair onderwijs (het algemeen vormend, technisch en kunstonderwijs) gestalte. Drie cycli van telkens
twee jaar volgen elkaar op: de observatiecyclus, de oriëntatiecyclus en de determinatiecyclus. De eenwording betreft zowel de gelijkstelling van de oude en de
moderne humaniora, als van het algemeen vormend en het technisch onderwijs.
Een gemeenschappelijke basisvorming moet het uitstellen van de definitieve
keuze voor een of andere studierichting uitstellen tot de leeftijd van 15 à 16 jaar.
Verder zijn er niet alleen overgangsmogelijkheden voorzien tussen het algemeen
vormend en het technisch onderwijs, maar ook vanuit deze twee naar het beroepsonderwijs.
Wat betreft de invoering van het VSO in de praktijk, stellen we grote verschillen
vast tussen de verschillende netten (het rijks- en het vrij onderwijs) en tussen
Vlaanderen en Wallonië.

2

Onderwijsstage van de Raad van Europa in Düsseldorf. Europese conferentie van de ministers van Nationale Opvoeding.
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Ten gevolge van de vrijheid van onderwijs, het principe van de pedagogische
autonomie (beide in het schoolpact vastgelegd) en het ontbreken van een uitvoeringsdatum in de wet, hetgeen vertragingsstrategieën in de hand werkt, kan het
vrij onderwijs niet verplicht worden de VSO-structuur over te nemen. In 1975 beslist men dat het VSO-type het enige secundaire onderwijstype in het
rijksonderwijs wordt.
In Wallonië maakt het VSO een meer succesvolle start dan in Vlaanderen. Op
1 september 1979 behoort slechts ongeveer 10% van de katholieke secundaire
scholen in Vlaanderen tot het VSO, terwijl ongeveer 90% in het Franstalig katholiek onderwijs de nieuwe structuur overneemt (De Keyser, & D'Hoker,
1984-1985, p. 37).
De overgang naar het VSO in Vlaanderen verloopt dus allesbehalve vlot. Aangezien de overgang op vrijwillige basis plaatsgrijpt, kunnen de vrije scholen het
'traditionele' onderwijstype blijvend aanbieden (52,5% in 1984).

Vanaf 1975 gaat men het VSO wettelijk 'type I' noemen; het traditionele type
krijgt het label 'type II'. Beide divergerendi typen komen in een spanningsverhouding te staan, die men al gauw definieert als de 'type !/type II-strijd'. Betwiste
elementen uit die discussie zijn de gemeenschappelijkheid van het eerste observatiejaar, de heterogeniteit/homogeniteit van de klassen en het uitstellen van de
studiekeuze. Vooral het technisch onderwijs en voornamelijk het nijverheidsonderwijs ligt hier dwars. Men voelt er weinig voor twee jaar 'op te offeren' om een
vakman te vormen. Daarnaast gaan door nieuwe regelingen veel banen van technische leraren verloren, vooral in de eerste graad. Met name dit laatste valt bij de
vakbonden niet in goede aarde.
Ondertussen worden ook vernieuwingen ingevoerd in het beroepsonderwijs: het
Vernieuwd Beroepssecundair Onderwijs (VBSO). Deze vernieuwingen zijn de expressie van de volgende drie doelstellingen: leerlingen voorbereiden op en
integreren in het maatschappelijk leven; aanleren van een vak, met inbegrip van
de funderende principes en belangrijkste problemen; aanbieden van een menselijke vorming die jeugdigen de mogelijkheid moet geven een sterke persoonlijkheid
op te bouwen en een actieve en verantwoordelijke integratie in de wereld van de
volwassenen na te streven.
De vernieuwingen worden aanvankelijk via een aantal 'piloot' -scholen ingevoerd en geleidelijk veralgemeend. Ze hanteren een aantal specifieke pedagogische methoden zoals bijvoorbeeld het 'onthaalproject', het vakoverschrijdend
werken via 'project-algemene vakken' en de integratie van technische en praktische scholing (onder andere via de 'werkplaatsklas ').
Het Koninklijk Besluit van 29 juni 1984 haalt het BSO tenslotte uit de geïsoleerde positie waarin het zich nog steeds bevond, door het inbouwen van horizontale
doorstromingsmogelijkheden naar het Technisch en het Algemeen Secundair Onderwijs.
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Vanaf 1989 wordt in Vlaanderen geleidelijk een nieuw onderwijstype ingevoerd
dat een eind zal moeten maken aan het 'strijdend' naast elkaar bestaan van de
twee vermelde schooltypen. Vanaf het schooljaar 1994-95 zal nog enkel deze eenheidsstructuur bestaan (zie hoofdstuk 3).
Hieronder willen we even dieper ingaan op de concrete onderwijsstructuur van de
zogenaamde onderwijstypes I en ll. De huidige Vlaamse eenheidsstructuur in het
onderwijs kan immers maar begrepen worden tegen haar historische achtergrond.
(1) Type l: het vernieuwd secundair onderwijs
Het vernieuwd secundair onderwijs (zie Figuur 3) bestaat uit drie graden (cf. supra), vier vormen (het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), het Technisch
Secundair Onderwijs (TSO), het KunstSecundair Onderwijs (KSO) en het BeroepsSecundair Onderwijs (BSO)) en twee afdelingen of richtingen (de doorstromingsrichting en de kwalificatierichting).
In de eerste graad begint de grootste groep leerlingen met het eerste leerjaar A om
in het tweede jaar door te stromen naar het tweede gemeenschappelijke jaar. Voor
leerlingen die om bepaalde redenen achterstand hebben opgelopen in het lager onderwijs, worden 'vormen van opname en aanpassing' voorzien via het eerste
leerjaar B. Een deel van deze leerlingen kan dan ofwel aansluiten bij het eerste
leerjaar A ofwel doorstromen naar het beroepsvoorbereidend jaar.
Wat het curriculum betreft wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemeenschappelijke vorming (basisvorming voor alle leerlingen), complementaire
activiteiten (activiteiten in het eerste leerjaar Adie geen rol spelen bij het al of
niet overgaan van de leerling naar het tweede jaar) en opties (verplichte keuze-activiteiten).
Het hoofddoel van de eerste graad is de oriëntering van de leerlingen naar de
voor hen meest geschikte opleiding in de tweede graad.
De tweede graad omvat verschillende programma's in twee afdelingen:
- de doorstromingsrichtingen (algemeen vormend, technisch en kunst) hebben als
voornaamste doelstelling de voorbereiding op het hoger onderwijs, met inbegrip
van de mogelijkheid om in het beroepsleven te stappen;
- de kwalificatierichtingen (technisch, kunst en beroeps) zijn er vooral op gericht
om via een korte kwalificatie (einde vierde jaar) of een lange kwalificatie (einde
vijfde jaar), een kwalificatiegetuigschrift te behalen en in het beroepsleven te
stappen. De mogelijkheid om hoger onderwijs aan te vangen blijft bestaan. Op
het einde van de tweede graad wordt de kans geboden een vervolmakings- of
specialisatiejaar, of een heroriënteringsjaar (voor wie van studierichting wenst
te veranderen) te volgen.
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Figuur 3
De structuur van het secundair onderwijs van type I
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Bron: J. Lejeune & J.L. Vanderhoeven, 1991, p. 62
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Het programma in de tweede graad bestaat uit een gemeenschappelijke vorming,
een fundamentele en een complementaire optie. De gemeenschappelijke vorming
wordt beperkt, terwijl de opties uitgebreid worden. De fundamentele optie bepaalt
samen met de gemeenschappelijke vorming de studierichting (bijvoorbeeld wiskunde-wetenschappen, sociaal-technische, elektro-mechanica, ... ). De complementaire opties vullen het studiepakket verder aan naar de behoefte van de leerling en
dienen een globale, evenwichtige vorming te verzekeren. Het aandeel van de gemeenschappelijke vorming is in de doorstromingsrichtingen het grootst, het omgekeerde geldt voor de (beroepsgerichte) optievakken in de kwalificatierichtingen.
Ook de derde graad is opgedeeld in drie afdelingen: doorstroming, lange kwalificatie (TSO en KSO) en kwalificatie BSO. De doorstroming en de lange
kwalificatie bouwen verder op de doorstroming in de tweede graad. De derde
graad BSO bouwt verder op de tweede graad BSO.
Wat het programma betreft wordt de gemeenschappelijke vorming verder beperkt ten voordele van een meer gerichte studiekeuze met behulp van de
fundamentele en complementaire optie.
(2) Type Il: het traditioneel secundair onderwijs
Het traditioneel secundair onderwijs ontleent zijn wettelijke bestaansgrond aan het
Koninklijk Besluit van 30 april 1957. Het zogenaamde 'type II' is categoriaal van
aard en omvat verschillende studierichtingen die verticaal naast elkaar staan.
Het SO van het type II (zie Figuur 4) omvat zes jaren die in twee graden of cycli
(lagere en hogere cyclus) van drie jaar worden onderverdeeld en biedt een keuze
tussen twee vormen (het algemeen vormend onderwijs en het technisch en beroepsonderwijs).
Vanaf het eerste jaar moet een keuze worden gemaakt tussen beide vormen. Binnen elke vorm kiest de leerling ook een richting (zodat vier vormen zich
aftekenen: de oude humaniora [Latijn], de moderne humaniora, het technisch onderwijs of het beroepsonderwijs).
In de hogere cyclus van het algemeen vormend onderwijs kan vanaf het vierde
jaar en afhankelijk van de gekozen studierichting in de lagere cyclus, een keuze
worden gemaakt tussen zeven studierichtingen: in de oude humaniora zijn dat Latijn-Grieks, Latijn-Wiskunde en Latijn-Wetenschappen; in de moderne humaniora
Wetenschappelijke A (hoofdvak Wiskunde), Wetenschappelijke B (hoofdvakken
Wiskunde en Wetenschappen), Economische en Menswetenschappen.
In de instellingen voor technisch onderwijs volgen de leerlingen het eerste jaar
gemeenschappelijk (een ' oriënteringsjaar'). Vanaf het tweede jaar kan dan een
keuze worden gemaakt tussen (een groot aantal) verschillende studierichtingen.
Na de lagere cyclus behalen de leerlingen een eerste kwalificatie. Indien zij daartoe bekwaam worden geacht, kunnen ze de hogere cyclus aanvatten. Het beroepsonderwijs kent een gelijkaardige structuur.
Een uitgeschreven pedagogische visie (uitgedrukt in algemene doelstellingen)
voor het type-II-onderwijs is niet beschikbaar. Osaer (1990) verklaart dit door de
stapsgewijze groei van het type-II-onderwijs en door het feit dat dit type onder38
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Figuur4
De structuur van het secundair onderwijs van type II
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Bron: J. Lejeune & J.L. Vanderhoeven, 1991, p. 64
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wijs zich nooit (zoals het VSO) heeft moeten legitimeren en waarmaken; hierdoor
bleef het werken met impliciete waarden en normen.

In het Belgische OESO-rapport van 1991 (p. 65) lezen we dat 'de structuur van
het onderwijs van type II (categoriaal) impliceert dat de studiekeuzen aan het einde van het basisonderwijs al vrij duidelijk gemaakt zijn en dat er een selectie
wordt gemaakt tussen leerlingen die zich naar uitvoerende taken richten en leerlingen die een opleiding willen volgen om toegang te verkrijgen tot het hoger
onderwijs en tot hogere sociale functies. De richting die in het begin wordt gekozen, bepaalt in de meeste gevallen de schoolloopbaan ondanks de theoretische
mogelijkheid om van de ene richting naar de andere over te stappen.'
Het type I wordt beschouwd als een duidelijke vooruitgang wat de kansengelijkheid betreft, maar 'het aantal zittenblijvers, leerlingen met schoolachterstand,
vroegtijdige schoolverlaters en veranderingen van onderwijsvorm als gevolg van
mislukkingen kunnen leiden tot twijfels over de kwalitatieve doeltreffendheid ervan. De ongelijkheden die inherent zijn aan de sociale afkomst, oefenen een heel
belangrijke invloed uit op de keuze van de studierichting.
Deze keuze wordt vaak bepaald door een mislukking in het lager onderwij s of in
een richting van het secundair onderwijs waarvan men denkt dat ze betere toekomstmogelijkheden biedt als voorbereiding op het hoger onderwijs of op een
beroepsloopbaan.' (OESO-rapport, p. 63.)
In volgende hoofdstukken worden nog andere aspecten van het actuele Vlaamse
onderwijs ingeleid door een historische situering. Dit doen we telkens wanneer het
nodig is voor een goed begrip van de huidige werkelijkheid. Zo worden, onder
meer in hoofdstuk vier, historische inleidingen gepresenteerd betreffende de basisvorming/eindtermen, de leerlingbegeleiding, enzovoorts.

4.2 Nederland
De Nederlandse situatie in de periode 1965 tot heden bespreken we aan de hand
van enkele belangrijke thema's waarin de grote veranderingen die zich hebben voltrokken, zichtbaar worden: het voortgezet onderwijs volgens de Wet op het
Voortgezet Onderwijs ofwel de Mammoetwet, de basisvorming, het beroepsonderwijs, de medezeggenschap in het onderwijs en de onderwijsverzorging.
( 1) De wet op het voortgezet onderwijs
In Nederland wordt in 1963 de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) aangenomen. In 1968 gaat ze van kracht. De wet vormt het sluitstuk van een discussie die
reeds sinds het begin van de eeuw was ingezet (van het rapport van de Ineenschakelingscommissie in 1903 via de wetsontwerpen van 1913 en 1934, het Schema
Bolkestein van 1946 en het Onderwijsplan-Rutten van 1951 tot de Tweede Onderwijsnota van 1955). De WVO moet, kort gezegd, verbetering brengen in de
aansluitingsproblemen en de verhouding tussen de verschillende types middelbare
scholen en het gebrek aan organisatie en samenhang opheffen.
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De WVO is de eerste wet in Nederland die het gehele voortgezet onderwijs
- met uitzondering van het leerlingwezen - regelde. Tot dan toe werden, zoals beschreven in de vorige paragrafen,. de verschillende onderwijstypen (het MULO,
het ULO, het gymnasium, de HBS, de MMS) door verschillende wetten geregeld:
het ULO in de Lager Onderwijswet, het gymnasium in de Wet op het Hoger Onderwijs, de HBS in de Middelbaar Onderwijswet enzovoorts. Vanwege haar brede,
algemene karakter noemt men de WVO ook wel de 'Mammoetwet'. Zij ordent alle
verschillende schooltypes in één samenhangend, categoriaal stelsel, waarin voor
elke 'categorie' leerling een apart schooltype beschikbaar is: het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (VWO), het hoger, middelbaar en lager algemeen
voortgezet onderwijs (HAVO, MAVO, LAVO), het lager en middelbaar beroepsonderwijs (LBO, MBO) en andere onderwijsvormen, zoals bijvoorbeeld de
vormingsinstituten en het leerlingwezen.
De onderwijsstructuur blijft dus ook na de invoering van de WVO categoriaal.
Dat uit zich in het onderscheid tussen algemeen voortgezet onderwijs enerzijds en
beroepsonderwijs anderzijds. Uitgangspunt daarbij is dat op twaalfjarige leeftijd
na de afsluiting van de basisschool is aan te geven welke vorm van voortgezet onderwijs het meest aangewezen is voor elke leerling. De veronderste11ing dat er
theoretisch-georiënteerde en praktisch-georiënteerde leerlingen zijn, ligt hieraan
ten grondslag.
De verschillende schooltypes zijn op elkaar afgestemd door een gemeenschappelijke start in een brugjaar en door doorstromingsmogelijkheden. Het voortgezet
onderwijs begint met een brugjaar met als doel de leerling te determineren, te
oriënteren en te selecteren. De leerlingen moeten inzicht krijgen in hun aanleg en
mogelijkheden. De wet bepaalt dat aan alle leerlingen - in dit eerste schooljaar van
scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en algemeen vormend onderwijs - dezelfde vakken moeten worden aangeboden. Overeenkomstige
bepalingen gelden ook voor het beroepsonderwijs. In feite kent de Mammoetwet
twee soorten brugklassen, te weten een brugklas voor het VWO, HAVO en
MAVO en een brugklas voor het LAVO en LBO. Elk van deze brugklassen heeft
een ander onderwijsniveau. Dat bemoeilijkt de overstap tussen de schoolsoorten.
In elk geval kunnen leerlingen van het beroepsonderwijs nauwelijks doorstromen
naar andere vormen van algemeen voortgezet onderwijs.
De wet maakt het mogelijk scholengemeenschappen, in verschillende combinaties, te vormen. Verondersteld wordt dat de gewenste determinering, oriëntering
en selectie in deze scholen het best bereikt kan worden.
(2) De basisvorming
Vanaf het moment dat in 1963 de Mammoetwet door het parlement is aangenomen, breekt er in Nederlandse onderwijskringen een discussie los over
vernieuwingen met betrekking tot de eerste fase van het voortgezet onderwijs. De
discussie zal zo'n dertig jaar duren en de invoering van de basisvorming moet hieraan een eind maken.
Al heel gauw blijkt dat de Mammoetwet geen fundamentele verandering van het
Nederlandse schoolsysteem betekent. Op het moment van invoering is deze wet in
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feite al verouderd. De hiërarchische, categoriale indeling in schooltypen blijft bestaan; eigenlijk zijn alleen de namen van de scholen veranderd. Ook de brugklas
van HAVO, MAVO en VWO voldoet niet aan de verwachtingen; de (te) vroege selectie blijft gehandhaafd. Tenslotte wordt het voornamelijk cognitieve karakter
van de scholen als eenzijdig beschouwd.
Alternatieve namen en overeenkomstige plannen komen dan ook al gauw op tafel (middenschool, tweejarige brugperiode, voortgezet basisonderwijs). Nog voor
de invoering. van de WVO worden ideeën ontwikkeld over' geïntegreerd onderwijs', waarbij verschillende schooltypen tot een geheel zijn samengevoegd. Deze
ideeën sluiten aan bij de beweging die, evenals in andere Westeuropese landen (inclusief België), vanaf de jaren '60 in Nederland opgang maakt en een ontwikkeling van een eenheidsschool (één schooltype voor de eerste (3 à 4) jaren van het
voortgezet onderwijs) beoogt.
Deze beweging krijgt vanaf 1973 ook politieke ondersteuning. In 1975 verschijnt de Contourennota en in 1977 de Vervolg-Contourennota. Deze nota's (van
de hand van PvdA-minister van O&W Van Kemenade) vallen de Mammoetwet
hard aan. In het bijzonder wordt de categoriale opbouw ter discussie gesteld. De
kern van het pleidooi is samen te vatten in de volgende vier punten:
uitstel van studie- en beroepskeuze;
- optimale kansen tot ontplooiing voor al1e leerlingen;
- verbreding van het onderwijsaanbod;
- aanbieden van passende onderwijsleersituaties voor zowel individuele
ontplooiing als sociale bewustwording.
Deze doelen moeten verwezenlijkt worden door samenhang in de opbouw van het
Nederlandse onderwijs aan te brengen. Bovendien acht men het nodig een onderscheid te maken tussen funderend onderwijs voor leerlingen van 5 tot 15 à 16 jaar
- met aandacht voor de ontwikkeling van de individuele en sociale aspecten - en
niet-funderend voortgezet algemeen onderwijs en beroepsonderwijs voor leerlingen van 15 of 16 jaar en ouder - gericht op de toekomstige beroepsuitoefening.
Wat het funderend onderwijs betreft moet na de basisschool een drie- tot vierjarige 'middenschool' komen, die bestemd is voor alle leerlingen van 12 tot 15 à 16
jaar. De Kamer geeft toestemming te starten met experimenten met een middenschool in het voortgezet onderwijs. Er komt een speciale adviescommissie, de
Innovatiecommissie Middenschool (ICM), die tot taak krijgt de Minister te adviseren over het innovatiepror::es . In 1976 beginnen de eerste drie scholen te
experimenteren met de middenschool, in de loop der jaren gevolgd door nog zo'n
twintig scholen.
Om verschillende redenen wordt de middenschool nooit algemeen ingevoerd. De
experimenten zouden moeten uitwijzen op welke manier geïntegreerd voortgezet
onderwijs het beste vorm gegeven kan worden. Maar door te weinig uitwisseling
van ervaringen en door te weinig convergentie tussen scholen, lukt dit niet. De
scholen zijn een eigen koers gaan varen en proberen ieder op hun eigen manier de
onderwijskundige idealen te verwezenlijken. Daardoor ontstaan er allerlei varianten.
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Dit heeft echter ook een politieke reden: het ontbreken van een consequent overheidsbeleid. Men spreekt van een zogenaamd 'tweesporenbeleid' (Lagerweij,
1986). Enerzijds dient de Mammoetwet via tal van besluiten te worden uitgevoerd, anderzijds worden plannen uitgewerkt voor geïntegreerd onderwijs. Zo
ontstaat een kloof tussen de zich ontwikkelende mammoetwet-scholen enerzijds
en de nieuwe, van deze wet afwijkende, schoolexperimenten, de 'middenscholen',
anderzijds. Een inconsequent overheidsbeleid wordt ook in de hand gewerkt door
de steeds wisselende kabinetten met steeds wisselende plannen en de blijvende
controversiële opvattingen van politieke (regerings)partijen. Achtereenvolgende
kabinetten ontwikkelen telkens andere plannen om te komen tot een vorm van
geïntegreerd onderwijs.
Over de betekenis van de middenschoolexperimenten voor de politieke besluitvorming lopen de meningen sterk uiteen. De Contourennota's I en II (1975 en
1977) geven een schets van een toekomstig onderwijsbestel met daarbinnen de
middenschool (3 à 4 jaar). Het Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onderwijs
( 1979) bevat een ongedeelde tweejarige periode in plaats van de middenschool en
de nota Verder na de basisschool (1982) gaat uit van een driejarige school voor
voortgezet basisonderwijs.
Inmiddels blijven de meeste onderwijsbetrokkenen het eens over het feit dat er
iets moet veranderen aan het voortgezet onderwijs. De twistpunten betreffen niet
zozeer de inhoud (over de uitgangspunten is men het in grote lijnen eens) maar
vooral de structuur van het stelsel. Een doorbraak komt er in 1986 als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met een plan komt, dat
inspiratie geeft aan het idee van 'basisvorming'. Een wetsvoorstel, dat hierop gebaseerd is, wordt in 1987 ingediend, vier jaar lang bediscussieerd en nog vele
malen gewijzigd. Uiteindelijk besluit een nieuwe coalitie (CDA/PvdA) in 1991
met veel moeite tot de invoering van basisvorming, waarna tenslotte in 1992 ook
de Eerste Kamer akkoord gaat. Het gaat hierbij niet om een nieuwe wet, maar
om een wijziging van een aantal artikelen van de Wet op het voortgezet onderwijs3. De invoering van basisvorming en tegelijkertijd van kerndoelen in het
voortgezet onderwijs (net als in het basisonderwijs) is op 1 augustus 1993 een
feit.
De middenschool is niet haalbaar gebleken. Basisvorming .is dan ook het resultaat
van een politiek compromis. Het moet de oplossing bieden voor een aantal in het
onderwijs gesignaleerde problemen. De doelstellingen zijn ambitieus: algemene niveauverhoging van het jeugdonderwijs, modernisering van de onderwijsprogramma's, uitstel van studie- en beroepskeuze en versterking van het beroepsonderwijs. MAVO, HAVO en VWO blijven bestaan, het lager beroepsonderwijs
wordt voorbereidend beroepsonderwijs. De basisvorming bestaat uit een 'kerncur-

3

De le tterlijke titel van de wetswij ziging luidt 'Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de invoering van basisvorming in het
voortgezet onderwijs, de invoering van kerndoelen in het bas isonderwijs en het voortgezet onderwijs en
de invoering van het voorbereidende beroepsonderwijs ' (VBO).
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riculum' van 15 vakken en een vrije ruimte. De duur van de basisvorming is vastgelegd op drie jaar, maar kan ook in twee jaar; voor sommige leerlingen is een
uitloop tot in het vierde, eventueel vijfde jaar mogelijk. Een meer inhoudelijke bespreking van de basisvorming stellen we in hoofdstuk 4 aan de orde.
De basisvorming roept de behoefte op tot wijziging van de tweede fase van het
voortgezet onderwijs. Bovendien is verbetering gewenst van de overgang van
voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs (niet alleen tussen HAVO en HBO of
MBO en HBO, maar ook tussen VWO en WO). Er verschijnen nota's over het profiel van de tweede fase (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1991 en
1992). Een aparte stuurgroep werkt de hoofdlijnen van de tweede fase (scharnier
tussen basisvorming en hoger onderwijs) verder uit (Stuurgroep tweede fase voortgezet onderwijs, 1994).
(3) Het beroepsonderwijs
In de Mammoetwet wordt het beroepsonderwijs ingedeeld in lager en middelbaar
beroepsonderwijs (LBO en MBO) met een duur van 4 jaar. Het beroepsonderwijs
omvat een heel aantal afdelingen: het technisch onderwijs, het huishoud- en nijverheidsonderwijs (alleen op LBO-niveau), het landbouwonderwijs, het
middenstandsonderwijs, het economisch en administratief onderwijs en het dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (alleen op MBO-niveau) 4.
In 1988 wordt het middelbaar beroepsonderwijs geherstructureerd in het kader
van de 'sector scholenvorming en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs'
(SVM-operatie), waardoor scholen voor middelbaar beroepsonderwijs fuseren. Er
komt een nieuwe indeling in vier sectoren: Techniek, Landbouw, Economie en Administratie.
Het lager beroepsonderwijs wordt - in dezelfde wetswijziging als waarin de invoeöng van de basisvorming geregeld is~ omgevormd tot het voorbereidend
beroepsonderwijs (VBO), ingevoerd op 1 augustus 1992. In hoofdstuk 3 gaan we
dieper in op de veranderingen die deze wetswijzigingen met zich mee brengen.
(4) Medezeggenschap en onderwijsverzorging
We vermelden tot slot nog twee belangrijke wetten, die in deze periode uitgevaardigd zijn.
De Wet Medezeggenschap Onderwijs van 1981 regelt de instelling van medezeggenschapsraden in scholen. Deze wet is zonder meer van toepassing op het
openbaar onderwijs, bovendien geldt ze als bekostigingsvoorwaarde voor het bijzonder onderwijs. De wet op de medezeggenschapsraad wordt op 1 januari 1993

4

We maken hier van de gelegenheid gebruik om te wij zen op belangrijke terminologische verschillen
tussen Nederl and en Vlaanderen, vooral met betrekking tot het techni sch en beroepsonderwijs. Te chnisch onderwijs in Nederland bete kent in Vlaanderen nijverheidsonderwijs en ambachtsond erwijs.
Beroepsönderwijs in Vlaanderen omvat slechts een deel van het beroepsonderwijs in Nederland , waar
techni sch onderwijs weer deel uitmaakt van het beroeps onderwijs. Leerlingen die in Nederland naar
HAVO en MAVO doorstromen, zitten in België vaak in het technisch onderwijs.
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aangevuld met een duidelijker omschrijving van de advies- en instemmingsbevoegdheden.
De Wet op de Onderwijsverzorging (WOV) van 1986 regelt de onderwijsverzorging. Zij zorgt voor een uitgebreid begeleidingsnetwerk en onderscheidt
eerstelijnsinstituten die in direct contact staan met de scholen en tweedelijnsinstituten die zich naar de zuilen, de eerstelijnsinstituten en de overheid richten. Een
beschrijving van deze verschillende verzorgingsinstituten volgt in hoofdstuk 2.
De WOV is een tijdelijke wet; zij is slechts acht jaar van kracht en loopt dus op
1 januari 1995 af.
Daarna zijn er in grote lijnen twee mogelijkheden. Het wettelijk kader wordt verlengd, eventueel met aanpassingen, of het wettelijk kader vervalt. Ook over deze
problematiek is door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR,
in 1991) een advies uitgebracht aan de regering. Dit advies gaat uit van het beschikbaar stellen van de middelen aan de scholen (vraagfinanciering) voor
schoolgerichte onderwijsverzorging. Een afzonderlijke, wettelijke regeling is niet
meer noodzakelijk, aldus de WRR.

5 Een vergelijkende terugblik
De historische schets laat zien hoezeer er tussen de twee landen sprake is zowel
van verwantschap, vooral wat de hoofdlijnen in de onderwijsontwikkeling betreft,
als van verscheidenheid, voornamelijk in de uitwerking daarvan.
Met opzet starten we ons historisch overzicht in het begin van de 19de eeuw.
Dan wordt namelijk de basis gelegd voor een gescheiden ontwikkeling met gemeenschappelijke kenmerken. Via een grondwetsartikel verzet België zich tegen
het staatsgezag in het onderwijs en tegen de Nederlandse grondwet die stelt dat
'het onderwijs een voorwerp van de aanhoudende zorg van de regering' is. De Belgische vrijheid van onderwijs krijgt een andere formulering: 'Het onderwijs is
vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing van de misdrijven
wordt alleen door de wet geregeld.'
Zowel in Nederland als in België wordt de schoolstrijd ingezet vanuit de confessionele hoek, die het recht opeist om zelf initiatief te nemen inzake onderwijs. De
motieven voor de schoolstrijd, evenals het verloop ervan, zijn in beide landen verschmend. In Nederland is het recht van de overheid om zich met het onderwijs in
te laten niet zo omstreden als in België. De bezwaren zijn minder op de 'aanhoudende zorg van de overheid' gericht, dan op de mogelijkheid om van confessionele zijde bijzondere scholen op te richten. In België wordt door de katholieken
reeds vanaf het begin heftig verzet aangetekend tegen het zogenaamde 'recht van
de overheid om scholen op te richten'. Een bepaalde politieke groepering
(namelijk de katholiek-liberale) doet voortdurend een beroep op het 'subsidiariteitsbeginsel', dat impliceert dat de overheid slechts scholen kan oprichten op die
plaatsen waar het particulier initiatief onvoldoende inspeelt op de behoeften.
Wat de uitkomst van de schoolstrijd betreft, wijzen we op een belangrijk verschil. Het Nederlandse beleid baant reeds in 1887 de weg tot bekostiging van het
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bijzonder onderwijs. In 1917 wordt de gelijke bekostiging van het openbare en het
bijzondere onderwijs in de grondwet ingeschreven. Daardoor kent Nederland gedurende de laatste 75 jaar een relatieve schoolvrede. In België daarentegen worden
pas in de schoolpactwet van 1959 de wettelijke garanties vastgelegd voor een gelijke financiële behandeling van het gesubsidieerd vrij onderwijs (Hermans &
Vers tegen, 1991 ).
Een andere verwantschap tussen beide landen is de enorme groei van het voortgezet onderwijs na de Tweede Wereldoorlog en de daarbij passende verlenging van
de leerplicht. De toenemende industria1isatie heeft gevolgen voor het ontstaan van
allerlei schooltypen en voor de inhoud van het vakkenpakket. We zien na het midden van de 20ste eeuw een toenemende overheidsbemoeienis met het onderwijs,
die steeds meet het karakter aanneemt van een constructieve onderwijspolitiek. De
overheid formuleert eigen doelen en probeert het onderwijsveld in die richting te
stimuleren. Voor beide landen geldt ook dat het veld zich niet gemakkelijk door
de overheidsidealen laat leiden. De wetgeving is onvoldoende in staat om door te
dringen tot de processen op school- en klasniveau. Schoolexperirnenten blijken
weinig te kunnen bijdragen aan politieke besluitvorming en aan onderwijskundige
vernieuwingen op grote schaal.
Tevens is er verwantschap in de standsgebondenheid van het onderwijs, die met
name in het voortgezet onderwijs zichtbaar wordt. Het streven naar een eenheidsschool beroert in beide landen vanaf de jaren zestig geruime tijd de gemoederen.
Duidelijk is geworden dat het vraagstuk van de gelijke kansen, bij de bestaande
ongelijkheid van milieus van herkomst, niet in sterke mate door het onderwijs kan
worden opgelost. De invoering van basisvorming is een compromis, waarbij de
overheid door de formulering van kerndoelen probeert inhoudelijk greep te krijgen
op het onderwijs.
Niet voor niets gaven wij dit rapport de titel mee: Verwantschap en verscheidenheid. Dit hoofdstuk maakt zichtbaar dat de onderwijsstelsels en de ontwikkeling
ervan overeenkomsten vertonen betreffende de hoofdlijnen, maar tegelijkertijd
aanzienlijk verschillen. Onze historische schets toont hoezeer in beide landen eigen oplossingen gevonden en eigen keuzes gemaakt zijn. De wetgeving loopt
uiteen en de schooltypen zijn verschillend. De opvattingen omtrent deregulering
mogen dan enige overeenkomst vertonen, bij de uitwerking ervan blijken er aangaande allerlei details verschi11en te bestaan. Ook de nadere regeling van
'basisvorming' en 'kerndoelen' loopt uiteen (zie vooral daarvoor hoofdstuk 4).
Zelfs bij eenzelfde terminologie kan het nog om zeer verschillende zaken gaan.
Vergelijk maar de overeenkomstige aanduidingen 'beroepsonderwijs' en 'technisch onderwijs' in beide landen. Het blijkt dat het dan gaat om instellingen met
een verschillende structuur, een verschillende inhoud en een niet-gelijke positie in
het bestel.
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II

Beleidsstructuren en bevoegdheden

Inleiding
Hoe zijn in Vlaanderen en Nederland de beleidsstructuren opgebouwd? Zijn er
overeenkomsten en/of verschillen inzake bevoegdheden op verschi11ende niveaus
in het onderwijs? Spelen grondwettelijke aspecten hierin een rol?
Op deze vragen zoeken we in dit hoofdstuk een antwoord. We richten kort onze
blik op enkele grondwettelijke aspecten die de pijlers vormen voor de inrichting
van het onderwijsbestel, namelijk de vrijheid van onderwijs en de leerplicht. Daarna maken we een vergelijking tussen de beleidsstructuren en de bevoegdheden van
de verschi11ende partijen in het onderwijs in beide landen. Achtereenvolgens komen hierbij de beleidsvoerders en de verschillende groepen beleidsbeïnvloeders
aan bod, telkens gevolgd door enkele vergelijkende beschouwingen. Omdat in dit
hoofdstuk zoveel verschillende begrippen, instanties en structuren de revue passeren, lijkt het ons niet verstandig de indeling in paragrafen (België Nederland~
vergelijking) te hanteren, zoals we dat in de meeste andere hoofdstukken doen.
Het overzicht raakt dan gemakkelijk zoek. We hebben er voor gekozen de vergelijkingen binnen elke paragraaf te maken, zodat de verschillen tussen beide landen
per onderwerp beter zichtbaar worden.
We beginnen echter met een inleidende paragraaf waarin we een toelichting geven op de Belgische staatkundige structuur.

1 Een noodzakelijke inleiding in de Belgische staatkundige structuur
In het eerste hoofdstuk hanteren we meestal de termen Nederland en 'België'. In
het verdere verloop van de studie staat evenwel 'Vlaanderen' centraal. De unitaire
staat België ontwikkelde zich immers geleidelijk tot een federale staat, waarin drie
gemeenschappen en gewesten relatief onafhankelijk regeren. Deze ontwikkeling
heeft duidelijke gevolgen voor de inrichting van het onderwijs. Een uitleg over
deze, voor België uiterst belangrijke, grondwettelijke ontwikkelingen die hier aan
vooraf gaan, lijkt ons dan ook onontbeerlijk om het Vlaamse secundair onderwijs
beter te kunnen situeren.
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De eerste stappen van deze staatshervorming (onder meer de invoering van taalwetten) worden reeds in de jaren '60 gezet. Met de eerste wet op de staatshervorming in 1970, komt een proces op gang waarbij de centrale staat gaandeweg
(met nieuwe staatshervormingen in 1980 en 1988) meer autonomie afstaat aan gemeenschappen en gewesten en dit in domeinen zoals cultuur, onderwijs, economie, volksgezondheid, infrastructuur, arbeid en welzijn. De vierde en meest ingrijpende staatshervorming in de Belgische geschiedenis krijgt gestalte op 14 juli
1993. Die dag stemmen de Belgische Kamer en Senaat over het 'Sint-Michielsakkoord', waardoor België een federale staat wordt (artikeJ 1 van de grondwet).
Dit alles heeft er voor gezorgd dat de Belgische staatkundige structuur erg ingewikkeld is geworden. België blijft een koninkrijk en een staatkundige realiteit,
met een federale (voorheen nationale) regering en een federaal (nationaal) parlement. Een aantal aangelegenheden zoals defensie, buitenlandse betrekkingen,
blijven onder centrale bevoegdheid. Het centrale of federale gezag wordt echter
aanzienlijk verzwakt ten voordele van de dee.lstaatregeringen.
We onderscheiden drie gemeenschappen (de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap), drie gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse
Gewest) en vier taalgebieden (het Nederlandse, het Franse, het Duitse en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad). De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor
'persoonsgebonden' aangelegenheden, waaronder het onderwijs. De materies die
onder de bevoegdheid van de gewesten vallen, hebben direct of indirect te maken
met het betreffende grondgebied (voorbeelden: openbaar vervoer, ruimtelijke ordening).
Wat Vlaanderen betreft, vallen de grenzen van het Vlaamse Gewest en de
Vlaamse Gemeenschap niet samen (de Vlaamse Gemeenschap omvat alle Vlamingen in Vlaanderen en in Brussel, het Vlaamse Gewest omvat alleen Vlaanderen).
Politiek gezien vallen Gemeenschap en Gewest samen en is er één Vlaamse Regering en één Vlaamse Raad (het Vlaamse parlement).
Ter verduidelijking worden in Figuur 5 de Belgische bestuursniveaus gevisualiseerd. In Figuur 6 wordt een overzichtelijk beeld gegeven van het gehele
Belgische institutionele landschap.
Belangrijk in onze context is dat alles wat met onderwijs te maken heeft, onder de
bevoegdheid is gekomen van de gemeenschappen, die hierover eveneens een legislatieve macht hebben. Vóór 1989 konden belangrijke beleidsopties slechts worden
genomen op grond van een, meestal niet gemakkelijk bereikbare, nationale consensus. Als een gevolg van de federalisering, berust de bevoegdheid inzake onderwijs
voor elke gemeenschap nu bij de gemeenschapsminister. Elke gemeenschap beschikt nu dus over haar eigen educatief systeem. Een aantal onderwijsaspecten
blijft op nationaal niveau geregeld, dit om de mobiliteit en de kansengelijkheid
over de grenzen van de gemeenschappen heen te waarborgen (vergelijk§ 3.1).
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Figuur 5

De bestuursniveaus
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Bron: Inbel (1994). Politiek zakboekje. Federaal België. De Grondwet. Diegem:
Wolters Kluwer, Speciale Uitgave ' Sint-Michiel', p. 97

2 Grondwettelijke pijlers van het onderwijs
Constitutionele bepalingen kunnen in aanzienlijke mate de 'vormgeving' van het
onderwijs bepalen. We achten het dan ook zinvol om enkele elementen uit de
grondwet van België en Nederland van dichtbij te bekijken. Vooral de vrijheid
van onderwijs en de leerplicht hebben een zeer belangrijke invloed (gehad) op de
geschiedenis en de uitwerking van onderwijsstructuren.

2.1 De Vrijheid van Onderwijs
Op pag.51 plaatsen we de grondwetsartikelen die betrekking hebben op het onderwijs naast elkaar. Het is opvallend dat de Nederlandse grondwet inzake onderwijs
sinds 1917 niet meer is gewijzigd (een voorstel tot herziening in 1983 strandde),
terwijl men in de Belgische grondwet nog in 1993 veranderingen aanbrengt.
Zowel in Vlaanderen (De Groof, 1989) als in Nederland (Reulen & Rosmaelen,
1990) kan men wat betreft de vrijheid van onderwijs een dri edeling onderscheiden:
- vrijheid van 'stichting' of 'oprichting' : de vrijheid om onderwijsinstellingen te

49

Verwantschap en verscheidenheid

Figuur 6

Het institutioneel landschap

Bron: Inbel (1994). Politiek zakboekje. Federaal België. De Grondwet. Diegem:
Wolters Kluwer, - Speciale Uitgave 'Sint-Michiel', p. 98
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Nederlandse Grondwet
ARTIKEL 23
(1848 en zoals gewijzigd in 1917)

Belgische Grondwet
ARTIKEL 24
(1831 en zoals gewijzigd in 1988 en 1993)

Art. 23. 1. Het onderwijs is een voorwerp van
de aanhoudende zorg der regering .

Art. 24. 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing van
de misdrijven wordt alleen door de wet of het
decreet geregeld.
De Gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid
van de ouders. De gemeenschap richt neutraal
onderwijs in . De neutraliteit houdt onder meer
in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van_de ouders en de leerlingen.
De scholen ingericht door openbare besturen
bieden , tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in één der erkende
godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens
het toezicht van de overheid en, voor wat bij
de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en
de zedelijkheid van hen die onderwijs geven,
e wet te regelen.
een en ander bij d_
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege
voldoende openbaar algemeen vormend lager
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal
scholen. Volgens bij wet te stellen regels kan
afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel
of ten dele uit de openbare kas te bekostigen
onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van rfchting.
6. Dez.e eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de
deugdelijkheid van het geheel uit de openbare
kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het
openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd . Bij die regeling wordt met name de
vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en d_e aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwa_arden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf
als het openbaar onderwijs uit de openbare
kas bekostigd . De wet stelt de voorwaarden
vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdr_agen uit de openbare kas worden
verleend.
8. De regering doet jaarlijks van de staat van
het onderwijs verslag aan de Staten-Gèneraal.
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2. Zo een Gemeenschap als inrichtende macht
bevoegdheden wil opdragen aan een of meer
autonome organen, kan dit slechts bij decreet,
aangenomen met een meerderheid van twee
derden van de uitgebrachte stemmen.
3. leder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vr ijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos
tot het einde van de leerplicht. Alle leerlingen
die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de
Gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding .
4. Alle leerlingen of studenten, ouders, perso"
neelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk
voor de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van
iedere inrichtende macht, die een aangepaste
behandeling verantwoorden.
5. De inrichting, erkenning of subsidiëring van
het onderwijs door de Gemeenschap wordt geregeld door de wet of het decreet.
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openen - indien voldaan aan bepaalde wettelijke voorwaarden - ongeacht de
aard van de levensbeschouwing of het pedagogisch project dat eraan ten grondslag ligt;
- vrijheid van 'inrichting': de bewegingsruimte waarover het schoolbestuur beschikt om een onderwijskundige inhoud te geven aan de (levensbeschouwelijke
of pedagogische) visie; voor Nederland impliceert dit naast de bepaling van inhoud en vormgeving van het onderwijs, dat het bevoegd gezag van een school
haar eigen personeel kan benoemen;
- vrijheid van 'richting' (in Nederland ook wel 'denominatie' genoemd): de vrijheid van de inrichtende macht/bevoegd gezag om het onderwijs in de door haar
opgerichte school te (doen) verstrekken op basis van een levensbeschouwing of
specifiek pedagogische visie.
Èen duidelijk verschil tussen beide grondwetsartikelen betreft de financiële zijde
van de vrijheid van onderwijs. Zoals vermeld in artikel 24 (derde alinea), garandeert de Belgische grondwet de kosteloze toegang tot het onderwijs waarvoor de
leerplicht geldt (lager en secundair onderwijs). Daarnaast kan echter ook voor het
secundair onderwijs een studietoelage worden verkregen.
In het Nederlandse grondwetartikel 23 wordt met geen enkel woord gerept van
de kosteloosheid van het onderwijs. Het artikel spreekt alleen over de bekostiging
van onderwijsinste11ingen, maar niet over wat leerlingen moeten betalen voor het
ontvangen van onderwijs. Hoewel de overheid in principe het onderwijs voor honderd procent financiert (Bisschop e.a., 1988), zijn het basisonderwijs en een deel
van het voortgezet onderwijs (tot zestien jaar) kosteloos. Aan deelnemers vanaf 16
jaar wordt echter cursusgeld gevraagd. Zoals vastgelegd in de Les- en Cursusgeldwet van 1987, bedraagt de bijdrage 20% van de exploitatiekosten van een instel ling per leerling (voor het schooljaar 1987/ 1988 bijvoorbeeld betrof het maximumtarief voor deelnemers aan het voortgezet ( dag-)onderwijs van 16 jaar en ouder
1000 gulden). Het lesgeld wordt inkomensafhankelijk geheven en er zijn mogelijkheden om van de rijksoverheid een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.
Zoals alinea 7 van het Nederlandse grondwetsartikel aangeeft, kan men onderscheid maken tussen enerzijds het bijzonder onderwijs en anderzijds het openbaar
onderwijs. Een dergelijk onderscheid geldt ook voor België, hoewel dit uit het
wetsartikel niet expliciet naar voren komt. Toch zijn hierin verschillen tussen beide landen te onderkennen. Het lijkt ons zinvol kort enkele verschi11en bloot te
leggen.
Het Belgische onderwijslandschàp wordt gekenmerkt door drie onderwijsnetten:
het gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerde onderwijs en het vrij gesubsidieerde onderwijs.
Het gemeenschapsonderwijs is een vorm van openbaar onderwijs, ingericht
door de federale overheden (de drie gemeenschappen). In de Vlaamse Gemeenschap valt het gemeenschapsonderwijs (sinds 1 januari 1989) onder de bevoegdheid van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO). Deze
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Raad is onatbankelijk van de Vlaamse Gemeenschapsminister van Onderwijs. De
onderwijsminister is immers politiek verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijs in zijn gemeenschap. In de Franse en de Duitstalige Gemeenschap bestaat
een dergelijke ARGO niet. De Gemeenschapsminister van Onderwijs fungeert
daar als inrichtende macht (in Nederland: bevoegd gezag) voor het gemeenschapsonderwijs. Het gemeenschapsonderwijs is door de grondwet verplicht tot
neutraliteit.
Wanneer onderwijs ingericht wordt door de provincies en gemeenten spreekt
men in België van officieel gesubsidieerd onderwijs. Ook dit is een vorm van
openbaar onderwijs, dat evenwel niet ressorteert onder de ARGO. De overheidssubsidiëring die dit net ontvangt, impliceert mede een bepaalde vorm van overheidscontrole. In de Duitstalige Gemeenschap voegde men het officieel gesubsidieerde onderwijs volledig samen met het gemeenschapsonderwijs. Tengevolge van
deze maatregel staan in die gemeenschap nog slechts twee onderwijsnetten naast
elkaar. De scholen van dit net kunnen zowel confessioneel als neutraal zijn.
Ten slotte is er het vrij gesubsidieerde onderwijs. Dit onderwijsnet wordt ingericht door privé-personen die, eveneens in ruil voor overheidssubsidiëring, een
bepaalde vorm van openbare controle (moeten) aanvaarden. Dit net omvat het confessioneel en het niet-confessioneel vrij onderwijs. In Vlaanderen is het vrij
gesubsidieerde onderwijsnet erg omvangrijk. De meeste van deze scholen worden
gekenmerkt door het nastreven van een katholiek pedagogisch project. In het
schooljaar 1991-1992 liep 69% van de leerlingen uit het gewoon voltijds onderwijs in Vlaanderen school in het vrij gesubsidieerde onderwijs. 16% van die
schoolbevolking bevond zich in het gemeenschapsonderwijs en 15% in het officieel gesubsidieerde onderwijs.
De drie netten beschikken over een ruime autonomie. Indien ze echter door
het Departement Onderwijs van de verschillende gemeenschappen erkend én gesubsidieerd willen worden, moeten ze aan een aantal wettelijke en reglementaire
normen voldoen. Zo worden er door de Vlaamse Gemeenschap eisen gesteld inzake de kwaliteit van het verstrekte onderwijs (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992).
In Nederland komen de verschillen 'naar richting' naar voren in het onderscheid
tussen twee (in plaats van drie zoals in Vlaanderen) hoofdgroepen, die elkaar volgens de wet aanvullen. Enerzijds is er het door de overheid gegarandeerde
openbaar onderwijs; aan de andere kant het bijzonder onderwijs, dat gebaseerd is
op het principe van het particulier initiatief.
Binnen de bijzondere scholen zijn weer drie richtingen te onderscheiden: de
Rooms-Katholieke, de Protestants~Christelijke en de algemeen bijzondere, die op
levensbeschouwing of pedagogisch-didactische principes zijn gebaseerd. Deze
scholen hebben het recht om uitsluitend of bij voorkeur docenten te benoemen, die
godsdienst of levensovertuiging van de school onderschrijven. Men is ook vrij om
de inhoud van het onderwijs volgens de eigen opvattingen te verzorgen. Deze vrijheid wordt wel beperkt door de kwalitatieve normen die het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen in de onderwijswetgeving stelt. De kwalitatieve nor53
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men gelden voor zowel het bijzonder als het openbaar onderwijs en betreffen voorschriften voor te volgen vakken, het aantal te geven lessen, de
kerndoelen/examenprogramma's en de landelijke examens. Het bijzonder onderwijs neemt een grotere plaats in dan het openbare; bijna 70% van de leerlingen
bezoekt een school voor bijzonder onderwijs.
Het is de taak van de gemeentelijke overheid om zorg te dragen voor voldoende
openbaar onderwijs. Dit is te zien als een afdwingbaar sociaal grondrecht: de burger kan bij de overheid afdwingen dat deze haar best doet om openbaar onderwijs
aan te bieden. Natuurlijk wel binnen zekere grenzen. Als er in een bepaald gebied
te weinig leerlingen zijn om een school te stichten of te onderhouden, biedt de
overheid het alternatief van vervoer aan naar de dichtstbijzijnde openbare school.
Als die afstand te groot is, is er de mogelijkheid een bijzondere school te bezoeken, die een leerling die openbaar onderwijs verlangt, in zo'n geval niet mag
weigeren.
De openbare en bijzondere scholen zijn in de Grondwet financieel gelijkgesteld.
Dit betekent dat uitgaven die de overheid doet voor het openbaar onderwijs ook
gedaan worden voor het bijzonder onderwijs. In de onderwijswetten zijn bepalingen opgenomen waaraan het bijzonder onderwijs moet voldoen om voor
bekostiging in aanmerking te komen. Door de kwaliteitseisen die voor zowel het
openbaar als het bijzonder onderwijs gelden, bestaat er naast al1e verscheidenheid
tegelijkertijd een grote mate van gelijkwaardigheid.
Ten slotte werpen we een vergelijkende blik op het constitutionele onderwijsrecht
in België en Nederland. Volgens Hermans en Verstegen (1991, p. 24) bestaat er
veel overeenkomst tussen het constitutionele onderwijsrecht in Nederland en in
België. Ze wijzen op het feit dat de schoolstrijd in beide landen vanuit eenzelfde
bezorgdheid ontstond, namelijk ' het verwerven van een - ook in de meest verregaande varianten nog betrekkelijke - zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de
instellingen van het bijzonder/vrij onderwijs tegenover de overheid'. Daarnaast onderkennen ze ook een aantal verschillen.
Het eerste is dat de bescherming van het bijzonder onderwijs in Nederland later
(in 1848) tot stand komt dan in België (reeds in de eerste wetstekst in 1830), ook
al was in beide landen deze bescherming in de grondwet vastgelegd. Verder is het
zo dat men in België de behoefte aan staatstoezicht (inspectie) pas scherper aanvoelt vanaf het moment dat om subsidiëring wordt gevraagd. In Nederland aanvaardt men de noodzaak tot toezicht - als een voorwaarde voor de onderwijsvrijheid - reeds vanaf het begin. Een derde verschil manifesteert zich met betrekking
tot de erkenning van het recht en de bevoegdheid om van overheidswege onderwijs in te richten. In Nederland wordt dit recht vrij spoedig erkend, terwijl men in
België vanuit katholieke hoek, zelfs na de Tweede Wereldoorlog, het subsidiariteitsbeginsel blijft verdedigen. Tenslotte levert de schoolstrijd in beide landen
verschillende resultaten op. In Nederland wordt de financiële gelijkste11ing van
openbaar en bijzonder onderwijs vastgelegd, met verregaande gevolgen voor de
overheidsfinanciering. De wijze waarop men deze gelijkstelling vandaag realiseert
bestaat niet zozeer in het toekennen van eenzelfde hoeveelheid middelen, maar eer54
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der in het toekennen van een 'lumpsum' (een 'bedrag ineens').. Dit betekent dat
een onderwijsinstelling een budget ter beschikking krijgt dat berekend wordt aan
de hand van objectieve criteria (leerlingaantallen en gemiddelde kosten per arbeidsplaats). Hermans & Verstegen (a.w.) wijzen erop dat deze werkwijze voor
België nuttig kan zijn, aangezien het in België nog niet echt duidelijk is hoe en in
welke mate het in artikel 24, alinea 4 vastgelegde beginsel (namelijk dat alle onderwijsinstellingen gelijk zijn voor de wet) zal uitmonden in een financiële
gelijkstelling. Omgekeerd stellen de auteurs dat Nederland van België kan leren.
In België wordt namelijk het arbitragehof bevoegd verklaard uitspraken te doen
over de grondwetsbepalingen met betrekking tot het onderwijs en het gelijkheidsbeginsel. In Nederland daarentegen heeft men geen 'constitutioneel gerechtshof'
en beschikt men slechts over een beperkt toetsingsrecht.
Ondanks deze verschillen beklemtonen Hermans & Verstegen dat de bepalingen
rnet betrekking tot de vrijheid van onderwijs en de vastlegging daarvan in de
grondwet van beide landen grote gelijkenis vertonen.

2.2 De leerplicht
In België dateert de eerste wet op de leerplicht van 1914. Zij maakt onderwijs verplicht voor alle leerlingen tussen 6 en 12 jaar. De zesjarige leerplicht zal, aldus de
wet, geleidelijk tot zeven en vervolgens tot acht jaar worden opgetrokken. Het is
echter wachten tot na de Eerste Wereldoorlog (1919) alvorens deze wet in praktijk
wordt gebracht.
In 1953 dient men een wetsvoorstel in om de leerplicht te verlengen tot op de
leeftijd van 15 jaar; een negenjarige leerplicht dus. Ook in de zeventiger jaren volgen diverse wetsvoorstellen die een verlenging van de leerplicht tot op 16-jarige
leeftijd voorstellen. Het duurt echter nog tot 1983 voordat de verlenging van de
leerplicht aanvaard wordt.
De leerplichtwet van 1983 verplicht de ouders hun minderjarige kinderen gedurende een periode van 12 jaar naar school te laten gaan. Dit is vanaf de maand
september van het jaar waarin het kind zes jaar wordt tot eind juni van het jaar
waarin het 18 wordt.
Na vele amendementen en wijzigingsvoorstellen wordt in Nederland de eerste
Leerplichtwet in 1900 (met de kleinst mogelijke meerderheid) ingevoerd. De weerstand tegen het vastleggen van leerplicht was zeer groot en er waren vele uiteenlopende opvattingen. Vanaf dit moment echter wordt elk kind wettelijk verplicht
zes jaar onderwijs te volgen. De verplichting wordt opgelegd aan degene die over
een minderjarige het gezag uitoefent en degene die zich met diens feitelijke verzorging heeft belast, 'ieder voor zover hij daarvoor verantwoordelijk kan worden
geacht' (Postma, 1993, p. 482). Deze persoon zorgt ervoor dat de minderjarige als
leerling van een school is ingeschreven en deze de school gerege.ld bezoekt, dat
wil zeggen, geen les- of praktijktijd verzuimt.
Gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw is de wet op de leerplicht meerdere
malen bijgesteld: uitbreiding naar zevenjarige leerplicht, weer terug naar zesjari55
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ge, weer uitbreiding naar zevenjarige, uitbreiding naar achtjarige leerplicht. Regelmatig is er echter kritiek geuit op de effectiviteit van de regelgeving in de wet van
1900. In 1969 is deze wet tenslotte volledig vervangen door een nieuwe Leerplichtwet, met als doel 'het door beteugeling van het school- en leerverzuim
bevorderen dat kinderen behoorlijk onderwijs genieten'.
Hieronder geven we (in Tabel 1) de wijzigingen in de leerplicht vanaf 1900
schematisch weer (vrij naar Van Kemenade e.a. (1986); Ministerie van O & W
(1989)).

Tabel 1
Wijzigingen in de leerplicht in Nederland vanaf de Leerplichtwet van 1900
1900

invoering van de zesjarige leerplicht

1921

invöerin g van de ze venjarige lee rplicht

1924

inkortin g van de lee rplicht tot zes jaar (omwille van economisc he reden.e n)

1928

ter ug naar ze ven jarige leerplicht

1942

invoering van achtjarige leerpli c ht

1947

to t 1950: maatregel van 1942 te ni e tgedaan

1950

invoering negenjarige leerplicht (van kracht vanaf augustus 1971)

1971

naas t vo lledi ge ook ' pa rtiële' lee rplicht

1972

één dag partiële leerplicht voor 16-jarigen

1974

twee dage n partiël e lee rplicht voor IS-jarige n

1975

volledige ti enjarige lee rplicht en twee jaar partiële lee rplicht voor l 6-jari ge n

1985

afhankelijk van de verjaarsdatum van de lee rling wordt de leerplic ht met ruim
1 tot ruim 2 jaar vervroegd, waardoor de vol ledige leerplicht ruim elf jaar wordt
(partiële leerplicht blijft gelijk)

1987

de partiële lee rplicht wordt bepe rkt tot één dag per week voor die jongeren , die in
he t kader van het leerlingwezen een leerove reenkomst hebben gesloten.

In 1975 overweegt men de leerplicht geleidelijk te verlengen tot en met het achttiende levensjaar (een twaalfjarige leerplicht). Van dit idee stapt men echter af. En
wel om twee redenen: enerzijds speelt het kostenaspect mee, anderzijds acht men
het moeilijk oudere, ongemotiveerde leerlingen te dwingen naar school te gaan.
Op dit moment is er in Nederland een nieuwe leerplichtwet in behandeling, met
twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude wet. Leerlingen vanaf 12
jaar die van school wegblijven zonder toestemming, kunnen daar zelf voor bestraft
worden. Daarnaast wil men voor leerlingen van 14 jaar en ouder, die problemen
hebben binnen het voltijdonderwijs, een vorm van vervangende leerplicht invoeren bij een onderwijsinstelling voor partieel onderwijs. Het is de bedoeling deze
mogelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen toe te passen.
Ook in België is nog lang geen einde gekomen aan de discussies over de leerplicht. Om verschillende redenen wordt daar gepleit voor het terugbrengen van de
leerplicht tot op 16 jaar.
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Enkele vergelijkende beschouwingen
De verlenging van de leerplicht komt in Nederland veel sneller tot stand dan in
België, waar het meer dan 60 jaar duurt. Wat de oorzaken hiervan betreft, tast men
in het duister. Volgens De Ceulaer (1990, p. 361) zou men voor België kunnen
stellen dat 'de verlengingskwestie gedurende de periode 1918-1983 permanent
voorwerp was van tegengestelde maatschappelijke krachten of factoren, die de verlenging respectievelijk hebben afgeremd en gestimuleerd. Terzelfdertijd kan
worden opgemerkt dat tot 1983 de remmende factoren de stuwende blijkbaar domineerden.'
Als mogelijke beïnvloedende factoren onderkent De Ceulaer ondermeer sociaaleconomische factoren. Bij hoogconjunctuur zou er weinig interesse zijn voor een
verlenging van de leerplicht, terwijl bij laagconjunctuur die interesse sterk zou toenemen (het zogenaamde 'human capital' -denken). Voorts spelen ook financiële
overwegingen een rol. Spreken over de verlenging van de leerplicht roept immers
de vraag op wie voor de kosten moet instaan. Verder noemt De Ceulaer de democratiseringsgedachte het onderwijs (door de leerplicht) als middel tot
democratisering een stimulerende factor. De schoolstrijd beschouwt hij dan weer
als de belangrijkste hinderpaal (voor België) in het streven naar verlenging van de
leerplicht tijdens de periode 1919-1983. Daarnaast heeft ook de discontinuïteit in
het onderwijsbeleid, veroorzaakt door de instabiliteit van de regeringen en de frequente machtswisselingen, een negatieve invloed. Eveneens remmend werkten de
discussies over de vraag of de vierde graad van het lager onderwijs bij een leerplichtverlenging behouden of afgeschaft diende te worden.
Ook in Nederland blijken deze factoren - op de laatste na - een remmende, respectievelijk stimulerende invloed te hebben gehad op de verlenging van de
leerplicht. De beslechting van de schoolstrijd in 1917 (met de vastlegging van de
principieel gelijke financiering van het openbaar en het bijzonder onderwijs) heeft
in belangrijke mate de contouren bepaald van het kader waarin gesprekken over
de verlenging van de leerplicht mogelijk werden.
Zowel in België als in Nederland maakt men een onderscheid tussen de deeltijdse
en voltijdse leerplicht.
Voor België geldt de voltijdse leerplicht tot de dag waarop de leerling 15 jaar
wordt, indien hij het lager onderwijs en ten minste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft doorlopen. In de andere gevallen is
de leerplicht voltijds tot de dag waarop de leerling 16 jaar wordt. Vanaf 15/16 jaar
kan de leerling deeltijds leren en deeltijds werken.
In Nederland legt de wet van 1 augustus 1985 aan elk kind volledige leerplicht
op, vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf
jaar wordt, tot aan het einde van het schooljaar waarin het de 16-jarige leeftijd bereikt, óf tot aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de leerling ten
minste twaalf volledige schooljaren aan een of meer scholen heeft bezocht. Vanaf
16 jaar (of na twaalf jaar onderwijs) is een leerling nog gedeeltelijk of partieel
leerplichtig. Dit houdt in dat hij/zij verplicht is twee jaar, een of twee dagen per
week naar school te gaan.
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Tot slot willen we nog wijzen op het gebruik van de termen 'leerplicht' en 'schoolplicht'.
In België betekenen beide termen niet hetzelfde. Onder bepaalde voorwaarden
kan immers ook thuis onderwijs worden gevolgd.
De wet in Nederland verplicht de leerlingen klassikaal onderwijs te volgen, wat
betekent dat er dus ook schoolplicht geldt. Toch zijn uitzonderingen of vrijstellingen van leer- of schoolplicht onder bepaalde voorwaarden mogelijk; deze worden
in de wet precies vermeld. Het gaat hierbij vooral om kinderen van 'trekkende bevolkingsgroepen' (zoals kermisexploitanten en circusmedewerkers), maar het kan
ook zijn dat op lichamelijke of psychische gronden, of op grond van bezwaren tegen de richting van het beschikbare onderwijs, vrijstelling verleend wordt. Als
naar het oordeel van de minister aangetoond kan worden dat een kind op andere
wijze voldoende onderwijs geniet, geldt eveneens een vrijstelling van de schoolplicht.

3 Beleidsvoerders en beleidsbeïnvloeders in het onderwijsbestel
In het volgende proberen we de Vlaamse en Nederlandse beleidsstructuren en bevoegdheden in kaart te brengen. We geven een beeld van de verschillende niveaus
waarop beleid gevoerd wordt. In een volgende paragraaf bespreken we de gevolgen van een zowel in Vlaanderen als in Nederland bekende ontwikkeling: het
streven naar deregulering in het beleid. Dat dit grote gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de verschillende beleidsvoerders zal duidelijk zijn.
Vervolgens komen de vele groepen van beleidsbeïnvloeders in beide landen aan
de orde. De onderverdeling tussen beleidsvoerders en beleidsbeïnvloeders is ontleend aan Leune ( 1987, p. 243) die een onderscheid maakt tussen
'beleidsvoerders', 'beleidsbeïnvloeders' en 'beleidssubjecten ' . Beleidsvoerders
omschrijft Leune als 'personen en instanties die over het functioneren van beleidssubjecten bindende besluiten kunnen nemen'. Beleidsbeïnvloeders 'pogen het
doen en laten van de beleidsvoerders in een bepaalde richting te sturen, zonder
voor het beleid formeel verantwoordelijk te zijn'. Beleidssubjecten tenslotte zijn
'personen en instanties waarop het beleid van de beleidsvoerders zich richt'. Het
is duidelijk dat een beleidsvoerder ten aanzien van een andere instantie als beleidssubject kan fungeren en omgekeerd.
Beleidsvoerders en beleidsbeïnvloeders ontmoeten elkaar in de zogenoemde
'overlegstructuur'. In een laatste subparagraaf geven we dan ook een overzicht
van de verschillende overlegorganen die op dit gebied in beide landen actief zijn.

3.1 De beleidsvoerders in het onderwijsbestel
Beleidsvoering en -beslissingen inzake het onderwijs vinden plaats op verschillende (beleids)niveaus.
In Nederland duidt men (Leune, 1987, p. 243) die niveaus aan met de termen
'hoger gezag', 'bevoegd gezag' en 'uitvoerend gezag', waaronder meestal de
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'schoolleiding' begrepen wordt. Het 'bevoegd gezag' treedt op als beleidsvoerder
ten opzichte van het uitvoerend gezag (de schoolleiding) en als beleidssubject inzoverre het de invloed van het rijk ondergaat.
In Vlaanderen hanteert men hiervoor de begrippen 'toezichthoudende overheid',
'inrichtende macht' en 'uitvoerend gezag'. Dit laatste wordt in Vlaanderen belichaamd door de '(school-)directie'.
( 1) Hoger gezag/toezichthoudende overheid
Het hoger gezag in Nederland wordt vertegenwoordigd door de rijks-, provinciale
en gemeentelijke overheden. Zij vervullen vooral een aantal taken binnen de administratieve structuur.
De rijksoverheid heeft een hoofdzakelijk voorwaardenscheppende functie ten
aanzien van het onderwijs. Zij legt zich toe op de regelgeving voor de inrichting
en de financiering van het onderwijs en het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De voorschriften voor de inrichting van het onderwijs worden vastgesteld bij
algemene maatregel van bestuur en kunnen per schoolsoort verschillen. De rijksoverheid beslist meer in detail over de volgende zaken (Leune, 1987, p. 279,
bijgesteld volgens de nieuwste wetgeving):
- welke schooltypen er (kunnen) bestaan;
- de cursusduur van elk der schooltypen;
- de normen voor het splitsen en samenvoegen van klassen en vorming van groepen;
- de eisen van bekwaamheid aan het onderwijsgevend personeel;
- de aantallen door de onderwijsgevenden te geven lessen;
~ het salaris en de hoofdzaken van de rechtspositie van de onderwijsgevenden;
- de wijze van toelating van leerlingen tot het speciaal en voortgezet onderwijs;
- de wijze waarop het examineren van de leerlingen plaatsvindt;
de bouwkundige inrichting van de school;
- de gelegenheid tot medezeggenschap van het personeel, de leerlingen en de ouders;
- stichtings- en opheffingsnormen;
- de bedragen die aan schoolgebouwen en onderwijsvoorzieningen kunnen worden besteed.

Voor sommige schooltypen beslist de overheid naast de bovenstaande nog over de
volgende zaken:
- de vakken en groepen van vakken die in deze schooltypen moeten worden onderwezen;
- het minimum en maximum aantal lesuren per schooltype;
- het minimum en maximum aantal lesuren per week;
- de duur van de lessen.
Het toezicht op het onderwijs wordt door verschillende onderwijswetten opgedragen aan de Minister van Onderwijs & Wetenschappen en onder zijn gezag
uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs.
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De provincie en de gemeente spelen als hoger gezag slechts een beperkte rol in het
voortgezet onderwijs. Dit in tegenstelling tot het aanzienlijke aantal medebewindstaken van de gemeente ten aanzien van het basisonderwijs. Het provinciaal
bestuur oefent voornamelijk wettelijk geregelde, toezichthoudende, adviserende
en rechtsprekende, taken uit. Het gaat vooral om het toezicht houden op de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs. Daartoe adviseren de Provinciale Staten de minister over aanvragen tot plaatsing van nieuwe scholen en/of afdelingen op het landelijk scholenplan, over fusie,
splitsing,. verplaatsing e.d. van voorzieningen. De laatste jaren zijn de taken van
het provinciaal bestuur overigens uitgebreid met activiteiten op het gebied van de
volwasseneneducatie en de structurering van regionaal overleg.
Ook in Vlaanderen wordt de toezichthoudende overheid belichaamd door de federale regering, de gemeenschapsoverheden, de provincies en gemeenten.
De bevoegdheden van federale regering en gemeenschapsoverheden in België/
Vlaanderen liggen vast sinds de staatshervorming van 1988 (De Groof, 1989).
Daar moest onder andere beslist worden welke (onderwijs)bevoegdheden nationaal (dat wil zeggen federaal) geregeld blijven en welke bevoegdheden aan de
gemeenschappen worden overgedragen. Uiteindelijk heeft men beslist enkel die
onderwijsbevoegdheden op te sommen die federaal blijven. In artikel 127, 1 van de
nieuwe grondwet staat dan ook te lezen dat 'de Gemeenschappen bevoegd zijn
voor het onderwijs met uitsluiting van:
a.
het bepalen van het begin en het einde van de leerplicht;
b.
het vastste11en van de minimale voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's;
c.
het bepalen van het pensioenregehng [voorde leerkrachten]'.
In Vlaanderen geldt eveneens de beperktere rol van provincies en gemeenten als
toezichthoudende overheid van door hen georganiseerd onderwijs.
In Figuur 7 beelden we de formele structuur van het hoger gezag/de toezichthoudende overheid in Nederland en Vlaanderen naast elkaar af. Dezelfde of analoge
begrippen dekken niet noodzakelijk dezelfde realiteit.
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Figuur 7
De structuur van het hoger gezag/de toezichthoudende overheid
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(2) Bevoegd gezaglinrichtende macht
Tussen het hoger gezag en de school in staat het 'bevoegd gezag' of de 'inrichtende macht'. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is dit het niveau waarop de
belangrijkste beslissingen worden genomen.
Leune (1987, p. 248) omschrijft het Nederlands 'bevoegd gezag' als volgt: 'Iedere onderwijsinstelling die uit de openbare kas wordt bekostigd heeft een
wettelijk bevoegd gezag: het schoolbestuur. Dit bestuur is voor het functioneren
van de school in al zijn facetten (bestuurlijk, financieel, onderwijskundig) verantwoordelijk.'
De bevoegdheden van het bevoegd gezag - ook wel schoolbestuur genoemd lijken zeer talrijk. We geven een opsomming (Leune, a.w.):
- het oprichten van een school;
- de keuze van de leermiddelen;
het opnemen van facultatieve vakken in het lesrooster;
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- het opstellen van het lesrooster;
- de benoeming en het ontslag van schoolleiders, onderwijsgevend en niet-onderwijsgevend personeel;
- enkele aspecten van de arbeidsvoorwaarden van het aan de school verbonden
personeel;
- de toelating en verwijdering van leerlingen;
- gedragsregels voor leerlingen;
- de interne organisatiestructuur van de school;
- de aard van de buitenschoolse activiteiten;
- de deelname van de school aan vernieuwingsprojecten;
- het gebruik dat de school maakt van de diensten van instellingen binnen de verzorgingsstructuur;
- de vorm en aard van de betrekkingen tussen de school en de instellingen rondom de school;
- het gebruik dat van de schoolgebouwen mag worden gemaakt door derden;
- het beheer van de financiële middelen en de zorg voor de administratie;
- het opheffen van een school of schoolafdeling.
Leune merkt op dat in de praktijk vele bevoegdheden in handen zijn van de schoolleiding (uitvoerend gezag): 'in veel gevallen berust alleen de formele macht bij
het bevoegd gezag en worden beslissingen over de dagelijkse gang van zaken op
allerlei terrein genomen door de schoolleiding. De beleidsruimte voor de schoolleiding is veelal groot. Hierdoor lijkt het soms alsof de schoolleiding tevens als
bevoegd gezag opereert ' (Leune, 1987, p. 277).

In Vlaanderen is de term 'inrichtende macht' afkomstig uit de schoolpactwet van
29 mei 1959 (Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving) en wordt daar als volgt ingevuld: 'De inrichtende macht van een onderwijsinste11ing wordt gevormd door de overheid, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon of -personen die er de verantwoordelijkheid voor dragen.'
Volgens Janssens en Heyvaert (1992) is de functie van de inrichtende macht in
Vlaanderen eigenlijk nergens goed omschreven, met uitzondering van enkele bepalingen in de schoolpactwet die wijzen op de ' grote verantwoorde! ijkheid'. Deze
auteurs doen een poging de taken van de inrichtende macht helder te omlijnen.
Ten eerste is de inrichtende macht de initiatiefnemer in het oprichten van de
school en is ze verantwoordelijk voor het verder functioneren ervan. Vervolgens
bepaalt ze ook 'het karakter' en 'de strekking' van het onderwijs. Ten derde wordt
aan de inrichtende macht de vrijheid gewaarborgd inzake het kiezen van een opvoedingconcept en van methoden die daarbij aansluiten. Deze vrijheid stuit op
enkele beperkingen: men moet rekening houden met een minimumlesrooster en
het leerplan moet worden goedgekeurd om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Bovendien kan slechts na een grondige doorlichting van de inspectie een
instelling erkend worden en diploma's uitreiken. Ten vierde is er het wettelijk verplicht overleg tussen afgevaardigden van de inrichtende machten en de overheid
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met betrekking tot fundamentele onderwijshervormingen 1• Voorts krijgt de inrichtende macht de soevereiniteit toebedeeld personeelsleden in vast verband aan te
stellen en te benoemen. Ten zesde is de inrichtende macht verantwoordelijk voor
het reglementair gebruik van de werkingsgelden. Tot slot bezit of huurt de inrichtende macht de schoolgebouwen.
Enkele vergelijkende beschouwingen
Zowel het bevoegd gezag als de inrichtende macht kunnen van rechtswege twee
vormen aannemen, een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke. Dit onderscheid ligt aan de basis van de onderverdelingen die gemaakt worden tussen de
Nederlandse 'rechtsstelsels' en de Belgische 'onderwijsnetten'. Afhankelijk van
wie de inrichtende macht/het bevoegd gezag vertegenwoordigt, spreekt men in Nederland van openbaar of bijzonder onderwijs (Drop, 1985) en van gemeenschapsonderwijs, officieel gesubsidieerd of vrij gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, 1992)2.
Figuur 8 biedt een overzicht van de verschillende vormen van bevoegd gezag/inrichtende macht. We duiden aan welke instanties als bevoegd gezag/inrichtende
macht optreden (deze instanties staan telkens in een kader) en welke scholen via
de aldus tot stand gebrachte nettenstructuur opgericht worden 3 .

1

Deze vierde taak wordt - met uitzondering van ARGO - alleen bij delegatie feitelijk uitgevoerd. Op
deze wijze ontwikkelen de zogenaamde koepelorganisaties een macht die hen rechtens niet toekomt. Dit
is het meest duidelijk voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: joodse, protestantse, methodenscholen werden/worden no•oit formeel uitgenodigd voor het officiële overleg. Stilzwijgend neemt men aan dat alle
scholen deze overlegbevoegdheid hebben gedelegeerd naar het NSKO. Het wekt verwondering dat dit
nog niet is aangeklaagd door niet-katholieke vrije scholen.
Vanuit hetzelfde kritische standpunt kan men bovendien de vraag stellen of in Vlaanderen niet een soort
eenheidsoverleg - via de VLOR - mogelijk is waarbij tegelijk de syndicale onderhandelingen en het
overleg met de inrichtende machten overbodig wordt.
2

Omtrent de juiste inhoud van het begrip 'onderwijsnet ' in Vlaanderen bestaat nogal wat onenigheid.
Dat is het gevolg van het feit dat het begrip 'net' in de schoolpactwet op verschillende wijze wordt omschreven. Naast de meer enge omschrijving die wij hanteren (gebonden aan de inrichtende macht)
hanteren sommigen een veel ruimer net-begrip waarbij acht netten worden onderscheiden: 1. het gemeenschapsnet, 2. het gemeentelijk en provinciaal onderwijs, 3. het vrij katholieke net, 4. het
protestantse net, 5. het Israëlitisch net, 6. de Federatie van Onafhankelijke scholen, 7. het pluralistisch

onderwijs en 8. het Vlaams Overleg.platform.
3

Voor Vlaanderen hebben we gekozen voor de term ' vrije school' bij het vrij gesubsidiëerde onderwijs
als een verzamelterm voor de katholieke, protestantse, Israëlitische, islamitische, en de niet-confessionele scholen. De katholieke school is wel het meest voorkomende vrije school-type (ca. 95 %) en het enige
schooltype dat via de nettenstructuur is vertegenwoordigd (Janssens & Heyvaert, 1992).
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Figuur 8
Bevoegd gezag/inrichtende macht, schoolsoorten, rechtstelsels/onderwijsnetten: een formeel overzicht
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In beide landen speelt de overheid in feite een 'dubbelrol': de rol van hoger gezag/toezichthoudende overheid èn van bevoegd gezag/inrichtende macht.
In Nederland zoekt men een oplossing op gemeentelijk niveau, door de mogelijkheid om het beleid toe te vertrouwen aan een 'functionele commissie' (Leune,
1987, p. 292).
In Vlaanderen kan, sinds de grondwetsherziening van 1988, de gemeenschap als
inrichtende macht bevoegdheden overdragen aan één of meerdere autonome organen. De Vlaamse Gemeenschap heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om
haar bevoegdheden als inrichtende macht aan de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (de ARGO) te delegeren. Hiermee is de vroegere, moeilijke
situatie van een minister, die de functies van inrichtende macht in het Rijksonderwijs en van hoeder van het hele onderwijs moest combineren, opgeheven.
(3) Uitvoerend gezag: schoolleiding/schooldirectie
De schoolleiding/schooldirectie staat in voor het dagelijkse beheer van een individuele school. Zoals we hierboven opmerkten, wordt in Nederland een groot aantal
taken van het schoolbestuur door de schoolleiding uitgevoerd.
Ook van de schoolleiding/schooldirectie kan gezegd worden dat ze een soort
dubbelrol speelt: zij is zowel werkgever (op het terrein waar zij de taken van het
schoolbestuur/de inrichtende macht overneemt) als werknemer (in dienst van het
bestuur). Dit levert voor veel schoolleiders spanningen op.

3.2 Gevolgen van deregulering voor beleidsvoerders
Sinds het midden van de jaren tachtig is er zowel in Vlaanderen als in Nederland
veel veranderd in de bevoegdheden van de verschillende groepen beleidsvoerders.
Dit is een gevolg van maatschappelîjke ontwikkelingen die hebben geleid tot een
nieuwe 'besturingsfilosofie' van de centrale overheid, dat wil zeggen een nieuwe
visie op besturen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en voor het onderwijs. Deze verandering wordt meestal aangeduid met termen als 'deregulering' of
'autonomievergroting'. Een grotere beslissingsruimte voor de afzonderlijke scholen is een streven dat steeds meer vorm krijgt. Dit betekent bijvoorbeeld dat
scholen voor voortgezet onderwijs meer ruimte krijgen voor een eigen invul1ing
van de besteding van het hen toegekende budget en voor het voeren van een eigen
personeelsbeleid. Het uiteindelijke doel is dat scholen zelfstandiger, handelingsbekwamer worden. Het eerste terrein waarop scholen een grotere eigen
verantwoordelijkheid krijgen, is dat van materieelbeheer en personeelsbeleid. De
overheid ontwikkelt normeringssystemen voor bekostiging van scholen. Binnen
deze systemen kan een schoolbestuur eigen keuzen maken, afhankelijk van het te
voeren schoolbeleid.
Deze veranderingen hebben grote consequenties voor de rol van zowel het hoger gezag als het bevoegd gezag/de inrichtende macht en de schoolleiding. Het
hoger gezag bestuurt voortaan op afstand, wat meer autonomie voor de onderwijsinstelling met zich meebrengt. Taken en bevoegdheden verschuiven en dat
betekent een grotere verantwoordelijkheid voor de 'lagere machten'.
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De 'jongste' (richtinggevende) uitspraken die gedaan zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen in de bestuurlijke verhoudingen van het (basis- en) voortgezet onderwijs in Nederland, zijn afkomstig van het Schevenings Beraad Bestuurlijke
Vernieuwing. Dit beraad bestond uit vertegenwoordigers van de onderwijskoepelorganisaties en bewindslieden van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen die in een aantal besprekingen (die plaatsvonden in de periode februari tot juli
1993) grondig verkend hebben op welke wijze de bestuurlijke vernieuwing verdere impulsen kan krijgen en daarover uitspraken gedaan hebben 4 . Uitgangspunt is
daarbij dat de toetssteen voor de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs de
kwaliteit van het onderwijs zelf moet zijn, binnen de kaders van het grondwettelijk bestel. Het Schevenings Beraad heeft een poging ondernomen de verantwoordelijkheden van overheden, openbaar en bijzonder onderwijs zorgvuldig in hun onderlinge verhouding te definiëren. Scholen moeten verantwoording afleggen voor
wat ze doen en gelegenheid bieden tot het meedenken en meebeslissen van de direct belanghebbenden. De rijksoverheid zal het proces van verzelfstandiging van
scholen stimuleren door met aanzienlijk minder voorschriften te werken en zich te
concentreren op haar kerntaken: adequate bekostiging, aanpassing van het onderwijs aan de middellange-termijnbehoeften van de samenleving, omschrijven van
algemene deugdelijkheidseisen voor het onderwijs, en zorgdragen voor een stimulerend toezicht op het onderwijs. Gestreefd moet worden naar een bekostigingssysteem, dat besturen en scholen meer ruimte biedt om beslissingen te nemen die
passen bij de eigen situatie. Scholen worden ook verantwoordelijk voor de risico's
die meer vrijheid met zich meebrengt. De overheid blijft verantwoordelijk voor
adequate bekostiging en voor de beheersing van de uitgaven voor onderwijs.
Meer ruimte voor het handelen van scholen en besturen betekent volgens het
Schevenings Beraad absolute vermindering van de (zeer omvangrijke en gedetailleerde) overheidsregels. Voor de arbeidsvoorwaarden zal dit samengaan met de
ontwikkeling van een nieuw overlegstelsel waarin bestuurders van scholen, organisaties van werknemers en werkgevers, en de overheid gewijzigde rollen zullen
spelen. Scholen krijgen zoveel mogelijk ruimte om hun eigen personeelsbeleid te
voeren en de overheid houdt een algemene verantwoordelijkheid voor een kwantitatief en kwalitatief adequate personeelsvoorziening.
Gemeenten krijgen bij wet meer mogelijkheden om het bestuur van het openbaar onderwijs meer op afstand te zetten. Het karakter van het openbaar onderwijs
blijft bij wet gegarandeerd. Rechtsbescherming van het bijzonder onderwijs wordt
goed geregeld.
Omdat het van groot belang is dat schoolbesturen, ouders en leraren zoveel mogelijk zelf vorm geven aan de bestuurlijke vernieuwing, zullen de uitspraken van
het Schevenings Beraad grondig binnen de diverse organisaties besproken war-

4

Het resultaat van deze besprekingen is vastgelegd in de bundel Gezamenlijke richtingge l!ende uitspraken van de vertegenwoordigers van de koepelorganisaties en de Minister van Onderwijs en Weten schappen in het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing met betrekking tot gewenste ontwikkelingen in de bestuurlijke verhoudingen in primair en voortgezet onderwijs (augustus 1993).
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den. In die zin is het Schevenings Beraad vooral bedoeld als een begin van een gezamenlijk proces van onderwijsorganisaties en overheid. Of dit proces van
bestuurlijke vernieuwing voortgang vindt, is afhankelijk van het oordeel van de
Ministerraad en de Tweede Kamer.
Wat Vlaanderen betreft dienen analoge tendenzen gesignaleerd te worden. Meer in
detail worden ze met regelmaat beschreven en becommentarieerd in de meeste onderwijstijdschriften, meer in het bijzonder in het Tijdschrift voor Onderwijsrecht
en -beleid (TORB).

3.3 De beleidsbeïnvloeders in het onderwijsbestel
Bij het voorbereiden van onderwijs beleid zijn zeer velen betrokken. Volgens
Leune (1987; 1993) kunnen vijf categorieën beleidsbeïnvloeders onderscheiden
worden:
1.
adviesorganen van de overheid;
2.
representanten van buiten het schoolwezen gesitueerde, maatschappelijke
waarden en belangen (externe pressiegroepen);
3.
organen en organisaties uit het onderwijsveld;
4.
organen en functionarissen uit de verzorgingsstructuur binnen het onderwijsbestel;
5.
beoefenaren van de onderwijswetenschappen.
Hieronder lichten we kort elke categorie toe, geïllustreerd met enkele voorbeelden
(vooral uit het domein van het secundair/voortgezet onderwijs) uit beide landen.
(1) Adviesorganen van de overheid
Voordat een wetsvoorstel of een beleidsvoornemen in het parlement gebracht
wordt, wint de minister daarover advies in bij en voert hij overleg met organisaties
binnen en buiten het onderwijsveld.
Zo zijn er in eerste instantie externe adviesorganen die zich alleen met het adviseren over zaken in het onderwijs bezighouden.
Het belangrijkste adviesorgaan in Nederland is de Onderwijsraad (OR), die (pas
nadat de andere advies- en overlegorganen zijn gehoord), advies geeft over wetsvoorste11en en beleidsvoornemens. De werkzaamheden van de OR kunnen ondanks hun adviserend karakter - ook beslissend van aard zijn. De OR-adviezen komen onafhankelijk tot stand en aan de hand van inbreng van deskundigen. De
afgelopen 75 jaar speelde de Onderwijsraad een rol in volgende beleidsaspecten:
bewaking van de pacificatie, zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, aandacht
voor de praktische uitvoerbaarheid van voorstellen, 'onafhankelijke' advisering
(los van de 'trends' en 'modes' die op dat moment gelden) en bewaking van de
consistentie in de beleidsontwikkeling.
Naast de Onderwijsraad bestaat, sinds 1 augustus 1991, de Adviesraad voor het
onderwijs (ARO), die de minister (gevraagd of ongevraagd) adviseert over algemene kwesties met betrekking tot het onderwijs. De ARO bestaat uit een twintigtal
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vaste medewerkers. Daarnaast doet de ARO soms ook een beroep op losse medewerkers.
Tenslotte bestaan er verschillende advies- of stuurgroepen die zich met een bepaald thema, dat actueel is in het onderwijsveld, bezighouden en via hun rapporten
vooral een adviserende taak hebben ten aanzien van de minister. Voorbeelden hiervan zijn het Proces Management Basisvorming (PMB), de projectgroep Weer
Samen Naar School (WSNS) en de stuurgroep Tweede Fase Voortgezet Onderwijs.
Ten tweede is er een groep adviesorganen die, naast adviesgeving, ook een aantal
andere opdrachten moet vervu11en.
Wat Nederland betreft fungeren op dit terrein (vooral) enkele landelijke instellingen binnen de verzorgingsstructuur: het Instituut voor Onderzoek van het
Onderwijs (SVO), de Stichting Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling
(CITO), de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO) en de Landelijke
Pedagogische Centra (LPC).
Voor Vlaanderen is het belangrijkste adviesorgaan de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR) - opgericht bij het decreet van 31 juli 1990 - die belast wordt met studie,
overleg én advies.
Naast een algemene raad zijn er ook raden met een beperkter bereik, zoals onder
meer de raad voor het secundair onderwijs met afdelingen voor het algemeen secundair onderwijs, het technisch en beroepsonderwijs, het kunst- en buitengewoon
secundair onderwijs. De algemene raad of de afzonderlijke raden kunnen verder
commissies of werkgroepen oprichten.
Bij de VLOR kunnen a11e aspecten die betrekking hebben op het gehele onderwijsbestel aan bod komen. De raden en afdelingen brengen autonoom adviezen uit
en regelen zelfstandig hun activiteiten. Voorbeelden van opdrachten waarmee de
decreetgever de VLOR belastte, zijn: het verlenen van advies inzake eindtermen,
de verdere invulling van het hogeschooldecreet en de oprichting van de participatieco11eges (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992).
Ook de participatieraden, waarover meer aan het einde van dit hoofdstuk, vervullen een aanzienlijke adviseringsfunctie.
De Vlaamse Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) heeft geen decretaal
omschreven adviseringsopdracht. De realiteit is evenwel dat aan de DVO regelmatig (en vaak méér dan aan de Inspectie) om advies wordt gevraagd, zowel door de
onderwijsadministratie als door de minister. Voor meer informatie over de DVO
verwijzen we naar het vierde hoofdstuk.
Uiteraard heeft in beide landen ook de Inspectie een belangrijke adviserende func -

tie. Van de Inspectie verwacht men dat ze de overheid advies geeft inzake de
toestand van het onderwijs (via haar jaarverslagen) en inzake erkenning en opname van scholen in financierings- en subsidiëringsmechanismen.
In Vlaanderen is de Gemeenschapsinpectie opgevat als een instrument van de
Gemeenschap dat toeziet op een verantwoorde uitvoering van de opdracht die aan
de inrichtende machten werd toevertrouwd. Zij dient voornamelijk te onderzoeken
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of de vastgestelde eindtermen effectief gerealiseerd worden en of de andere organieke verplichtingen (onder meer het volgen van een minimum-lesrooster) correct
worden nageleefd. Maar deze inspectie van de Vlaamse Gemeenschap kan bovendien met andere opdrachten (bijvoorbeeld adviserende) worden belast. Ten aanzien van de overheid is ze de tolk bij uitstek met betrekking tot de beoordeling
van het onderwijsgebeuren te velde (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
1992).
Ten derde tenslotte, zijn er organen die niet alleen voor het onderwijs adviesbevoegdheid hebben, maar op een ruimer domein taken vervullen.
Belangrijke Nederlandse voorbeelden zijn de Raad van State (RVS), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid (WRR), de Emancipatieraad, de Raad
voor het Jeugdbeleid, de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting (RVB), en de Sociaal-Economische Raad (SER). Voor Vlaanderen zijn dit onder andere de Raad
van State (RVS) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
(2) Externe pressiegroepen
Externe pressiegroepen zijn groepen die van buiten het schoolwezen hun invloed
doen gelden. Leune ( 1987, p. 327) noemt de totale verzameling van pressiegroepen zelfs 'de vijfde macht', naast de wetgevende, de uitvoerende, de rechterlijke
en de ambtelijke. Hij omschrijft pressiegroepen als 'organisaties die proberen een
bepaald onderdeel of aspect van het overheidsbeleid te beïnvloeden, zonder van
die overheid deel uit te maken en zonder er naar te streven verantwoordelijkheid
voor het onderwijsbeleid op zich te nemen'.
Pressiegroepen zijn er zeer vele. Als voorbeelden van externe pressiegroepen
kunnen we noemen: de organisaties van werkgevers en werknemers, het bedrijfsleven, consumentenorganisaties, organisaties van culturele minderheden, organisaties op het terrein van gezondheidszorg en welzijn, en vredesbewegingen.
(3) Organen en organisaties uit het onderwijsveld
In feite gaat het bij de derde categorie beleidsbeïnvloeders ook om pressiegroepen. Meer specifiek zijn hier pressiegroepen in het geding die binnen het
schoolwezen gesitueerd kunnen worden en ook van binnenuit druk uitoefenen.
Leune ( 1987) onderscheidt tien types:
- organisaties van schoolbesturen;
organisaties van schoolleiders;
- organisaties van onderwijsgevenden;
organisaties van niet-docerend personeel van de onderwijsinstellingen;
- organisaties van ouders;
- organisaties van onderwijsontvangenden;
- koepelorganisaties (verticale onderwijsorganen);
- organisaties met een specifiek onderwijskundig uitgangspunt;
- organisaties van functionarissen werkzaam binnen de verzorgingsstructuur;
- samenwerkingsverbanden van organisaties die aktief zijn binnen eenzelfde educatieve tak van het onderwijsveld.
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Omdat de bespreking van alle bovenstaande typen te ver zou voeren, beperken we
ons tot de twee belangrijkste.
1.
De koepelorganisaties, enerzijds omwille van hun belangrijke rol in de besluitvorming in het onderwijs en anderzijds omdat in elk van de andere types meestal organisaties vertegenwoordigd zijn vanuit elk van de zogenaamde 'hoofdrichtingen' in het Nederlandse onderwijs.
De vier koepelorganisaties zijn: (1) het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO)/Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
(2) de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS), (3) de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), en ( 4) de Nederlandse ProtestantsChristelijke Schoolraad (NPCS).
De organisaties van schoolbesturen, die verenigd zijn volgens de vermelde
2.
hoofdstromen: de openbare schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs zijn verenigd in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
In het katholiek onderwijs gaat het om meerdere organisaties, waaronder de
Bond van Besturen van Katholieke scholen voor Basis- en Speciaal Onderwijs (BBKS-BSO), de Bond van Besturen van Katholieke scholen voor
VWO en AVO (BBKS-VWO/ AVO), de Bond van Besturen van Katholieke
scholen voor Beroepsonderwijs (BBKB), de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB), de Centrale voor Katholiek Handelsonderwijs (CKHO), en de Bond ter Bevordering van het Rooms-Katholiek Buitengewoon Onderwijs (BBRK/BUO). Wat het protestants-christelijk onderwijs
betreft zijn onder andere de volgende organisaties werkzaam: de Vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs (BPCO), de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) en het Landelijk Verband
van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS). Het algemeen-bijzonder
onderwijs wordt door twee organisaties vertegenwoordigd: de Vereniging
Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS) en de Algemene Besturenbond Beroepsonderwijs (ABB).
De overkoepelende organisatie (van de vier koepelorganisaties en de zes
vakbonden) is de Centrale Commissie Onderwijsoverleg (CCOO).
In Vlaanderen is het moeilijk een onderscheid te maken tussen de twee besproken
types. Ze lijken eerder samen te vanen: ook Vlaanderen kent een aantal overkoepelende organisaties, die echter tegelijk optreden als vertegenwoordigers van de
verschillende inrichtende machten. Dit zijn het Vlaams Secretariaat voor Katholiek Onderwijs (VSKO), het Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)5, de Cel voor Vlaams Provinciaal Overleg
(CVPO), het overkoepelend orgaan van de inrichtende machten die behoren tot het

5

OVSG is ontstaan uit YBSG (Verbond van Belgische Steden en Gemeenten) en CONO (Permanente
Commissie. van het Officieel Neutraal Onderwijs).
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gesubsidieerd onderwijs met niet-confessioneel of ongebonden karakter (VOOP),
het Secretariaat voor het Godsdienstonderricht in de Officiële Scholen (SEGOS)
en de Federatie van Onafhankelijke Scholen (FOS).
Voor verdere informatie en voorbeelden over pressiegroepen binnen het onderwijsveld in Nederland en Vlaanderen verwijzen we naar Leune (1987) respectievelijk
Janssens en Heyvaert (1992).
(4) Organen en functionarissen uit de verzorgingsstructuur
Binnen deze vierde categorie beleidsbeïnvloeders, brengt Leune (a.w.) voor Nederland een onderverdeling aan tussen enerzijds algemene verzorgingsinstellingen en
anderzijds de specifieke verzorgingsinstellingen.
Tot de algemene verzorgingsinstellingen behoren de Landelijke Pedagogische
Centra (LPC) en de Onderwijsbegeleidingsdiensten (OBD's), centra en diensten
die ook wel 'eerstelijn verzorging' genoemd worden. De OBD's hebben, volgens
de Wet op de Onderwijsverzorging van 1986, een drietal kernopdrachten (Doornbos, 1986, p. 279). Vooreerst zijn dat begeleidingsactiviteiten,
ontwikkelingsactiviteiten, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, evenals
activiteiten ten behoeve van de bevordering van een optimale schoolloopbaan van
basisschoo11eerlingen - dit alles op verzoek van het bevoegd gezag van een
school. Vervolgens moeten de OBD's - op verzoek van de minister - het landelijk
onderwijsinnovatiebeleid mee opstellen en uitvoeringsplannen opzetten met de
daarbij betrokken scholen. Ten derde kunnen zij- op eigen initiatief - nieuwe inzichten, visies en werkwijzen ontwikkelen ten behoeve van bovengenoemde taken
en krijgen ze kansen zich voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen in het
onderwijs.
Daarnaast voeren zij nog andere taken uit zoals het meewerken aan projecten
van andere inste11ingen, het op verzoek van organisaties voor de lerarenopleiding
mee uitvoeren van nascholing, het verschaffen van informatie aan scholen, instellingen en regionale onderwijsorganisaties, en het verstrekken van adviezen aan
regionale onderwijsorganisaties. De taakstelling van de begeleidingsdiensten is in
principe beperkt tot scholen in de eigen regio. Scholen gaan een schoolbegeleidingsovereenkomst aan met de OBD in hun eigen regio.
De taken van de landelijke pedagogische centra (LPC) komen voor een groot
deel overeen met deze taken van de OBD's. De belangrijkste verschillen liggen
hierin dat de taken van de LPC enkel betrekking hebben op de school in haar geheel en niet op de. leerlingen, dat verder de LPC op landelijk niveau en de OBD's
op regionaal niveau werken, dat daarnaast de LPC werken voor scholen van een
bepaalde (levensbeschouwelijke) richting, terwijl bij de OBD' s geen onderscheid
naar richting gemaakt wordt en tenslotte dat de LPC in hun taakuitvoering in principe alleen op het voortgezet onderwijs (niet op het basisonderwijs) gericht zijn.
Daarnaast hebben de LPC tot taak de OBD's, op hun verzoek, te ondersteunen
bij de deskundigheidsbevordering van hun medewerkers en bij de uitvoering van
het landelijk innovatiebeleid. De LPC zijn dus ingedeeld naar levenschouwelijke
overtuiging. Elke 'bijzonder onderwijs' -vorm heeft haar eigen LPC: het Algemeen
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Pedagogisch Studiecentrum (APS), het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum
(CPS) en het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC).
Tot de specifieke verwrgingsinstellingen worden gerekend het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO), de Stichting Centraal Instituut voor de
Toetsontwikkeling (CITO) en de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO).
Dit zijn instellingen die behoren tot de ' tweedelijn verzorging' omdat ze geen
rechtstreeks contact hebben met de scholen.
De oudste van de drie genoemde instituten is het SVO. Dit instituut voert zelf
geen onderzoek uit, maar behartigt, bevordert, coördineert en programmeert zowel
het onderzoek als de verspreiding van de resultaten. Het SVO ondersteunt onderwijsonderzoek financieel en organisatorisch. De uitvoering wordt uitbesteed aan
derden: een klein aantal min of meer gespecialiseerde onderzoeksinstituten en universtitaire vakgroepen. De centrale doelstelling van het SVO is het bevorderen en
coördineren van onderzoek ten dienste van het onderwijs.
De SLO heeft twee belangrijke taken. Ten eerste ontwikkelt zij modellen van onderwijsleerplannen, schoolwerkplannen en onderwijsleerpakketten. Daarnaast legt
ze zich toe op het bevorderen van de coördinatie op het gebied van de leerplanontwikkeling, het verzorgen van een centrale registratie van leermiddelen en het
bekendmaken hiervan.
Het CITO tenslotte ontwikkelt school- en studietoetsen met als doel het bevorderen van de objectieve beoordeling van door leerlingen verworven kennis, inzicht
en vaardigheden. Het CITO is ook nauw betrokken bij het opstellen van de externe centrale examens. Ook is er plaats voor het bevorderen van de wetenschappelijke kennis ten dienste van de toetsontwikkeling. De laatste jaren streeft het
CITO naar een verbreding van de gebruiksmogelijkheden van toetsen c.q. evaluatie-instrumenten in het onderwijs en ontwikkelt zij steeds meer verschillende
produkten. Het CITO zelf omschrijft haar taak dan ook bij voorkeur als 'het bevorderen van verantwoord evalueren in en ten behoeve van het onderwijs'.
De verzorgingsstructuur (of kwaliteitsbewaking) in Vlaanderen krijgt een vaste
vormgeving door het Decreet betreffende inspectie en pedagogische begeleiding
van 17 juli 1991.
Dit decreet betekent het operationaliseren van drie instrumenten: de nieuwe Gemeenschapsinspectie, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en de (netgebonden)
Pedagogische Begeleidingsdiensten (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ,
1992, p. 25).
De Gem eens chapsinspectie wordt, zoals gezegd, belast met de kwaliteitscontrole van het onderwijs en dit over de netten heen. Zij wordt ook gerecruteerd uit de
drie onderwijsnetten. Men opteert voor een nieuwe, dynamische formule. Individu eel inspectiebezoek wordt geleidelijk aangevuld en vervangen door een
team-bezoek. Daarbij komt de door1ichting van (eventueel een .onderdeel van) de
school, en niet de individuele leerkracht, centraal te staan.
De Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) kan worden opgevat als een wetenschappelijke stafdienst ten dienste van de overheid, behorend bij de inspectie.
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Zij is belast met de formulering van eindtermen, het ontwikkelen van instrumenten om deze eindtermen te meten en het uitwerken van voorstellen inzake scholing
en bijscholing van de inspectieleden.
De Pedagogische Begeleidingsdiensten functioneren netgebonden. Zij hebben
als taak de externe ondersteuning van leerkrachten, directies en scholen, met het
oog op de realisatie van de pedagogische projecten, eigen aan een inrichtende
macht. De begeleidingsdiensten geven dus aan scholen in het algemeen en aan
leerkrachten in het bijzonder, pedagogische en methodologische steun.
Ook de reeds langer bestaande Psycho-Medische-Sociale Centra (PMS-Centra)
kunnen hier ondergebracht worden (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 6). De PMSCentra werken eveneens netgebonden. Zij vervullen een rol in de begeleiding, de
studiekeuze en de beroepsoriëntatie van leerlingen vanaf de kleuterschool tot aan
het einde van het secundair onderwijs.
Via een Besluit van de Executieve van 13 september 1989 wordt ook de navorming geregeld op basis van de principes die reeds in het Decreet van 5 juli 1989
betreffende het onderwijs werden vastgelegd. Dit resulteert in de (netgebonden)
oprichting van een dienst die de navorming zal behartigen (Vanderhoeven, 1990).
Er zijn plannen om de navorming te hervormen. Vermoedelijk zal aan scholen een
bedrag worden toegekend waarmee ze zelf hun navorming zullen kunnen organiseren (of inhuren).
(5) Beoefenaren van de onderwijswetenschappen
De laatste categorie omvat de wetenschappers, werkzaam bij de verschillende (universitaire) onderzoeksinstituten en vakgroepen, zoals de onderwijskundigen,
onderwijssociologen, pedagogen, onderwijspsychologen, onderwijseconomen en
onderwijsjuristen. Ook werken er talrijke wetenschappelijke experts binnen de verzorgingsstructuur (bijvoorbeeld toets- en leerplanontwikkelaars, onderwijsbegeleiders), en het ministerie. Bovendien heeft elke politieke partij haar eigen
'wetenschappelijk bureau'.
Wetenschapsbeoefenaren behoren tot de grote groep actoren die bij het voorbereiden van het onderwijsbeleid betrokken zijn. Wetenschappelijk onderzoek kan
het denken over onderwijs beïnvloeden en daardoor medebepalend zijn voor de beslissingen van beleidsmedewerkers. Leone ( 1993, p. 15) wijst er evenwel op, dat
de invloed van wetenschappelijke kennis op het beleid moeilijk zichtbaar te maken is; die invloed manifesteert zich immers vooral indirect.

3.4 De overlegstructuur
Beleidsbeïnvloeding vindt niet plaats in een vacuüm. Via overlegstructuren kunnen overheid en diverse beleidsbei"nvloeders met elkaar in contact treden.
Voor Nederland zijn er twee belangrijke overlegorganen, die zich richten op het
hele onderwijs: de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg (CCOO) en de Bijzandere Commissie voor overleg in zaken betreffende de rechtspositie van het
onderwijspersoneel (BC).
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De CCOO is een overlegorgaan waarin de vier onderwijskoepels in overleg treden met de overheid. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van
de verschillende koepelorganisaties: het Contactcentrum Bevordering Openbaar
Onderwijs (CBOO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor
het openbaar onderwijs (deze vormen samen één koepel); de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (PCS), de Nederlandse Katholieke Schoolraad
(NKSR) en de Nederlandse Algemeen-Bijzondere Schoolraad (NABS) voor het
bijzonder onderwijs. Elk van deze vier participanten heeft 12 leden in de CCOO.
Dit orgaan heeft een grote invloed op het beleid. In de praktijk blijkt dat, als het
CCOO echt niet wil meewerken met de bewindslieden, het voorgestelde beleid in
vrijwel alle gevallen ook niet wordt uitgevoerd.
Wat betreft het voortgezet onderwijs onderscheidt men het Overlegorgaan
Voortgezet Onderwijs (OOVO) en het Overleg Plan voor Scholen (OPS). Het
OOVO is, in tegenstelling tot het CCOO, niet verzuild samengesteld en omvat een
groter aantal organisaties (26) van zowel schoolbesturen als onderwijspersoneelsleden, ouders, werkgevers en werknemers. Wel is het OOVO formeel ondergeschikt aan de CCOO, al vergadert het evenals de CCOO frequent met minister en
staatssecretaris.
Genoemde organisaties oefenen niet enkel macht uit door het periodiek overleg
met de bewindslieden, maar ook door het 'lobbyen' bij verwante of verwant geachte parlementsleden.
In Vlaanderen bestaat geen overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van alle
netten in overleg treden met de overheid. In de praktijk gaat de minister veel meer
met elk net afzonderlijk in gesprek.
Overleg vindt niet alleen op nationaal vlak plaats. Ook provincies kunnen eigen
(provinciale) onderwijsraden of -commissies hebben die de provinciale onderwijsbelangen behartigen.
In het Nederlandse Interprovinciaal overleg (IPO) treden provinciale autoriteiten met elkaar in gesprek over onderwijskwesties die van gemeentelijk belang zijn
(zoals bijvoorbeeld het in voldoende mate tegemoet komen aan de behoefte aan
openbaar onderwijs). Het IPO is tegelijkertijd een platform voor overleg met de
rijksoverheid.
Op lokaal vlak zijn verschillende organen actief binnen de zogenoemde 'medezeggenschap'.
In Nederland werd via de Wet Medezeggenschap Onderwijs van 1 februari 1982
elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR) op te richten. Volgens de
wet ( 1992) dient de MR voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders en leerlingen te bestaan. In de medezeggenschapsraden kunnen alle mogelijke
onderwerpen in relatie tot de school aan bod komen. De raad kan daartoe voorstellen formuleren aan het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad heeft over een
aantal zaken adviesrecht, over een aantal andere instemmingsrecht.
Voor Vlaanderen wordt de medezeggenschap geregeld door enerzijds het decreet van 31 juli 1990, dat betrekking heeft op het gemeenschapsonderwijs en
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anderzijds door het decreet van 23 oktober 1991, betreffende de medezeggenschap
in het gesubsidieerd onderwijs.
In het gemeenschapsonderwijs werden bij de oprichting van de Autonome Raad
van het Gemeenschapsonderwijs, naast een centrale raad, ook lokale schoolraden
opgericht voor het basis- en secundair onderwijs. De lokale schoolraden zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van de ouders, de lokale sociale, economische en culturele milieus, de leerkrachten (verenigd in het 'pedagogisch college') en één afgevaardigd bestuurder van de instellingshoofden. De lokale schoolraden hebben beslissingsbevoegdheid inzake het materieel en financieel beheer,
het onderwijs- en personeelsbeleid. In tegenstelling tot Nederland hebben leerlingen geen zitting in deze raden.
In het gesubsidieerde onderwijs werd via het hoger genoemde decreet per instelling een participatieraad opgericht. De participatieraad bestaat uit
vertegenwoordigers van de inrichtende macht, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Naast het verstrekken van advies pleegt de raad overleg over
verschillende onderwerpen. In het vrij gesubsidierde onderwijs heeft de participatieraad ook nog een instemmingsbevoegdheid inzake een aantal materies.
Het grootste verschil tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de medezeggenschap blijkt de Nederlandse afwezigheid van het schoolbestuur te zijn.
Het is mogelijk dat het beleidsengagement van de raad hierdoor verzwakt. Aan de
andere kant kan het schoolbestuur op deze wijze als scheidsrechter bij meningsverschillen fungeren. Doordat de inrichtende macht in Vlaanderen deel uitmaakt van
de participatieraad is er niemand om bij meningsverschillen te arbitreren. Sommigen pleiten er dan ook voor dat de inrichtende macht niet zou zetelen in de
participatieraad.

---
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Het formele onderwijssysteem

Inleiding
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen Vlaanderen en Nederland in
de formele structuren van het onderwijs? Hoe zijn beide onderwijssystemen opgebouwd? Zijn de uitdrukkingen 'secundair onderwijs' en 'voortgezet onderwijs'
slechts naamverschillen of verschillen deze deelstructuren ook grondig van elkaar? Zijn ze uiteindelijk wel vergelijkbaar?
Op deze vragen proberen we in dit hoofdstuk een antwoord te geven. We beginnen met een korte, globale beschrijving van de structuur van het secundair/
voortgezet onderwijs. In een tweede paragraaf gaan we uitgebreider te werk. Elk
type afzonderlijk, zowel in voltijdse als in deeltijdse variant en zowel algemeen
als beroepsonderwijs, wordt besproken. Ook het buitengewoon/speciaal onderwijs
komt hierbij aan de orde. We sluiten elke paragraaf af met een vergelijking.

1 De globale onderwijsstructuren
Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden traditioneel drie onderwijsniveaus
onderscheiden: het basisonderwijs, het secundair/voortgezet onderwijs (S0/VO)
en het hoger onderwijs.
Het basisonderwijs in Vlaanderen is structureel opgesplitst in het kleuter- en het
lager onderwijs. Daarin worden educatieve activiteiten/onderwijs gegeven voor
leeftijdsgroepen respectievelijk tussen 2,5 en 6 jaar en tussen 6 en 12 jaar (zes leerjaren). In Nederland omvat het basisonderwijs acht leerjaren. Het wordt aangeboden vanaf de leeftijd van (ongeveer) 4 jaar.
Vanaf de leeftijd van 12 tot 18 jaar wordt in Vlaanderen het secundair en in Nederland het voortgezet onderwijs georganiseerd.
Na het secundair/voortgezet onderwijs volgt in Vlaanderen het universitair onderwijs of het hoger onderwijs buiten de universiteit (HOBU); in Nederland
begint dan het wetenschappelijk onderwijs (WO) of het hoger beroepsonderwijs
(HBO).
Voor kinderen die als gevolg van een handicap of door opvoedings- of leermoeilijkheden speciale hulp nodig hebben, is er in Vlaanderen het Buitengewoon en in
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Nederland het Speciaal Onderwijs. Het Vlaamse Buitengewoon Onderwijs (BO)
wordt ingedeeld in het buitengewoon kleuteronderwijs (van 2,5 tot 6 jaar), het buitengewoon lager onderwijs (6 tot 13 jaar) en het buitengewoon secundair
onderwijs (13 tot 21 jaar). In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen het
Speciaal onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De toegangsleeftijd voor het SO varieert van drie tot zes jaar, en voor zowel SO als VSO
geldt 20 jaar als maximumleeftijd.
Naast het voltijds onderwijs wordt zowel in Vlaanderen als in Nederland ook deel~
tijds onderwijs (dag- of avondonderwijs) aangeboden. Dit is bedoeld als onderwijsvorm voor jongeren die nog (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, maar ook volwassenen die niet meer leerplichtig zijn kunnen het deeltijds onderwijs volgen.
Tenslotte is er in beide landen de Volwasseneneducatie. Hiervoor geldt dat het in
eerste instantie bedoeld is als onderwijs voor volwassenen die niet leerplichtig
zijn, maar dat ook leerplichtige jongeren de volwasseneneducatie kunnen volgen.
Deze laatste onderwijsvorm wint de laatste jaren sterk aan betekenis. In een snel
veranderende maatschappij ontstaat de behoefte aan permanente bij-, om- en herscholing van werknemers. Ook op het sociaal-culturele vlak en op het vlak van de
vrijetijdsbesteding biedt de volwasseneneducatie allerlei initiatieven aan.
In 1983 wordt in Vlaanderen, samen met de verlenging van de leerplicht van
16 naar 18 jaar, het deeltijds secundair onderwijs opgericht. De leerling kan
voor deze alternatieve onderwijsvorm voornamelijk terecht bij de Centra voor
Middenstandsopleiding af de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO). In het eerste geval volgen de leerlingen één dag per week les. De rest van de week zijn ze
'in de leer' bij een zelfstandig ondernemer met wie ze een leercontract afsluiten.
In het tweede geval volgen de leerlingen wekelijks 15 uur les, terwijl ze voor het
overige van de tijd beroepservaring opdoen. Hiertoe sluiten ze een deeltijdse arbeids- of stage-overeenkomst af. Een variant hierop is het Industrieel Leercontract. In Nederland is er een vergelijkbare (deeltijdse) onderwijsvorm: het Leerling\\'ezen. Leerlingen werken vier dagen in een bedrijf en gaan één dag naar
school. Ook hierbij wordt een leerovereenkomst gesloten tussen het bedrijf, de
leerling en de school.
Wat het volwassenenonderwijs betreft, kan voor Vlaanderen een onderscheid
gemaakt worden naargelang de volwasseneneducatie ressorteert onder het Departement Onderwijs, het Departement Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse
Zaken of het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Vlaams Ministerie van Onderwijs, 1992).
Tot het Departement Onderwijs behoren het Onderwijs voor Sociale Promotie
(gericht op het behalen van een bijkomende basiskwalificatie, bijscholing of specialisatie of persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke emancipatie), het
Deeltijds Kunstonderwijs (beeld, dans, muziek, woord), het Afstandsonderwijs
(naast schriftelijke cursussen ook multimediale projecten), de Basiseducatie (voor
laaggeschoolde volwassenen) en het Tweedekansonderwijs (om alsnog een diploma te behalen).
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In het Onderwijs voor Sociale Promotie en het Deeltijds Kunstonderwijs bevindt zich wellicht een (niet afzonderlijk berekend) aantal leerlingen die er hun
deeltijdse leerplicht volbrengen.
Onder het Departement Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken
ressorteren de Beroepsopleidingen van de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) (die door middel van kort- en langlopende cursussen en stages de
vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van de arbeiders op elkaar trachten af te
stellen) en de Middenstandsopleidingen van het Vlaamse Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) (voor kandidaat en reeds gevestigde zelfstandigen,
bedrijfsleiders van KMO's en hun medewerkers).
Het Sociaal-Cultureel Vormingswerk op zijn beurt valt onder het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Vier 'functieblokken' worden onderscheiden: animatie, educatie, maatschappelijke activering en dienstverlening.

In Nederland is (meer nog dan in Vlaanderen) het onderscheid tussen deeltijds onderwijs voor jongeren en de volwasseneneducatie vaak niet erg scherp en doet er
zich overlap voor. Het betreft een zeer breed, divers en moeilijk te overzien geheel
van voorzieningen voor beroeps- en volwassenenonderwijs, waarin de laatste jaren veel veranderd is. Zowel wat de reikwijdte als wat de wetgeving betreft, is
deze sector nog steeds in ontwikkeling.
Al sinds de jaren zeventig worden pogingen ondernomen om al deze onderwijsvoorzieningen in één integrale wet te regelen. In 1991 is de (nieuwe) Kaderwet
Volwasseneneducatie (KVE, 1990) door het parlement aangenomen, waarmee een
kader is geschapen voor de meeste vormen van deeltijds onderwijs. De 'doelgroep' bestaat uit (jonge) volwassenen van 18 jaar of ouder, die in Nederland wonen
en óf partieel leerplichtig zijn óf niet (meer) leerplichtig zijn. De KVE onderscheidt vier deelterreinen: Basiseducatie, Vormings- en Ontwikkelingswerk,
Cursorisch Beroepsonderwijs en Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Basiseducatie richt zich op volwassenen die zich in een (educatieve) achterstand
bevinden die blijkt uit een geringe redzaamheid in het dagelijks leven. Basiseducatie betekent dan ook met name het werken aan de taalvaardigheid, de rekenvaardigheid en de sociale vaardigheid, waardoor het persoonlijk en maatschappelijk
functioneren verbeterd wordt. Speciale aandacht gaat uit naar etnische en culturele
minderheden.
Het Vormings- en Ontwikkelingswerk omvat het plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk, het internaatsvormingswerk, onderdelen van vorming en sociaalcultureel werk. Het heeft tot doel kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen van
volwassenen verder te ontwikkelen en de bewustwording en het zich betrokken
voelen van volwassenen bij de vormgeving van maatschappelijke en culturele verbanden in eigen woon-, werk- en leefsituatie te bevorderen.
Het Cursorisch Beroepsonderwijs omvat de (hierboven al genoemde) opleidingen leerlingwezen, deeltijds middelbaar beroepsonder- wijs en specifieke scholing.
Het deeltijds voortgezet algemeen volwassenenonderwijs tenslotte, ook wel het
dag-/avondonderwijs genoemd, is een soort 'tweede kans'-onderwijs voor volwassenen en kan zowel MAVO, HAVO als VWO omvatten.
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2 Het voltijds secundair/voortgezet onderwijs
In deze paragraaf beschrijven we de verschillende schoolsoorten voor secundair/voortgezet onderwijs afzonderlijk; telkens eerst voor Vlaanderen, vervolgens
voor Nederland en tenslotte in vergelijkende zin.

2.1 Het secundair onderwijs in Vlaanderen
Zoals reeds vermeld in het eerste hoofdstuk, vervangt een nieuw onderwijstype in
Vlaanderen de twee - naast elkaar - bestaande types (type I, het 'vernieuwd secundair onderwijs'; type II, het 'traditioneel secundair onderwijs').
Op 5 april 1989 wordt door de Vlaamse executieve een besluit goedgekeurd
waardoor aan de betwiste juridische basis van het tweetypig secundair onderwijs
een einde komt. De wettelijke rechtsgrond van het Type II wordt opgeheven en
die van het Type I aangepast. Duyver (1989, p. 8) concludeert naar aanleiding
daarvan: 'het pas goedgekeurde besluit is in wezen een toenaderingsbesluit: enerzijds heeft het de dubbelzinnigheid van de wettelijke grondslag opgeheven;
anderzijds heeft het binnen de enige overblijvende wettelijke grondslag de structurele aspecten in een nieuwe, coherente synthese samengebracht; en ten slotte heeft
het door omwerking en herschrijving van thans gangbare bepalingen, de reglementering aan het éne nieuwe stelsel, en aan de éne nieuwe structuur aangepast.'
Vanaf het schooljaar 1994-1995 bestaat nog enkel de zogenaamde 'eenheidsstructuur'; officieel heet dat het 'algemeen kader voor het secundair onderwijs'.
Wij lichten dat kader hieronder toe, eerst de structuur, vervolgens de basisprincipes die aan de structuur ten grondslag liggen.
Structuurbeschrijving
De structuur van het Vlaamse secundair onderwijs is weergegeven in Figuur 9.
Het SO telt zes leerjaren, ingedeeld in drie graden van elk twee leerjaren. Er zijn
vier onderwijsvormen (ASO, KSO, TSO, BSO). Er is geen sprake meer van een lagere en een hogere cyclus, van het onderscheid tussen een kwalificatieafdeling en
een doorstromingsafdeling.
De eerste graad verloopt grotendeels gemeenschappelijk. Deze gemeenschappelijkheid wordt in het eerste jaar enkel doorbroken door het keuzegedeelte (van 4 of 5
uur) en in het tweede jaar door de (6 à 8 uur) ' basisopties ' (in het BSO door de 16
of 18 uur 'beroepenvelden') en eventueel een keuzegedeelte (zie ook Figuur 10).
Het eerste leerjaar omvat een gewoon leerjaar ( 1A) en een aanpassingsklas
(lB). Het tweede leerjaar omvat een gewoon leerjaar en een tweede beroepsvoorbereidend jaar. Pas in het derde jaar (dus vanaf de tweede graad) wordt een
onderscheid gemaakt tussen de vier onderwijsvormen, waarbinnen telkens verschillende studierichtingen mogelijk zijn.
Een vijfde vervolmakingsjaar is mogelijk na de tweede graad BSO en een zevende specialisatiejaar kan na de derde graad TSO en KSO. Ook in het BSO wordt de
kans geboden om via een zevende jaar het getuigschrift van hoger secundair onder80
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wijs te behalen. In het ASO tenslotte kan een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs gevolgd worden. Ook inhaal- en oriënteringslessen zijn structureel
voorzien.

Figuur 9
Het algemene kader van het secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
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Bron: Lejeune & Vanderhoeven, 1991, p. 67
Vanaf het derde jaar (de tweede graad) moet de leerling, zoals gezegd, een keuze
maken tussen vier onderwijsvormen, namelijk het ASO, TSO, KSO en BSO. Wij
geven van elke vorm een korte beschrijving.
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2.

3.

4.

Het Algemeen Secundair Onderwijs omvat in de tweede graad een tiental
studierichtingen (een vijftiental in de derde graad) die een brede theoretische vorming beogen (om zo dus een te vroege specialisatie te vermijden)
en telkens opgebouwd zijn rond twee hoofdvakken.
In het Technisch Secundair Onderwijs komen algemene en technisch-theoretische vakken aan bod, naast een aantal specifiek gerichte praktijk-uren. Op
het einde van de derde graad kan een 'specialisatiejaar' worden aangevat
met 69 specialisatierichtingen.
Het Kunst Secundair Onderwijs streeft een algemene ontwikkeling na in
combinatie met een actieve beoefening van een kunstvak. In een eventueel
'specialisatiejaar' heeft de leerling de keuze tussen drie studierichtingen.
Daarenboven kan ook een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs (drie
studierichtingen) worden gevolgd.
In het Beroeps Secundair Onderwijs komt de beroepsvorming op de eerste
plaats. Het BSO bereidt voor op een specifiek beroep. Na het vierde jaar is
hier een vijfde vervolmakingsjaar mogelijk voor leerlingen die in de loop
van het vijfde jaar de leeftijd van 18 jaar bereiken en hun studies wensen te
stoppen. Na het zesde jaar kan een zevende specialisatiejaar (met 83 studierichtingen) of een zevende jaar tot het behalen van het getuigschrift secundair onderwijs worden gevolgd, dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.

Binnen het eenheidstype blijven de vernieuwingen behouden die in het kader van
het Vernieuwd Beroepsonderwijs (VBSO) zijn ingevoerd.
In Tabel 2 worden de onderwijsvormen met bijhorende studierichtingen per
graad naast elkaar geplaatst.
Binnen het eenheidstype wordt de term 'studierichting' opgevat zowel in de zin
van een structuurelement als in de betekenis van een eigen studiepakket van een
leerling, is een studierichting een groep bij elkaar horende vakken, enerzijds in de
tweede graad en anderzijds in de derde graad die een specifieke vormingsweg uitmaken. In de praktijk bestaat een studierichting structureel uit een
gemeenschappelijk en een optioneel gedeelte. Het optioneel gedeelte bestaat uit
een fundamenteel en een complementair gedeelte, waarvan het eerste bepalend is
voor de studierichting.
Wat het eigen studiepakket van de leerling betreft, bestaat een studierichting zowel uit het gemeenschappelijke als het fundamentele gedeelte, maar niet uit het
complementaire.

In deze context willen we wijzen op het verschil tussen gemeenschappelijke vorming en basisvorming. (De 'basisvorming' wordt explicieter en thematisch
behandeld in hoofdstuk 4.)
De gemeenschappelijke vorming situeert men binnen de term 'comprehensiviteit', als de graad van verplicht samenvolgen van de vakken op basis van identieke
leerinhouden en gedurende hetzelfde aantal lestijden per vak, door alle leerlingen
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van dezelfde school, ongeacht de onderwijsvorm of de studierichting die ze (nadien zullen) volgen. Het besluit van de Vlaamse executieve legt slechts voor de
eerste graad de gemeenschappelijkheid van de vakken op. In het eerste leerjaar
gaat het om 27 van de 32 lestijden, in het tweede leerjaar 14 van de 32 lestijden.
Voor de tweede en de derde graad beperkt men zich tot de vermelding dat er een
gemeenschappelijk gedeelte van vakken bestaat die dienen te worden gevolgd
door al de leerlingen die tot eenzelfde onderwijsvorm dan wel tot verscheidene onderwijsvormen behoren.
Tabel 2
Het secundair onderwijs sinds 1989: de eenheidsstructuur: overzicht van de studierichtingen binnen elke onderwijsvorm in de tweede en derde graad over alle netten

TWEEDE GRAAD

ASO: 12 studierichtinge n
Eco no mie-menswetenschappe n
Economi e- moderne talen
Economie wiskunde
G ri eks-La tijn
G rieks-wiskunde
La tij n-moderne talen
La tijn-wi s kunde
Me nswet.-m oderne talen
Mode rne ta le n-wiskunde
Sport-w e te nsc happen
S te inerpedagog ie
Yes hiva
0

KSO: 9 studierichtingen
Architecturale kunsten
Audiovisuele vorming
Ballet
Beeldende & architect. vormin g
Bee ldende Kunsten
Bee ld ende Kunsten B
Da ns
Mu z iek
W oo rdkun s t-Drama
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TSO: 36 studi erichtingen
Bio-e sthetiek, Biotechnie k, Bo uwtec hnieken, Brood- &
Banketbakkerij, Chemie, Chem ie- voeding, Dek, Elektricit e it ,
E lektromechanica, Elektrot echni eken, Fotografie, Glastec hni eken ,
Grafis che technieken, Grafis che we te nschappen, Handel , Hande !tale n, Ho tel, Hout- & bouwkunde, Ho uttechnieken , Industrië le
we te nsc happen, Land- & tuinbo uw , Landbouw, Lichamelijke
o pvoedin g & sport , Matroos, M ec ha ni ca, Mechani sche tec hni eken ,
M ode & kl,eding , M otore n , Mu z isc he vorming, Slagerij &
vl ees wa re nbe reidin g, S oc ia le & tec hni sc he we te nschappe n ,
Tec hniek -wetensc happe n, T e xti e l, Tex tie lproduktie & ve re de lin g ,
T oe ri s me e n onthaal, Tuinbo uw

BSO: 33 studi erichtingen:
Bo uw , Brood- & Banketba kke rij , C entr.verw. & sanitaire
in stallaties, Diamantbewe rking, E lektrische installaties, G ez in s- &
nijverheidstechnieken , Goudsmede n, Grafische technieken ,
Haartooi , Hotel, Houtbew erkin g, Juw e lie rskunst, Kantoor &
verkoop , Kleding , Land- e n tuinbo uw, Landbouw, Landbo uw:
p aardrijd . & veeartsass ., Me taa lbe werkin g, Nijverheids techni eken ,
Personen zorg , Publicite it & etal age , Recla me & dec oratie, Riet &
vl ec htwerk, Rijn & binne nv aa rt , Sc hilder- & d ecoratie tec hni e ken,
Sc hoeise l, Sl agerij & v lees w ar.e nbe re idin g, Steen- &
marme rbe we rking, Textie lprodukti e, T uinbo uw, Uurwe rkm ake n,
Verkoop & etalage , Zee vi sserij .
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DERDE GRAAD
ASO: 15 studieri chtingen
Economie-moderne talen
Econo mie-wiskunde
Grieks-Latijn
Grieks-we te nsc happe n
Grieks"w is kunde
Latijn-moderne talen
Latijn-w e tenschappen
Latijn -wis kunde
Menswetenschappen
Mode rne talen-wete nschappen
Mode rne talen-wiskunde
Sport -wete nsc happen
Slei nerpedagogie
Wetensc ha ppe n-wi skunde
Yeshiva

TSO: 68 studierichtingen:
Apotheekhulp, Autotechnieken, Bijzondere je ugd zorg,
Binnenhuisinrichting , Biotechni ek , Boe khouden-informä tic a,
Bo uwkunde, Bouwkundig teken en, Bouwtechnieken, Brood- en
banketb akke rij, Chemie, Chemie-voedin g, Confiserie e n
banketbakke rij, Dek (zeevisserij), Druk- en afwerking,~techni e ken ,
Druk voorbere idingste chni eken, Elektri c ite it , Elektromec hani ca,
Ele ktronica, E lektrotechnieken, Fijnmec hanische techni eken ,
Foto grafie , Glaste hcni eken, Gouds mede n-ju we len , Graf ische
tec hni e ken, G rafisc he wetens c happen, Haarverzorging, Handel,
H otel, Hote l-keuken, Hotel-R es ta urant , Houtt echni eken, lndu stri ë le
informatica, Industriële wetenschappen , lllformatica, Koel e n
warmt e techni eken , Landbouw , La nd- e n tuin bouw, Licha me lijke
opvoeding en sport , Mec hanica, Mechanische
vorm ge vings techni eken, Mode e n kl edin g, Motore n (zeev isse rij),
Muzisc he vorming, Onthaal e n public re lati ons, Optiek ,
Orthopedisc he technieke n, Papie rfabri catietec hnie ken ,
Rec lameteke nen , Schee psbouwte chnie ken, Sche epsmoto ren ,
Sc hoo nhe idsverzorgin g, Secre tariaat-tale n, Siertec hnie ken, S lagerij
en vleesware nbere iding, Sociale e n te chnische we tens c happe n,
T andt ec hni e ken, Techniek -weten sc happe n, Te leco mmunicatie•,
Te xtiel , T exti e lontwerpen, Te xtie lproduktie, Tex t ie lveredelin g,
T oe ri sme, Tuinbouw , Ve rpl eegaspiranten, Vliegtui gte c hni e ke n.
Voedin gsnijv erhe id

KSO: /2 studierichtinge n
A rc hitecturale kunst
A rchitectural e vo rm ing
Audio- vi suele v.o rrning
Ball et
Beel de nde vormin g
Binne nhui skun s t
Dans
Indus triël e kun st
Mu z iek
T oege paste bee lden de kun st
Vrij e beeldende kun s t
Woo rdkuns t-drama

BSO: 62 studi erich tingen :
Aut o tec hnie ke n, Bl oems ierkunst, Bouw, Bo uwpl aats mac hini st,
Brood- en banket bakkerij en con fis eri e, Caros seri e-pla at bewerkin g ,
Ce ntral e verwarmin g. Ce ntrale verwarming e n s anitai re. in sta llat ies,
Dec orati e, D iamantbewe rkin g, Druk- en afw erkin gs te chniek cn,
Drukv oorbere idîngste chnieken, Elektri ~c he ins tall aties, Eta lage ,
G ez in s- en sa nitai re hulp, Glasin s trum entenbo uw , Goudsmeden,
Grafi sc he tec hnie ken, Groeps kok e n, Haa rtoo i, Ha ventec hni e ke n,
Hotel, Hotel -keuken, Hotel-re stau rant, Hout - en metaa l.c onstructies ,
Ho utbe werking , Hout bewerking-me ube lmake rij, Ho utbewerkin gsc hrijnwerke rij, Ho utbe werking, snij we rk, lndu stri ë le
pl aa tbe werking, Juweli erskun st, Kant oor, Kinderve rzorg ing ,
Kl edin g-confe ctie, Kl edin g-verk oo p en ret o uc hes, Koelinsta ll a ti es,
La ndbo uw , Land- e n tuinbo uw , Las sen-con structi e.,
Lede rbewe rking , Maatkledi ng heren , Metaalbe we rking,
Mu ziek instrume1ite nbo uw, Organi sati e hu lp, Publi c iteitsg rafi ek,
Rec lame, Rijn- en binnen vm1 rt , Sanitaire insta llati es , Sc hee psbou w ,
Schilde r- en de coratiet ec hni eken , Schoe isel , S lage rij en
ve rkoopkla re ge rec ht en , St ee n- en marmerbewe rking,
Tex tielproduktie, Textie lveredelin g, Tuinbouw, T weewielers e n
li c hte v.e rb ra nd ings mo to ren , Uurwerkm ake n, Verkoop en etalage,
Vrachtwagenc hauffeur, Werktui g machines , Zeevi sserij

Bron: CSBO (1992)
Met basisvorming anderz1jds verwijst men naar de leerinhouden die voor a11e jongeren in de gegeven omstandigheden als onmisbaar worden geacht, met andere
woorden het betreft de vakken of leergebieden die voor alle leerlingen van een bepaald leerjaar of voor alle leerlingen van een bepaalde onderwijsvorm in een
bepaald leerjaar, zonder uitzondering dienen te worden gegeven .
Figuur 10 geeft een overzicht van de structuur van het secundair onderwijs gezien vanuit de verhouding basisvorming-optioneel gedeelte.

Basisprincipes
Volgens Osaer wordt het eenheid stype vooralsnog niet ondersteund door een (uitgeschreven) gefundeerde visie. Ondanks het ontbreken van die visie, zou men toch
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een viertal principes kunnen onderkennen die impliciet aan de basis liggen van het
eenheidstype.
Zo is er vooreerst de verlenging van de basisvorming als 'een funderend leren,
een fundament waarop verdere, meer gespecialiseerde vorming moet steunen'.
Vervolgens vindt er een verbreding van de doelstellingen plaats vanuit een integratie van cognitieve ervaringen met subjectieve en affectieve belevingen. Ten derde
is er de grotere zorgbreedte, geïnspireerd op de democratiseringsgedachte van het
onderwijs, en tenslotte een geleidelijke oriëntering gericht op 'het flexibel inspelen op de ontwikkeling van de leerling en de verdaging van de studiekeuze'
(Osaer, 1990, p. 12-13).
Figuur JO
Structuur van het secundair onderwijs vanuit de benadering basisvorming en optioneel gedeelte

( _ _ __1e_ G_
H_A_A_o _ _ ~ )
1e leerjaar A + B

Basisvorming
minimaal 27 uur

+

Optioneel gedeelte
of keuzegedeelte
5 uur of 4 uur

+

Basisopties
6/ 7/ 8 uur

+

Optioneel gedeelte
of keuzegedeelte
2/ 1/0 uur

+

Beroepenvelden
16 of 18 uur

+

Optioneel gedeelte
of keuzegedeelte
2/ 1/0 uur

2e leerjaar

Basisvorming
minimaal 24 uur
2e leerjaar BSO

Basisvorming
16 uur

( _ __2_e_e_n_3_e_G_R_A_A_o_~ )

+

Optioneel gedeelte
Fundamunteel gedeelte __

Bron: naar Osaer, 1990, p. 15-16
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in 1991 aanvaarde wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO),
::,.~teK:e11r dat de invoering van basisvorming en van kerndoelen in het voortgezet
,.,. .....n"T·""'" op 1 augustus 1993 en de invoering van het voorbereidend beroepson,,..~·""""" 1 op 1 augustus 1992 een feit zijn.
·De invoering. van de basisvorming betekent geen structurele onderwijshervorming. De verandering speelt zich af in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. De bestaande types in de eerste fase van het voortgezet onderwijs blijven grotendeels bestaan (zij het soms met een andere naam): het VBO als kanaal voor het
'lager' beroepsonderwijs, het zesjarige Voortgezet Wetenschappelijke Onderwijs
(VWO) als aanloop naar universiteit en hogeschool en daartussenin de MAVO en
de HAVO, die verschillende mogelijkheden moeten bieden.
Artikel vijf van de WVO, waarin de verschillende schooltypen onderscheiden
worden, Iaat sinds de genoemde wetswijziging het volgende overzicht van typen
voortgezet onderwijs in Nederland zien:
1.
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO);
2.
het hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, MAVO);
3.
het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs (VBO, MBO);
4.
het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VA VO);
5.
andere vormen van voortgezet onderwijs 2 .
In het volgende geven we een beknopte beschrijving van de structuur van elk type
voortgezet onderwijs, waarna we in het kort aangeven welke doe.len nagestreefd
worden met het VO en welke basisprincipes ten grondslag liggen aan de structuur
van het VO.
Structuurbeschrijving
Achtereenvolgens bespreken we hieronder het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het (hoger en middelbaar) algemeen voortgezet onderwijs en het
(voorbereidend en middelbaar) beroepsonderwijs, te beginnen met de structuur
van de periode van basisvorming, die voor elke schoolsoort gelijk is.

1

De Nederlandse term 'beroepsonderwijs ' komt helemaal niet overeen met dezelfde Vlaamse term . In
Vlaanderen (en ook in de rest van België) spreekt men van ' technisch onderwijs ' als men het in Nederland over 'beroepsonderwijs' heeft. De Belgische term 'technisch onderwijs' omvat dus net zoals het
Nederlandse 'beroepsonderwijs' een brede waaier van diverse studierichtingen die meestal leiden tot
een beroepskwalificatie. Het Nederlandse 'technisch onderwijs' komt dan min of meer overeen met de
Belgische benaming 'industrieel of nijverheidsonderwijs' (Dienst voor Onderwijsontwikkeling, 1993,
p. 17).
2

Uit deze toevoeging blijkt dat de wetgever de structuur van het onderwijs niet volledig heeft willen
dichtspijkeren. Onder bepaalde condities kan de overheid andere vormen van onderwijs aanwijzen en
voor bekostiging in aanmerking brengen. Het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) was een
voorbeeld van aangewezen onderwijs; het werd geregeld bij Besluit van 24 april 1980 (Van Dun, 1993,
p. 54).
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De andere vormen van voortgezet (beroeps)onderwijs komen aan bod onder het
kopje van het deeltijds voortgezet onderwijs. Hoewel bijvoorbeeld ook het leerlingwezen theoretisch onder de wet op het voortgezet onderwijs valt, wijkt het als
onderwijsvorm wezenlijk af van de hieronder beschreven vormen. We bespreken
dit type om deze reden samen met het deeltijds onderwijsaanbod.

Figuur 11
Het Nederlandse stelsel van voortgezet onderwijs

Schema van het Nederlandse onderwijssysteem
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Bron: Informatiedossiers over de structuren van de onderwijssystemen in de EG.
Nederland. (1993). Min. O&W
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Ba.sis vorming
het schooljaar 1993/1994 krijgen alle leerlingen in de eerste drie jaar één
van 15 vakken, die samen 75% van de lessen basisvorming vullen. De 15
vakken omvatten 80% van de lessentabel, dat wil zeggen 26 uur basisvorming in
het lesrooster van 32 uur. De overige 6 uren zijn, op enkele restricties na, hele. maal vrij in te vullen 3 .
Basisvorming duurt in principe drie jaar. Het onderwijs mag echter ook zo ingericht worden dat leerlingen de kerndoelen al in twee jaar of pas in vier jaar
bereiken. De basisvorming moet op natuurlijke wijze in de opleiding van de
schoolsoort worden geïntegreerd. Als de leerlingen de kerndoelen hebben gehaald,
gaan ze verder met het programma dat bij de schoolsoort hoort.
Tegelijk met de invoering van de basisvorming is een verblijfsduurbeperking
van vijf jaar ingesteld voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs. De eerste
fase beslaat de eerste drie leerjaren van HAVO en VWO en de gehele opleiding
van VBO en MAVO. Dat betekent dat VBO- en MAVO-leerlingen maar één keer
kunnen blijven zitten. Als ze er niet in slagen binnen vijf jaar een diploma te halen, kunnen ze alleen nog doorstromen naar het leerlingwezen of naar de eenjarige
beroepsopleidingen van het MBO, waarvoor geen toelatingseisen gelden.
Omdat het hier om een ingrijpende verandering in het Nederlandse onderwijs
gaat, zullen we het thema basisvorming meer uitvoerig en in vergelijking met
Vlaanderen behandelen in het (thematische) vierde hoofdstuk van deze studie.
(2) Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), zoals beschreven in de
WVO, leidt op voor het wetenschappelijk onderwijs. Het wordt gegeven aan athenea en gymnasia. Athenea en gymnasia kunnen voorkomen als zelfstandige
school, als deel van een scholengemeenschap (bijvoorbeeld atheneum, HAVO en
VBO) of samen in een lyceum. In een scholengemeenschap kan het zijn dat alleen
atheneum of alleen gymnasium er deel van uitmaakt. Het lyceum omvat echter altijd een atheneum en een gymnasium, waarvan tenminste het eerste leerjaar
gemeenschappelijk is. Na één of twee jaar moet dan een keuze worden gemaakt
tussen de twee types. De cursusduur van het VWO is zes jaar en leerlingen doen
eindexamen in zeven vakken. (Indien organisatorisch mogelijk, is het ook toegestaan acht, negen of tien vakken op te nemen). Het verschil tussen het VWO dat
gegeven wordt aan athenea en dat gegeven wordt aan gymnasia, ligt in het vakkenpakket en in de aard van de vakken waarover eindexamens worden afgelegd. Aan
gymnasia worden in principe Latijn en Grieks gegeven; aan athenea niet 4 .

3

75% onderwijstijd van 26 uur is ongeveer 60% onderwijstijd van 32 uur. De basisvorming bestrijkt
dus ongeveer 60% van de onderwijstijd.
4

Aan athenea kan Grieks worden gegeven mits daartoe toestemming wordt verkregen van de minister.
In 1988 hadden 99 van de 211 athenea deze töestemming gekregen (Bisschop, C.B., e.a., 1988).
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Verder werd tot voor kort op veel scholen binnen het atheneum en het gymnasium, vanaf het vierde leerjaar een onderscheid gemaakt tussen een afdeling A en B.
In het gymnasium stonden in de afdeling Ade studie van de klassieke talen en in
de afdeling B de studie van de wiskunde en natuurwetenschappen op de voorgrond. In het atheneum gold hetzelfde in de afdeling A voor de economische en
maatschappelijke vakken en in de afdeling B voor de wiskunde en de natuurwetenschappen. Sinds 1990 is hierin echter verandering gekomen. Op dat moment is
namelijk het 'ongedeeld VWO' integraal en algemeen ingevoerd. De scholen waar
VWO gegeven wordt, maken geen onderscheid meer tussen een A- en een B-afdeling en, inzoverre ze lycea waren, is daar ook het verschil tussen gymnasia en
athenea weggevallen. Het overgrote deel van het vakkenpakket kan vrij gekozen
worden; slechts Nederlands en één der moderne talen zijn verplichte examenvakken.

(3) Het algemeen voortgezet onderwijs
De Wet op het Voortgezet Onderwijs onderscheidt sinds de wijziging van 1991
twee vormen van algemeen voortgezet onderwijs (AVO), het hoger en het middelbaar voortgezet onderwijs. Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)
kent een cursusduur van 5 jaar en leidt op voor het hoger beroepsonderwijs
(HBO). HAVO wordt gegeven aan zelfstandige scholen voor HAVO, maar vaker
aan scholengemeenschappen, waarin naast het HAVO ook andere schooltypen zijn
opgenomen. Leerlingen dienen eindexamen af te leggen in zes (eventueel zeven)
vakken. In HAVO-scholen staat het onderwijs in de literaire en culturele vakken
op de voorgrond. Bovendien is het HAVO door de wet vrijgesteld van de verplichting onderwijs te geven in economie, recht en handelswetenschappen.
De twee meest gekozen vervolgopleidingen voor havo-leerlingen zijn het HBO
en het MBO.
Het Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO) heeft een cursusduur
5
van 4 jaar en bereidt in principe voor op het middelbaar beroepsonderwijs
(MBO). Het wordt gegeven aan zelfstandige scholen voor MAVO, maar ook hier
geldt dat het MAVO vaker voorkomt op scholengemeenschappen in combinatie
met andere schooltypen. De leerlingen dienen examen af te leggen in zes (eventueel zeven) vakken. Elk vak kent bovendien twee niveaus, een lager niveau
(C-niveau) en een hoger niveau (D-niveau).
Wat het curriculum van het VWO en het AVO betreft, wordt een onderscheid
gemaakt tussen voorgeschreven vakken, facultatieve vakken en keuzevakken (Reulen & Rosmaelen, 1990, p. 8).
Voorgeschreven vakken worden in de Wet op het Voortgezet Onderwijs per
schooltype vermeld en moeten verplicht worden gegeven. Dit betekent echter niet
dat elke leerling alle vakken dient te volgen, maar wel dat binnen het betreffende
schooltype alle opgesomde vakken moeten worden gegeven.

5
Tot 1980 was ook de driejarige MAVO-school mogelijk. In 1980 werd dit schooltype evenwel afgeschaft.
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Facultatieve vakken kunnen door het 'bevoegd gezag' van een school aan de basistabel van voorgeschreven vakken worden toegevoegd. Daartoe kan gekozen
worden uit de facultatieve vakken die ook per schooltype in de WVO zijn genoemd (bijvoorbeeld Spaans, Italiaans).
Keuzevakken worden door de leerling zelf gekozen. Het gaat hier enerzijds om
de eindexamenvakken die de leerling kiest voor zijn/haar eindexamen en anderzijds om de keuzevakken die men kan volgen zonder er examen voor af te leggen
(6 voor VWO, 5 voor HAVO en 4 voor MAVO).
(4) Het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs
Sinds augustus 1992 is de invoering van het Voorbereidend Beroepsonderwijs
(VBO) een feit. Dit Voorbereidend Beroepsonderwijs vervangt het Lager Beroepsonderwijs (LBO). Herwaardering van het LBO is een belangrijke drijfveer
geweest voor deze wijziging. Omdat het LBO geconfronteerd werd met sterk dalende leerlingaantallen streeft men in eerste instantie naar verbetering van het
imago van het beroepsonderwijs door wijziging van de naam. De term 'lager' beroepsonderwijs werkt ten opzichte van 'middelbaar' of 'hoger' voorgezet
onderwijs negatief en dat beïnvloedt de keuze van ouders en leerlingen.
Het gaat echter niet alleen om een nieuwe naam; de doelstelling van het VBO is
veranderd. De klacht dat het beroepsonderwijs nauwelijks of geen voorbereiding
biedt op een bepaald beroep, werd de laatste jaren steeds vaker gehoord. Dit riep
de behoefte op het beroepsvoorbereidend karakter te versterken. Het accent van
het VBO komt dan ook te liggen op de voorbereiding voor de kwalificerende beroepsopleiding. Op deze wijze vormt het VBO in eerste instantie het voorportaal
voor afsluitende opleidingen van het MBO. Opgemerkt moet worden dat het hier
alleen om veranderingen in de bovenbouw van het VBO gaat; de onderbouw is immers omgezet in basisvorming en is dus gelijk op alle scholen voor voortgezet
onderwijs.
Een imagoverbetering en een wijziging van de doelstelling moeten gevolgen
hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. De veranderingen raken daarom ook
de structuur en de inhoud van het beroepsonderwijs. De formele indeling in sectoren vervalt en in plaats daarvan is er in de bovenbouw een afdelingsstructuur
ingevoerd. De herkenbaarheid van het eindniveau van de leerlingen wordt hierdoor verbeterd en dit bevordert weer de aansluiting op het vervolgonderwijs en de
arbeidsmarkt.
Daarnaast zijn de lessentabellen, zoals die per soort LBO opgesteld waren, vervangen door een beperkte 'overall tabel' die van toepassing is op alle vormen van
VBO. De onderwijstijd wordt verhoogd en er moet meer tijd besteed worden aan
op het beroep gerichte vakken (verspreid over vier jaren in totaal 960 uren van 50
minuten). Tenslotte zijn er verplichte eindexamenpakketten samengesteld, waarin
het profiel van de afdeling tot uitdrukking komt.

Ook het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) is sinds het in werking treden van
.de laatste wetswijziging (de SVM-wet, op 1 augustus 1991) ingrijpend veranderd.
Al eerder was een proces in gang gezet, gericht op schaalvergroting en vernieu90
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wing van het MBO, onder de naam 'SVM-operatie'. Net als bij het VBO werd de
achtergrond van dit veranderingsproces gevormd door 'de noodzaak de aansluiting
tos.sen het onderwijsaanbod en de arbe.idsmarkt te verbeteren en door kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs een randvoorwaarde te vervullen voor
economisch herstel en economische innovatie' (Van Dun, 1993, p. 91). We bespreken de twee vormen van beroepsonderwijs, VBO en MBO, in afzonderlijke
paragrafen.
- Het voorbereidend beroepsonderwijs
Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO) sluit direct aan op het basisonderwijs en
speciaal onderwijs. Het omvat algemene vorming en dient als grondslag voor aansluitend (middelbaar) beroepsonderwijs. Er worden dan ook zoweJ algemene
vakken als. op het beroep gerichte vakken gegeven. Volgens artikel 10 van de
WVO wordt VBO gegeven aan scholen met een cursusduur van vier jaar.
Waar binnen het 'oude' LBO verschillende schooltypen (ofwel sectoren) onderscheiden werden (lager technisch onderwijs (LTO), lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (LHNO), lager economisch en administratief onderwijs (LEAO),
lager middenstandsonderwijs (LMO) en lager agrarisch onderwijs (LAO)) gaat het
hier om verschillende afdelingen binnen een school voor VBO: bouwtechniek, mechanische techniek, elektrotechniek, motorvoertuigentechniek, installatietechniek,
consumptieve techniek, grafische techniek, verzorging, uiterlijke verzorging,
mode en kleding, verkoop, administratie, handel, landbouw en natuurlijke omgeving, en levensmiddelentechnologie.
In het VBO wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten vakken: de algemeen vormende vakken (Nederlands, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding)
en de beroepsgerichte of beroepsvoorbereidende vakken. Het eindexamenpakket
bestaat uit zes vakken: Nederlands, een ander algemeen vak, twee op het beroep
gerichte vakken en twee vakken naar vrije keuze. Niveaudifferentiatie in het afleggen van het examen is mogelijk; er zijn A-, B-, C- en D-examenprogramma' s.
Eindexamens op A- en B-niveau worden door de scholen zelf georganiseerd, terwijl de vaststelling van de examens op C- en D-niveau primair een taak van het
Ministerie van O&W is. Ook is het in het VBO mogelijk een '4+'-jaar te doen.
Leerlingen kunnen na het vierde jaar van het VBO nog een volledig jaar dagonderwijs volgen om nadien ofwel examen af te leggen in nieuwe vakken (herprofilering), ofwel zich voor dezelfde vakken op een hoger niveau (bijvoorbeeld
C- in plaats van B-niveau) te laten examineren (profielverbetering), ofwel
om te trachten voor deze]fde vakken een hoger cijfer te behalen (cijferverbetering).
Elke vorm van VBO kan een stage omvatten. Bij AMvB zijn voorschriften gegeven die een verantwoord verloop van de stage moeten waarborgen.
Nauw gerelateerd aan het voorbereidend beroepsonderwijs in Nederland is het
individueel voorbereidend beroepsonderwijs (IVBO). Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die een lagere beroepsopleiding wensen te volgen, maar
gezien hun capaciteiten extra begeleiding nodig hebben. IVBO wordt gegeven op
zelfstandige scholen of op afdelingen verbonden aan scholen voor VBO. Behalve
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een specifiek onderwijsprogramma met minder verplichte uren dan in het VBO,
wordt voor deze leerlingen een kleinere groepsgrootte gehanteerd voor de bereke~ing van het bekostigde onderwijspersoneel.

- Het middelbaar beroepsonderwijs
Het Middelbaar Beroepsonderwijs-nieuwe-stijl (vanaf het in werking treden van
de SVM-wet op 1 augustus 1991) staat in principe open voor alle leerlingen, afkomstig uit de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat
leerlingen de basisvorming met goed gevolg doorlopen moeten hebben, eventueel
in combinatie met een VBO- of MAVO-kwalificatie.
Het nieuwe MBO heeft een totaal andere indeling dan de indeling in vijf onderwijstypen, zoals in de Wet op het Voortgezet Onderwijs is voorgeschreven. De
nieuwe indeling in sectoren loopt gelijk met de vier sectoren van de arbeidsmarkt:
landbouw en natuurlijke vormgeving, techniek, economie en tenslotte dienstverlening en gezondheidszorg.
Als een school één of meer afdelingen, behorende tot deze sectoren, omvat,
wordt ze voortaan een 'sectoraal college voor middelbaar beroepsonderwijs' genoemd. Naast sectorscholen zijn er ook multisectorale scholengemeenschappen.
Deze instellingen omvatten ten minste twee afdelingen uit twee verschillende sectoren.
Naast de indeling in sectoren is een nieuwe, verbrede afdelingsstructuur ingevoerd. Onder afdeling wordt verstaan 'een groep van verwante opleidingen, die
gedifferentieerd zijn naar cursusduur, opleidingsniveau en vormgeving' (Van
Dun, 1993, p. 93). Per afdeling wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen. Uitgangspunt hierbij is dat de opleidingsduur
flexibel moet zijn, wat betekent dat de ene opleiding langer kan duren dan de andere. Per afdeling kunnen de volgende opleidingen aangeboden worden:
- lange opleidingen (ongeveer 4 jaar, vergelijkbaar met het 'oude' MBO-niveau);
- tussenopleidingen (ongeveer 3 jaar);
- korte opleidingen (ongeveer 2 à 3 jaar, komen voort uit het 'oude' KMBO 6 );
- oriënterende en schakelende opleidingen (éénjarig, doorstroming naar andere afdelingen mogelijk);
- doorstroomopleidingen naar het HBO.
De indeling in opleidingen wordt bepaald door de doelstelling van de opleidingen.
Er zijn twee soorten doelen te onderscheiden: beroepskwalificerend (gericht zijn
op beginnende beroepsuitoefening of op zelfstandige beroepsuitoefening) versus
gericht op doorstroming (naar voortgezette opleidingen in het leerlingwezen of de
beroepskwalificerende opleiding binnen het MBO en het HBO).
6

Het KMBO werd in 1979 via het Besluit Nieuw Vervolgonderwijs opgericht voor leerlingen die geen
diploma haalden of een verkeerde richting hadden gekozen. Voor de eersten werd via het KMBO demogelijkheid geboden om toch nog een diploma te behalen. De tweede groep kon via een oriënterende of
schakelopleiding in het KMBO toch nog een verdere opleiding kiezen. Het ging om dagonderwijs, gecombineerd met een groot deel praktijk via stages. Het KMBO gaat nu op in de korte opleidingen van
het MBO.
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Voor de korte opleidingen geldt overigens een drempelloze toelating, zoals die
gold voor het KMBO. Wel wordt een leeftijdsgrens van 16 jaar aangehouden.
Leerlingen die binnen de korte opleidingen de vereiste certificaten hebben verworven, worden zonder meer toegelaten tot de tussen- of lange opleidingen.
Tabel3
De afdelingsstructuur van het middelbaar beroepsonderwijs als een gevolg van de
SVM-operatie 7
SECTOR TECH,
NIEK

SECTOR ECONOMIE SECTOR
SECTOR
DIENSTVERLENING LANDBOUW EN
EN GEZONDHEID
NATUURLIJKE
OMGEVING

Kernafdelîng:
bouwkunde
elektrotechniek
werktuigbouwkunde
motorvoertuigentechniek

Kernafdeling:
bestuur
commerc iee 1
secretarieel
bedrijfsadministratie
logistiek
(experimenteel)
vrije richting
kernafdeling handel
MMO-c (incl.
groothandel)
MMO-bel

Kernafdeling:
sociale arbeid
agogisch werk
verzorgende
activiteitenbegeleiding

Specijïeke afdelingen:
weg- en waterbouwkunde
procestechniek
nautische beroepen
fijnmechanische techniek

Specifieke afdelingen:
toerisme
(experimenteel)
horeca

Specifieke afdelingen:
mode en klt~ding
assisterende beroepen
in de gezondheidszorg
civiele en
consumptieftechnische diensten
sport en bewegen
verpleging

Vakafdelingen:
grafische techniek
fijne techniek
instrumenttechn iek
edelsmeden
houtbewerking en
woninginrichting
schilderen en etaleren
vliegtuigtechnieken
mode en kleding

Vakafdelingen:
slagers vakonderwijs
levensmîddelenhande 1
textielhandel

Kernafdelîng
plantenteelt:
bloementeelt
0 roenteteelt
:kkerbouw
boomteelt
bollenteelt
fruitteelt
Kernafdeling
veehouderij:
rundveehouderij
intensieve veehouderij
Specifieke aji.lelingen:
levensmidde Jentechnologie
bloemschikken
groenvoorzieningen

Vakafdelingen:
bosbouw en
cultuurtechniek
dierverzorging en
veterinaire
ondersteuning
bio log i se h-dynamî sche
land- en tuinbouw

(MTO)
wegenbouwmachinisten
brood- en banketbakken

Bron: Reulen & Rosmaelen ( 1990)

7

Voor een goed begrip: alleen onder het kopje 'kernafdelingen' zijn opleidingen opgesomd (bijvoorbeeld bouwkunde onder de kernafdeling techniek). Voor de rest gaat het steeds om een opsomming van
afdelingen. Elke afdeling groepeert een aantal lange (4 jaar) en korte (2 jaar) opleidingen. Gezien het
grote aantal verwijzen wij voor een opsomming van de bijbehorende lange en korte opleidingen naar onder andere Reulen, 1990.
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De autonomie van het bevoegd gezag met betrekking tot de inrichting van het onderwijsaanbod is na de SVM-operatie vergroot. Binnen de bestaande afdelingen is
men vrij opleidingen te starten, te herstructureren of te beëindigen.
Ook zijn- sinds de wijziging van de WVO - de meeste inrichtings- en examenbesluiten die voor de verschillende typen van MBO waren uitgevaardigd, geheel
of gedeeltelijk ingetrokken. De strakke voorschriften inzake lessentabellen, stage
en examinering aan de hand waarvan het onderwijsprogramma werd samengesteld, is vervangen door een systeem waarin de maximale opleidingsduur is
voorgeschreven en waarin op voordracht van bedrijfstak en onderwijs gezamenlijk
de eindtermen van de onderscheiden opleidingen centraal worden vastgesteld.
Basisprincipes
Om de basisprincipes die de grondslag vormen voor de huidige structuur van het
voortgezet onderwijs te achterhalen, kijken we eerst naar de algemene doelste11ing
zoals die voor het voortgezet onderwijs geldt. Deze wordt in de Wet op het Voortgezet Onderwijs als volgt beschreven (artikel 42): 'Het onderwijs bevordert de
algehele ontwikkeling van de leerlingen door het doen ve.rwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en draagt bij tot hun vorming op grondslag van waarden in
de Nederlandse traditie, met name door christendom en humanisme erkend' (Postma, 1989).
Deze doelstelling is uitgewerkt in een aantal principes, die aan de basis van de
Mammoetwet liggen en waaruit de huidige structuur van het voortgezet onderwijs
is afgeleid (Branger, 1992):
1.
Iedere leerling moet in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid hebben
om zowel een algemene vorming te ontvangen als ook een beroepsopleiding die naar omvang en inhoud zo goed mogelijk moet zijn aangepast aan
zijn aanleg en capaciteiten. De leerlingen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ontvangen deze beroepsopleiding evenwel bij het wetenschappelijk onderwijs.
2.
Aan elke beroepsopleiding dient een fase van algemeen, niet rechtstreeks
op beroepen gericht, onderwijs vooraf te gaan.
3.
Het tijdstip waarop bij het voortgezet onderwijs de op een bepaald beroep
of bepaalde beroepengroep afgestemde opleiding moet gaan overheersen,
hangt samen met de aanleg van de leerlingen. Dit tijdstip zal over het algemeen later vallen, naarmate de begaafdheid van de leerlingen groter is.
4.
Het structuurplan van het voortgezet onderwijs dient horizontale en verticale doorstromingsmogelijkheden te bevorderen:
- horizantale doorstroming: de mogelijkheid om naar een ander schooltype
over te kunnen gaan voordat men de gehele cursus doorlopen heeft;
- verticale doorstroming: de mogelijkheid om na het succesvol doorlopen
van een school toegelaten te worden tot een school van een hoger type.

Bij de wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs in 1992 (invoering basisvorming en kerndoelen en invoering VBO) is niet gestreefd naar een structurele
onderwijshervorming. Basisvorming is een inhoudelijke vernieuwing, waarmee de
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structuur van het VO blijft bestaan. Ook voor het VBO geldt dat de structuur van
haar 'voorloper' LBO gehandhaafd blijft. Dit betekent dat de bovenstaande principes nog steeds gelden.

2.3 Vergelijking voltijds onderwijs
Onderwijsstelsels en hun eigenheid kunnen slechts worden begrepen en geduid in
relatie tot (de geschiedenis van) het socio-economische, culturele en religieuze leven van de natie waarin ze zijn ontstaan en 'socialiserend' functioneren. Het is in
deze studie niet de bedoeling deze relatie te thematiseren. Uiteraard is het dan ook
apriori uitgesloten een 'contextuele vergelijking' te maken tussen de hier beoogde deelstructuren van het onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Zo is het
bijvoorbeeld onmogelijk (gefundeerde) uitspraken te doen over overeenkomsten
en verschillen inzake de invloed van kenmerken zoals levensbeschouwing, politiek, 'zuilaire' structuren, beleidsstijlen, enzovoorts.
We beperken ons dan ook in het volgende tot enkele opvallende gelijkenissen
8
en verschillen met betrekking tot de structuren van het voltijds onderwijs.
Na een nogal soortgelijk aanbod tot 12 jaar in beide landen, is er tot 1989 een op
vallend verschil merkbaar in de eerste jaren van het secundair/voortgezet
onderwijs. Vlaanderen kenmerkt zich vanaf 1971 tot 1989 door een moeizaam streven naar een comprehensieve structuur. In Nederland blijft, gedurende die
periode, het 'brugjaar' de enige structurele toegeving aan de internationale opmars
van 'middenscholen' (met uitzondering van de niet onbekende middenschool-experimenten!).
Maar de herstructurering, in 1989, van het secundair onderwijs in Vlaanderen,
heeft opnieuw meer gelijkenissen doen ontstaan. De profileringen in het Nederlandse 'brugjaar' (door een vrije ruimte te laten van een zevental uren) zijn vrij
analoog in het eerste jaar van het Vlaamse secundair onderwijs (waar vier à vijf
uur vrije ruimte mogelijk is). Vanaf het tweede jaar ontstaat in Nederland het
MAVO en HAVO. Zoeken naar Vlaamse equivalenten blijft moeilijk. Na enige
vergelijking van inhouden en recrutering kan gesteld worden dat de
MAVO/HAVO-populatie overeenkomt met een aanzienlijke leerlinggroep die in
Vlaanderen kiest voor, of gekanaliseerd wordt naar een of andere vorm van tech"'
nisch onderwijs (in zijn 'Belgische' betekenis). Het Nederlandse Voorbereidend
Beroepsonderwijs (VBO; vóór 1992 was dit het LBO) is ten dele vergelijkbaar
met het Vlaamse Beroepsonderwijs.
De uitbouw van het technisch en beroepsonderwijs is eveneens grondig verschillend in beide landen. In Vlaanderen verleent een tweede graad van een dergelijk
onderwijs doorstroming naar een derde graad. In Nederland daarentegen zien we
dat het VBO enerzijds uitmondt in het leerlingstelsel, en anderzijds voorbereidt op

8

Zie dienaangaande ook de niet-gepubliceerde tekst geschreven door R. Standaert,
maart 1992, OORD/92.005.

95

Verwantschap en verscheidenheid

technische en kwalificatiegerichte studies (in het MBO) via algemene onderwijsvormen als MAVO (en eventueel HAVO)
Het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) in Nederland start na vijf jaar HAVO; het
Hoger Technisch Onderwijs in Vlaanderen daarentegen begint pas na zes jaar secundair onderwijs (hetzij ASO, hetzij TSO). Dit doet vermoeden dat daardoor een
(mede structureel veroorzaakt) niveauverschil kan ontstaan/bestaan tussen het
HBO in Nederland en het HOBU-korte-type in Vlaanderen.

In verband met andere aspecten van het secundair/voortgezet onderwijs (examensysteem, basisvorming, eindtermen/kerndoelen, e.a.) verwijzen we naar de
vergelijkingen in hoofdstuk 4.

3 Het deeltijds secundair/voortgezet onderwijs
Zowel in Vlaanderen als in Nederland is er naast de voltijdse leerplicht tot de leeftijd van zestien jaar, nog een periode waarin deeltijds leren verplicht is. In deze
paragraaf beschrijven we de onderwijsvoorzieningen die voor het deeltijds secundair onderwijs in Vlaanderen en voor het deeltijds voortgezet onderwijs in
Nederland bestaan. Opnieuw sluiten we af met een vergelijking van beide landen.
Het is niet mogelijk alle voorzieningen te beschrijven waar leerplichtige jongeren deeltijds onderwijs volgen. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaven we
al aan hoe uitgebreid het stelsel van volwassenenonderwijs is; ook aan dit soort onderwijs is een groot aantal leerplichtige jongeren ingeschreven. We beperken ons
echter tot die voorzieningen van deeltijds onderwijs die primair voor gedeeltelijk
leerplichtige jongeren zijn ingericht en dus - naar opzet tot het secundair/voortgezet onderwijs behoren.

3.1 Het deeltijds secundair onderwijs in Vlaanderen
De verlenging van de leerplicht tot 18 jaar (Koninklijk Besluit van 28 juni 1983)
biedt een wettelijk kader voor de 'experimenten' met deeltijds secundair onderwijs die reeds langer plaats vonden. Vanaf de leeftijd van 15 jaar (na de beëindiging van de eerste twee jaar van het voltijds secundair onderwijs) of vanaf 16 jaar
(in de andere gevallen), kan een leerling overstappen naar het deeltijds onderwijs.
Leerlingen die hiervoor opteren, kunnen terecht in de Centra voor Middenstandsopleiding, waar ze het volgen van een erkende vorming combineren met
werken.
Daarnaast zijn er de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO), die eveneens onderwijs met beperkt leerplan aanbieden.
Naast deze formele alternatie-systemen (afwisselend werken en leren), hebben
zich - in de schoot van het deeltijds beroeps-onderwijs - tal van initiatieven ontwikkeld die bepaalde doelgroepen, zoals langdurig werklozen, migranten of
gehandicapten, meer toekomstkansen willen bieden. Eén van die initiatieven kreeg
in Vlaanderen de naam Industrieel Leercontract mee.
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(1) Opleiding aan de Centra voor Middenstandsopleiding
De oudste vorm van buitenschoolse (beroepsgerichte) vorming is de 'leerovereenkomst' in het domein van de zelfstandige beroepen. Haar wortels reiken tot in de
middeleeuwen, wanneer corporaties en gilden reeds een eigen systeem van 'leertijd' ontwikkeld hadden. Pas in 1906 officialiseert een ministerieel besluit deze
'leercontracten'. Werkgevers die een leerjongen 'aanwerven' kunnen beroep doen
op een premie. De huidige structuur en vormingsprogramma's van de middenstand zijn geregeld door het Koninklijk Besluit van 4 oktober 1976 en het decreet
van 23 januari 1991.
De vormingsprogramma's aan de CDO's vallen onder het beheer van het het
Vlaamse Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO). De permanente vorming die dit instituut aanbiedt omvat 'basisvorming' 9 (waaronder het leerlingenstelsel en de opleiding tot ondernemingshoofd), voortgezette vorming, omschakelings- en tenslotte bijscholings-programma's. Het doel van deze vorming is het
verwerven van algemene én professionele kennis en vaardigheden die vereist zijn
bij de uitoefening van een zelfstandig beroep.
In onze context is vooral de basisvorming, in het bijzonder het leerlingenstelsel
van belang. Voor leerlingen die een praktische opleiding wensen tot zelfstandige
wordt door bemiddeling van een leersecretaris een leerovereenkomst of -contract
gesloten tussen de leerling en zijn werkgever. (Wanneer ouders hun kinderen opleiden, spreekt men van een leerverbintenis). De overeenkomst impliceert
enerzijds een praktische vorming in de onderneming van 28 uur per week in het
eerste en 32 uur per week in het tweede en derde jaar. Anderzijds krijgt de leerling
een theoretische vorming 'algemene en beroepskennis' in één van de 22 Centra
voor Middenstandsopleiding in Vlaanderen (ongeveer één dag per week). Men
streeft naar het bereiken van een aantal algemene en maatschappijgerichte vormingsdoelstellingen en enkele specifieke leerdoelstellingen (Instituut Voortdurende Vorming Middenstand, 1988).

Om toegelaten te worden tot de leertijd in de Middenstand moet de leerling voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. De opleiding duurt minimaal één jaar en
maximaal drie jaar. Tijdens de opleiding krijgt de leerling een vergoeding van de
werkgever en blijft hij recht hebben op kinderbijslag.
Bij het slagen in de proeven op het einde van de leertijd wordt een getuigschrift afgeleverd. Hiermee heeft de leerling toegang tot de voortgezette opleiding tot
ondernemingshoofd. Tegelijkertijd voldoet hij aan bepaalde wettelijke eisen betreffende het uitoefenen van een beroep. Dit getuigschrift is evenwel geen equivalent
van het diploma voltijds secundair onderwijs.

9

De term ' basisvorming' wordt hier binnen de eigen context van de Middenstandsopleiding gebruikt en
is natuurlijk niet te verwarren met de basisvorming in het voltijds secundair/voortgezet onderwijs.
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Beduidend meer jongens dan meisjes sluiten 'leerovereenkomsten en -verbintenissen onder toezicht' af, namelijk 66,8% jongens tegenover 33,2% meisjes in 1989.
65% van deze jongeren was leerplichtig en van de totale groep vart leerplichtigen
was 12,6% 15-jarig, 35,2% 16-jarig en de meerderheid 17-jarig (Nederlandstalig
Instituut voor Voortdurende Vorming van de Middenstand, 1989).
(2) Opleiding aan de Centra voor Deeltijds Onderwijs
Als een begeleidende maatregel, samen met de invoering van de verlenging van de.
leerplicht, worden in 1984 bij wijze van experiment 90 Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) opgericht, waarvan (nog steeds) 48 in Vlaanderen (NVKSO,
1991 ). De initiatieven vinden hun inspiratie in het Belgische systeem van de Leertijd bij de Middenstand of in buitenlandse voorbeelden zoals het Dual System in
Duitsland of l' Insertion in Frankrijk. De eerste stappen bij de oprichting van een
centrum worden veelal gezet door één of meerdere technische/beroepsscholen, ofwel door een Dienst voor Sociale Promotie.

De centra zijn meestal gehecht aan grote scholen voor technisch en beroepssecundair onderwijs. Na zes jaar (decreet van 31 juli 1990) is het Deeltijds Beroeps
Secundair Onderwijs (vanaf dan 'DBSO') een volwaardige variant van het secundair onderwijs.
Het DBSO wordt in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs ingericht op het niveau van het lager en/of hoger secundair onderwijs: het Jager en hoger secundair
onderwijs met beperkt leerplan. In de lagere afdeling kan elke jongere terecht die
aan de deeltijdse leerplicht wenst te voldoen. In de hogere afdeling wordt men
slechts toegelaten na het succesvol beëindigen van het derde jaar van het SO.
Leerlingen die studeren aan een CDO volgen gedurende 40 weken 15 lesbeurten
van 50 minuten. Van die 15 beurten dienen minimaal zes aan algemene vakken en
minimaal 6 aan technische vakken en beroepspraktijk te zijn gewijd. Meestal bezetten deze 15 beurten twee weekdagen. Voor de organisatie van het deeltijds
onderwijs kan het CDO soms terecht bij andere secundaire scholen, zogenaamde
'meewerkende scholen' (CSBO, 1990). Voor het verzorgen van de algemene vorming kan men verder ook beroep doen op het 'Onderwijs voor Sociale Promotie'
of op het 'Vormingswerk' (NVKSO, 1991).
Voor de drie overige dagen van de week streeft men .naar een tewerkstelling van
de leerlingen via een deeltijds arbeidscontract (bijvoorbeeld via de industriële leerovereenkomst, zie volgende paragraaf) een stagecontract, of tewerkstelling thuis.
Leerlingen die dat wensen kunnen deelnemen aan geïntegreerde proeven (decreet
van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991), die worden ingericht op het einde
van het lager en hoger secundair onderwijs. Deze proeven bepalen mede de evaluatie van het geheel van de vorming. Na het slagen in deze proeven in het hoger
secundair onderwijs, is het ook mogelijk om een derde graad van het DBSO aan te
vatten die uitmondt in een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan dat van het BSO.
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In de Vlaamse Gemeenschap waren, tijdens het schooljaar 1990-1991, 4.662
leerlingen bij het DBSO ingeschreven (Lejeune & Vanderhoeven, 1991, p. 70).
(3) De industriële leerovereenkomst
In feite is deze formule sterk vergelijkbaar met het deeltijds leren in de CDO' s.
We noteren drie verschillen: naast de 16-18-jarigen, poogt men ook 18-21-jarigen
te bereiken, voorts bevinden deze jongeren zich in het statuut van halftijds bezoldigde werknemer, en tenslotte zijn de afgeleverde getuigschriften niet officieel
erkend. Dit zou trouwens één van de redenen zijn waarom dit initiatief slechts een
matige ontwikkeling kent.
Deze vorm van deeltijds leren en werken komt tot stand via de Wet op het industrieel leerwezen van 1983 (Michiels e.a., 1988). Ze biedt een praktijkgerichte
opleiding in bedrijven van 50 of meer werknemers (met andere woorden bedrijven
die niet tot de Kleine of Middelgrote Ondernemingen (KMO's) worden gerekend),
of voor die beroepen in loondienst waarvoor geen leerovereenkomst mogelijk is
bij de middenstand. Het betreft zowel handarbeiders- als bediendenberoepen.

Om toegelaten te worden tot deze vorm van alternerend leren en werken moeten
leerlingen aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan. De opleiding duurt minstens
zes maanden en maximaal twee jaar. De leerlingen krijgen door de onderneming
een loon uitbetaald. De uitwerking van hetleerwezen wordt toevertrouwd aan de
sociale partners die per beroepssector een paritair leercomité kunnen oprichten.
Tijdens de leertijd dienen drie soorten doelstellingen aan bod te komen: het bijbrengen van praktische kennis nodig voor het uitoefenen van het betreffende
beroep, een aanvullende theoretische kennis met het oog op een meer algemene beroepsbekwaamheid en ten derde economische en sociale kennis van een meer
algemene aard (Michiels e.a., 1988, p. 115). De eerste doelstelling wordt in het
bedrijf zelf nagestreefd, de overige twee doelstellingen in een school of erkend opleidingscentrum (CDO).
Wat de alternering van theorie en praktijk betreft, zijn verschillende vormen mogelijk: twee dagen op school en drie in de onderneming, een omwisseling elke halve
dag of een omwisseling per week. Na het afleggen van een eindproef, krijgt de
leerling een getuigschrift.
Voor volgende opleidingen kan een industrieel leercontract worden afgesloten:
bouwbedrijf, kleding-en confectiebedrijf, koopvaardij, metaalbouw, machinebouw, elektrische bouw, non-ferro metalen, scheikundige nijverheid, stoffering en
houtbewerking, textielnijverheid, breiwerk (Geers & Van Weydevelt, 1992).

3.2 Het deeltijds voortgezet onderwijs in Nederland
Zoals in Vlaanderen geldt ook in Nederland (vanaf 1 augustus 1985) naast de vol99

Verwantschap en verscheidenheid

tijdse leerplicht tot 16 jaar een deeltijdse leerplicht van één à twee dagen per week
gedurende twee jaar. De deeltijd-voorzieningen in Nederland zijn groter dan die in
Vlaanderen. De meeste ervan behoren tot het volwassenenonderwijs en zijn dan
ook opgenomen in de Kaderwet Volwasseneneducatie. Een meer precieze uitwerking van een aantal daarin genoemde onderwijsvormen is echter weer in
afzonderlijke wetten geregeld. Zo is in 1992 de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (WCBO) in werking getreden. Dit cursorisch beroepsonderwijs omvat
opleidingen, bestemd voor gedeeltelijk leerplichtige jongeren en voor leerplichtvrije jongeren en volwassenen. Het is gericht op 'de theoretische en praktische
voorbereiding voor de uitoefening van beroepen of functies waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn, en bevordert in samenhang
daarmee de persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren' (wetstekst WCBO in Postma, 1993, p. 196). De opleidingsvormen die hierin een plaats
hebben zijn het leerlingwezen, de opleidingen deeltijd middelbaar beroepsonderwijs en de opleidingen specifieke scholing. Daarnaast is er nog een vorm van
onderwijs die uitsluitend bedoeld is voor jongeren die nog gedeeltelijk leerplichtig
zijn: het vormingswerk. Dit type onderwijs heeft wel een plaats in de Wet op het
Voortgezet Onderwijs, maar wordt nader uitgewerkt in het 'besluit vormingswerk
voor jeugdigen'. Wij beperken ons tot de bespreking van deze vier vormen van
deeltijd-onderwijs.
(1) Het leerlingwezen
Evenals de Belgische 'leerovereenkomsten', heeft het Nederlandse leerlingwezen
een lange traditie achter zich. Pas na de Tweede Wereldoorlog gaat het geleidelijk
een alternatief vormen voor de beroepsopleiding. Vóór de invoering van de
WCBO werd het leerlingwezen geregeld door de Wet op het Leerlingwezen van
1966, die in 1993 ingetrokken is.

Het leerlingwezen wijkt als onderwijsvorm wezenlijk af van de 'reguliere' vormen
van voortgezet onderwijs (VBO, MAVO, HAVO, VWO). Het onderwijsaanbod
bestaat uit een combinatie van opleiding in de praktijk voor een bepaald beroep en
parttime op het beroep gericht onderwijs aan een onderwijsinstelling. De praktijkopleiding staat onder verantwoordelijkheid van een werkgever (het 'leerbedrijf'):
een kleine, middelgrote of grote onderneming in de private of overheidssector.
Daartoe wordt, door bemiddeling van een landelijke vakconsu1ent, een leerovereenkomst tussen de leerling en het bedrijf afgesloten, die mede ondertekend wordt
door het landelijk orgaan en de school. Deze leerovereenkomst vormt de grondslag van de opleiding; de WCBO geeft een gedetailleerde regeling voor de inhoud
ervan.
De theoretische opleiding wordt verzorgd door scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs (BBO). Dit onderwijs is ondersteunend en aanvullend en staat in
voor de algemene, maatschappelijke én beroepsgerichte vorming van de leerlingen. De verdeling van theorie en praktijk is als volgt geregeld : drie à vier dagen
per week werken leerlingen in het leerbedrijf en één dag gaan zij naar school.
De sectoren waarbinnen opleidingen aangeboden worden, zijn gelijk aan die van
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het MBO, namelijk techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, economie, en
dienstverlening en gezondheidszorg.
Om tot het leerlingwezen toegelaten te worden moeten leerlingen ten minste 16
en ten hoogste 27 jaar zijn. Dit betekent dat alleen zij, voor wie de volledige leerplicht is geëindigd, toegelaten worden. Daarnaast mag de toelating alleen
afuankelijk gesteld worden van het bezit van een diploma of van het gevolgd hebben van onderwijs. Andere criteria (zoals bijvoorbeeld cijfers of motivatie) mogen
niet gehanteerd worden. Het onderwijs sluit aan bij het eindniveau van het VBO
en het MAVO.
De duur van de opleiding is afuankelijk van het niveau waarop een leerling de
opleiding volgt. Volgens de wet zijn er drie mogelijkheden: een opleiding tot beginnende beroepsuitoefening (maximaal 3 jaar), een opleiding tot zelfstandige
beroepsuitoefening (maximaal 2 jaar) en tenslotte een opleiding tot gespecialiseerde beroepsuitoefening (maximaal 2 jaar).
Op voorstel van het landelijk orgaan worden bij ministeriële regeling de eindtermen én de indeling daarvan in certificaateenheden vastgesteld. Bij het vaststellen
van de eindtermen van de drie niveaus moet volgens de WCBO rekening gehouden worden met de vooropleiding . Dit betekent het volgende:
- de opleiding tot beginnende beroepsuitoefening moet met goed gevolg doorlo~
pen kunnen worden door leerlingen die een diploma VBO of MAVO hebben of
de eerste drie jaren van HAVO of VWO met goed gevolg doorlopen hebben;
- de opleiding tot zelfstandig beroepsuitoefening moet met goed gevolg doorlopen kunnen worden als leerlingen een diploma hebben van de opleiding tot beginnende beroepsuitoefening;
- de opleiding tot gespecialiseerde beroepsuitoefening moet met goed gevolg
doorlopen kunnen worden door leerlingen die in het bezit zijn van een diploma
zelfstandige beroepsuitoefening.
In Nederland stelt men in vergelijking met 1983 een verdubbeling van het aantal
leerlingen vast. De deelname van meisjes/vrouwen stijgt in deze periode van 22%
naar 26%. Het rendement van de verschillende vaktichtingen loopt nogal uiteen
(gebaseerd op cijfers over 1990). In de richting 'sierkunst en graveertechniek' is
deze het laagst: slechts 20% van de leerlingen heeft een diploma gehaald. De hoogste rendementscijfers zijn te vinden in de richting 'schoenmaken en lederbewerken' waar 74% van de leerlingen slaagde. Het gemiddelde rendementpercentage
per vakrichting is 53 %.

(2) Het deeltijd middelbaar beroepsonderwijs
Een opleiding deeltijds MBO omvat algemeen en op het beroep gericht onderwijs
en leidt tot een diploma dat gelijk of gelijkwaardig is aan een diploma MBO, zoals
bedoeld in de WVO. Het sluit, evenals het leerlingwezen, aan bij het eindniveau
van VBO en MAVO; het verschil is echter dat de deelnemers aan het MBO minimaal 18 jaar moeten zijn, terwijl voor het leerlingwezen de leeftijdsgrens van 16
jaar geldt. Het deeltijds MBO is net als het voltijds MBO en het leerlingwezen ingedeeld volgens de vier sectoren economie, techniek, landbouw en natuurlijke
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dienstverlening en gezondheidszorg. Een stage maakt deel uit van de
De opleidingen kunnen verzorgd worden aan verschillende scholen:
scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs;
scho.len voor middelbaar beroepsonderwijs;
scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
instellingen voor hoger beroepsonderwijs.
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Binnen het (deeltijd) MBO wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen:
- opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening die tevens zijn gericht op doorstroming naar het HBO;
- opleidingen die uitsluitend zijn gericht op doorstroming naar het HBO.
De regelingen met betrekking tot het deeltijd MBO zijn verder soortgelijk aan die
voor het MBO.
(3) Specifieke scholing
Specifieke scholing omvat opleidingen van overwegend korte duur en is in hoofdzaak gericht op deelnemers die hun positie op de arbeidsmarkt willen behouden of
verbeteren óf een nieuwe positie willen verkrijgen. Deze scholing sluit aan op elk
niveau dat ligt tussen het eindniveau van het basisonderwijs en het beginniveau
van het hoger onderwijs. Tot specifieke scholing kunnen alleen de leerlingen voor
wie de volledige leerplicht is geëindigd, worden toegelaten.
De opleidingen kunnen bestaan uit praktisch onderricht, theoretisch onderricht
of praktisch en theoretisch onderricht. Het is mogelijk de opleiding met een toetsing af te sluiten. Als dit met goed gevolg gedaan is, krijgt de leerling een
getuigschrift. Is er geen toetsing afgelegd, dan ontvangt men een verklaring.
De opleidingen specifieke scholing kunnen door zeer veel verschillende scholen
aangeboden worden:
door scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs;
- door scholen voor middelbaar beroepsonderwijs;
door scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
- door Centra Vakopleiding voor technische beroepen;
- door Centra Vakopleiding voor administratieve beroepen;
door centra voor beroepsoefening en beroepenoriëntatie;
- door instellingen voor basiseducatie;
- door scholen en inrichtingen voor voortgezet onderwijs, zoals bedoeld in de
Wet op het Voortgezet Onderwijs;
~ door andere inste1lingen;
- door natuurlijke personen.
(4) Het vormingswerk
Het vormingswerk in Nederland werd in de jaren '50 opgericht, in 1964 gesubsidieerd en in 1968 officieel erkend in de WVO. Het wordt geregeld door het Besluit
Vormingswerk voor Jeugdigen van 1970, dat echter per 1 augustus 1994 vervalt.
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Daarna is het de bedoeling het vormingswerk, net als andere vormen van deeltijds
voortgezet onderwijs, een duidelijker plaats te geven in de WVO.
Het vormingswerk richt zich op twee groepen leerlingen. Enerzijds op de leerlingen die (nog) gedeeltelijk leerplichtig zijn; anderzijds op de zogenoemde
'dropouts' uit het voltijdse onderwijs, op jongeren die werkloos zijn en op jeugd
uit achterstandssituaties (Bisschop e.a., 1988). De doelstelling die met deze onderwijsvorm wordt nagestreefd is de volgende:
- 'te werken aan de realisatie van het toekomstperspectief van de jeugdigen;
de ingroei van de jeugdigen in de samenleving te vergroten door zowel maatschappelijke als op een beroep gerichte kwalificaties te verbeteren;
de emancipatie en persoonsvorming van de jeugdigen te bevorderen' (Michiels
e.a., 1988).
Het onderwijs wordt tot 1 augustus 1994 aangeboden in de (circa 90) vormingsinstituten of vormingscentra. Vanaf dat moment verandert dit. Het is de bedoeling
dat het vormingswerk langzamerhand een plaats krijgt in scholengemeenschappen
voor beroepsonderwijs om zo een betere aansluiting met andere typen onderwijs
te kunnen bieden.
Het vormingswerk is geen beroepsopleiding, wel een beroepsvoorbereiding.
Leerlingen kunnen kiezen om één dag of twee dagen per week naar het vormingsinstituut te gaan en bijvoorbeeld één dag naar een streekschool voor BBO of naar
het deeltijdse MBO. De leeftijdsgrenzen voor toelating zijn 16 en 19 jaar.
De activiteiten in het vormingswerk omvatten opvang en begeleiding, educatie
en opleiding, oriëntatie of schakeling en het verschaffen van werkervaring
(Michiels c.a., 1988). Het vormingswerk leidt niet tot een erkend diploma.
3.3 Vergelijking deeltijds onderwijs
Zoals reeds opgemerkt worden in beide landen structurele maatregelen getroffen
om, naast de voltijdse leerplicht tot 16 jaar, een deeltijdse leerplicht te vervullen
van één à twee dagen per week gedurende twee jaar (in Vlaanderen van 1983 en in
Nederland vanaf 1985). De deeltijd-voorzieningen in Nederland zijn groter dan
die in Vlaanderen, mede omdat de meeste ervan behoren tot het Nederlandse volwassenenonderwijs; ze zijn dan ook opgenomen in de Kaderwet Volwasseneneducatie.
Op het eerste gezicht vertonen de initiatieven, respectievelijk in Vlaanderen en
Nederland, grote overeenkomsten, althans wat betreft de georganiseerde antwoorden (het aanbod) op de behoeften van de doelgroepen. Deze doelgroepen vertonen
overigens in vele landen een analoog profiel. Voor Vlaanderen en Nederland
is dit profiel zeer analoog aangezien het gaat om nog gedeeltelijk leerplichtigen.
In de meeste andere Europese landen wordt immers de voltijdse leerplicht niet
gecombineerd met een deeltijdse leerplicht (Michiels e.a., 1988).
Opvallend is dat deze initiatieven ook zeer veranderlijk en flexibel zijn. Dit
blijkt eveneens uit de geciteerde internationale vergelijking (vijf landen), gepubliceerd in 1988 door Michiels e.a. Onder meer in Vlaanderen en Nederland zijn
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initiatieven verouderd en door meer eigentijdse vervangen. De
·.u vvi~.,,,~-,-. leerplicht laat zich bijgevolg ook regelen door een soepeler wetgeving
voltijdse.
ontwikkeling van kerndoelen/eindtermen dient uiteraard rekening te houden
met deze deeltijdse vormen van leerplichtvervulling. In Nederland zijn de kerndoe.)~n met betrekking tot het leerlingwezen, het deeltijds MBO en het overeenkom.stig MBO, zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Hoe dit in Vlaanderen geconcreti,seerd zal worden is vooralsnog niet duidelijk. De eindtermen voor de tweede en
derde graad van het secundair onderwijs zijn nog in een ontwerpfase en moeten
nog onderworpen worden aan een brede maatschappelijke dicussie.

4 Het buitengewoon/speciaal onderwijs
Naast het 'reguliere' (basis- en) voortgezet onderwijs, kennen zowel het Vlaamse
als het Nederlandse systeem typen van onderwijs voor leerlingen die wegens hun
pedagogische behoeften niet opgevangen kunnen worden in het gewone onderwijs. Na een overzicht van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen, werpen we
een blik op het Nederlandse speciaal onderwijs. Een vergelijkende paragraaf sluit
het hoofdstuk af.

4.1 Het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen
Het Buitengewoon Onderwijs (BO) in Vlaanderen wordt geregeld door de Wet op
het Buitengewoon Onderwijs van 6 juli 1970 en door het Koninklijk Besluit van
28 juli 1978, dat onder andere de verschi11ende types en de toelatingsvoorwaarden
regelt.
De wet omschrijft de doelgroep van het BO als 'de kinderen en adolescenten tussen 3 en 21 jaar, die wel onderwijs kunnen volgen, maar dit niet aankunnen in een
instelling, omdat de structuren ervan niet geschikt zijn voor a11e kinderen. Ongeacht de aard van de handicap is het gewone onderwijs niet in staat om vanaf een
bepaalde graad van handicap deze kinderen op te vangen. Het zou de handicap alleen maar versterken.'
Net zoals het gewone onderwijs maakt het Buitengewoon Onderwijs een onderscheid tussen de volgende drie onderwijsniveaus: het Buitengewoon Kleuteronderwijs (BKLO), voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, het Buitengewoon Lager
Onderwijs (BLO), voor 6- tot 13-jarigen, en het het Buitengewoon Secundair
Onderwijs (BuSO) voor 13- tot 21-jarigen.
Ook voor de gehandicapte leerling geldt de leerplicht van 6 tot 18 jaar. De Commissie voor Advies waarborgt het recht op BO van 2,5 tot 21 jaar.
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De structuur van het buitengewoon onderwijs wordt bepaald door acht types, aangepast aan de behoeften van de leerlingen:
- type 1 voor leerlingen met licht mentale handicap;
- type 2 voor leerlingen met matig en/of ernstig mentale handicap;
- type 3 voor leerlingen met karakteriële stoornissen;
- type 4 voor leerlingen met 1ichamel ijke gebreken;
- type 5 voor langdurig zieke leerlingen;
- type 6 voor visueel gehandicapte leerlingen;
- type 7 voor auditief gehandicapte leerlingen;
- type 8 voor leerlingen met ernstige leerstoornissen.
Met uitzondering van type 1 en 8, worden alle types op de drie niveaus georganiseerd. In het BKLO worden type 1 en 8 niet georganiseerd; in het BuSO geldt dit
voor type 8.
Het BuSO heeft pas vorm gekregen na 1970. In het Koninklijk Besluit van 1978
wordt een BuSO-structuur beschreven op basis van 'pedagogische finaliteiten' uitgedrukt in een opleidingsvorm. Leerlingen uit verschillende onderwijstypes
kunnen hierin samengebracht worden. Elke opleidingsvorm beantwoordt aan welbepaalde doelste11ingen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992, p. 16):
- opleidingsvorm 1: een sociale vorming geven met het oog op integratie in een
beschermd leefmilieu;
- opleidingsvorm 2: een algemene en sociale vorming geven met het oog op inte~
gratie in een beschermd leef- en werkmilieu;
- opleidingsvorm 3: een sociale en beroepsvorming geven met het oog op hun integratie in een gewoon leef- en werkmilieu;
- opleidingsvorm 4: een voorbereiding geven op studies in het hoger onderwijs en
op de integratie in het actieve leven.
De onderwijsvormen worden binnen de volgende types georganiseerd:
- OV 1 kan type 2, 3, 4, 6, en/ of 7 zijn, afzonderlijk of gezamelijk georganiseerd;
- OV 2 kan type 2, 3, 4, 6, of 7 zijn;
- OV 3 kan type 1, 3, 4, 6, of 7 zijn;
- OV 4 is niet toegankelijk voor leerlingen met een mentale handicap.
Leerlingen worden toegelaten tot het Buitengewoon Onderwijs na een multidisciplinair onderzoek. Op basis daarvan stelt men een verslag (protocol) en een attest
op, die door de verantwoordelijke van het kind (ouders of voogd) aan een school
naar keuze worden voorgelegd, uiteraard op voorwaarde dat die school het gezochte type BuSO aanbiedt.
Vanaf de inschrijving wordt de leerling verder begeleidt door een gespecialiseerd Psycho-Medisch-Sociaal Centrum (PMS-centrum) dat zich met de begeleiding en de studie-oriëntering van de leerling bezighoudt.
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we er op dat ook het zogenaamde geïntegreerd onderwijs (GON),
zeggen het opvangen van moeilijk lerenden in de gewone school met de
deskundigen uit het buitengewoon onderwijs, in Vlaanderen opgang
Het gaat hier meestal om motorisch, visueel of auditief gehandicapte kinde-

speciaal onderwijs in Nederland
Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in Nederland worden geregeld door de Interimwet op het Speciaal Onderwijs en het
Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO). Deze wet is van tijdelijke aard, omdat
bij de totstandkoming nog niet voldoende duidelijk was in welke richting dit onderwijs zich zou ontwikkelen; zij heeft een looptijd van tien jaar en functioneert
als een kaderwet. De concrete uitwerking van dit kader vindt plaats via een aantal
algemene maatregelen van bestuur. De wet is opgesteld in 1982, in 1985 in werking getreden en sindsdien zijn er vele wijzigingen in aangebracht, waarvan de
laatste dateert van september 1993. Voor het in werking treden van de ISOVSO
werd dit type onderwijs (toen nog buitengewoon onderwijs geheten) geregeld in
de Lager Onderwijswet.
De ISOVSO is in grote lijnen op dezelfde manier opgezet als de Wet op het Basisonderwijs. Ook wordt gestreefd naar onderwijsinhoudelijke samenhang en
onderlinge afstemming van het reguliere en het speciaal onderwijs. Het beleid is
erop gericht kinderen die deelnemen aan het speciaal (voortgezet) onderwijs voor
zover mogelijk weer deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs (artikel 11).
De achtergrond hiervan is de enorme groei van het speciaal (voortgezet) onderwijs.
De doelgroep van het SO en het VSO zijn de 'kinderen voor wie vaststaat dat
overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen
is' (wetstekst ISOVSO, in Postma, 1993, p. 121 ). Orthopedagogische en orthodidactische benadering wordt, in de Memorie van Toelichting op de wet,
omschreven als: 'een vorm van opvoeding en onderwijs die de gehandicapte leerling zoveel mogelijk in zijn groei naar volwassenheid ondersteunt en hulp verleent
bij het overwinnen van nadelige gevolgen van zijn handicap, zowel op persoonlijk
als op maatschappelijk gebied' (Bisschop e.a., 1988, p. B2/2).
In de wet worden ook de doe1ste1lingen van dit type onderwijs geformuleerd:
- afstemming van het onderwijs op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling;
een zodanige inrichting van het onderwijs dat de leerling een ononderbroken
ontwikkelingsproces kan doorlopen;
- het brengen van kinderen zo mogelijk - tot het volgen van regulier onderwijs;
- het voorbereiden van leerlingen, mede door middel van stage, op een plaats in
de maatschappij;
- het zich richten op in elk geval emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op
het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele, en lichamelijke vaardigheden;
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- mede uitgaan van het gegeven dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving (Bisschop e.a., p. B2/2).
Evenals het reguliere onderwijs wordt het speciaal onderwijs op twee niveaus georganiseerd. Het Speciaal Onderwijs (SO) stemt overeen met het basisonderwijs;
het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met het voortgezet onderwijs.
Naast de verdeling in twee niveaus wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen 15 soorten SO-onderwijs. Het gaat om de volgende:
1.
dove kinderen;
2.
slechthorende kinderen;
3.
kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden;
4.
blinde kinderen;
5.
slechtziende kinderen;
6.
lichamelijk gehandicapte kinderen;
7.
kinderen die zijn opgenomen in ziekenhuizen;
8.
langdurig zieke kinderen;
9.
moeilijk lerende kinderen (MLK);
10.
zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK);
11.
zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK);
12.
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM);
13.
kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten;
14.
meervoudig gehandicapte kinderen (MG);
15.
in hun ontwikkeling bedreigde kinderen (IOBK).
De genoemde soorten worden georganiseerd in scholen voor SO, in scholen voor
SO + VSO en in afdelingen die verbonden zijn aan de verschillende soorten van
SO en SO +VSO.Er zijn ook zelfstandige VSO-instellingen.
De leeftijdsgrens waarop een leerling tot het SO wordt toegelaten is 6 jaar voor
MLK, ZMOK en LOM, 4,5 jaar voor ZMLK en 4 jaar voor IOBK. Op de leeftijd
van 20 jaar moet de leerling het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs verlaten.
Om toegelaten te worden tot het SO dient een leerling te worden onderzocht
door een aan elke school voor SO verbonden Commissie van Onderzoek, die onder leiding staat van de directeur van de school. Deze commissie beoordeelt of het
kind voor de school in aanmerking komt (dan wel of langer verblijf op de school
noodzakelijk is) en of het een orthopedagogische of orthodidactische aanpak nodig heeft. Zij stelt hiervan een gemeenschappelijk rapport op, aan de hand
waarvan besloten wordt tot toelating of tot verwijzing. Diezelfde commissie is verder verantwoordelijk voor een herhalingsonderzoek na twee jaar, voor de verdere
begeleiding van de leerling en voor het opstellen van een onderwijskundig rapport
wanneer de leerling de school verlaat.
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In het volgende beogen we slechts (een aanzet tot) een kwalitatieve vergelijking 10
t~ geven van het Buitengewoon onderwijs in Vlaanderen en het Speciaal onderwijs in Nederland (met bijzondere aandacht voor de positie van het secundair/
voortgezet onderwijs). We steunen daarbij op drie studies, namelijk de vergelijkende studie van Rispens, Meijer & Pijl (1991), de studie van Van Dun & Ruijssenaars (1990), en tenslotte de studie van Van Dun (1991).
In Figuur 12 doen we een poging de 15 Nederlandse typen te vergelijken met de
8 Vlaamse.

Figuur 12
Vergelijking Vlaamse en Nederlandse onderwijstypcn

Nederland
Type 1 en 2

Vlaanderen
Type7

Type 4 en 5

Type 6

Type 6

Type 4

Type 7 en 8

Type 5

Type 9

Type l

Type 10

Type 2

Type 11

Type 3

Type 12

Type 8

Type 3, 13, 14, 15

Niet te plaatsen in Vlaanderen

Rispens c.a. (1991) hebben de organisatie van het speciaal onderwijs in een zevental landen onderzocht. Daarbij wordt voor elk land de organisatie van het SO
beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het speciale onderwijs zich tot het reguliere onderwijs verhoudt en de mate waarin er van integratie
in het reguliere onderwijs sprake is.
In het kader van de integratie wordt voor Vlaanderen het 'GON-project' aangehaald (geïntegreerd onderwijsproject), dat het voor leerlingen met een visuele,
auditieve of fysieke handicap mogelijk maakt om voltijds deel te nemen aan het reguliere onderwijs mits er aanvullende voorzieningen zijn. In de praktijk blijkt een
'speciaal-onderwijsleerkracht' vaak buiten de klas, op individuele of groepsbasis,
aan deze leerlingen les te geven. Reeds 0, 1% van de BO-leerlingen wordt via dit

10

Voor meer kwantitatieve aspecten van het buitengewoon onderwijs (alsook van het vol- en deeltijds
onderwijs) verwijzen we naar paragraaf 1 van hoofdstuk 4.
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GON-project geïntegreerd. Volgens Rispens e.a. is het toekomstig onderwijsbeleid erop gericht om het project uit te breiden.
Wat Nederland betreft wijzen we erop dat een toenemend aantal jongeren tijdens
de laatste vijf jaar in het reguliere onderwijs wordt teruggeplaatst binnen het 'ambulante-begeleidingsmodel'. Het betrefthier 0,2% van de SO-leerlingen (vooral
tussen 12 en 17 jaar). In Nederland blijkt verder veel zorg te worden besteed aan
de preventie van verwijzingen door te voorzien in additionele opleidingen voor reguliere leerkrachten. Daaraan wordt toegevoegd dat diverse auteurs het positieve
effect van deze maatregelen betwijfelen.
Volgens Rispens e.a. (1991) is het opmerkelijk dat, wat de algemene deelname
aan het SO betreft, Nederland (samen met Vlaanderen en West-Duitsland) duidelijk een middenpositie inneemt. De grote verschillen in de deelnamegetallen
hebben deels te maken met het feit dat vaak slechts een deel van de totale groep
probleemleerlingen geïdentificeerd wordt als risico-leerling en zodoende gespecialiseerde hulp krijgt. Wanneer men er van uit gaat dat in elk land 15% van de
leerlingen met een problematische schoolcarrière te maken krijgt, rijzen er volgens de auteurs diverse vragen met betrekking tot de discrepanties in het aantal
leerlingen waarvoor speciale voorzieningen voorhanden zijn 1 1.
Het percentage leerlingen dat speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs ontvangt, blijkt in Vlaanderen en Nederland (samen met West-Duitsland) verwaarloosbaar klein te zijn. Volgens de auteurs is dit streven naar integratie weinig of
niet manifest geweest in Vlaanderen en Nederland.
In een kwalitatieve analyse wordt door Van Dun en Ruijssenaars een aantal 'evolutiebeïnvloedende factoren' opgesomd die een rol spelen in het verschil in
evolutie tussen Nederland en Vlaanderen. Hieronder volgt een beknopte opsomming van deze factoren.
1.
Een verschillende oriëntatie van wetgeving en overheidsbeleid. In Vlaanderen werd in tegenstelling tot Nederland een groeibeperkend beleid gevoerd.
(In Nederland is ook een groeibeperkend beleid gevoerd, maar dit werkte
niet (Van Oijen, 1993).)
2.
Een andere uitbouw en structuur van het BO-netwerk, als gevolg van het
verschil in overheidsbeleid. Daarbij wordt niet alleen gewezen op het verschil in differentiatie van types (8 versus 15), maar ook op het feit dat juist

11

Als mogelijke verklaring wordt onder andere gewezen op het feit dat een aantal leerlingen die, alhoewel ze wel worden behandeld, omwille van diverse redenen niet tot de in de tabel opgenomen groep
leerlingen worden gerekend. Hoe dan ook menen Rispens e.a. dat 'ondanks al die vormen van anders ingekaderde hulp in veel landen is het stellig zo dat een deel van de leerlingen uit de risicogroep niet
wordt geïdentificeerd en dus ook niet wordt behandeld. Dit verwijst naar het verschijnsel van onvoldoer
de signalering?' (p. 103).
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BO-sectoren (niveaus en types) die in Nederland verantwoordelijk zijn
de forse groei, in de BO-structuur in Vlaanderen ontbreken.
verschillende beeldvorming en houding ten aanzien van het SO in beilanden. Waar in Vlaanderen door diverse betrokkenen vaak weerstand
geboden tegen een verwijzing naar het BO, blijkt het SO in Nedereen eerder aantrekkelijk imago te hebben.
Verschillen inzake doorverwijzing waarbij vooral wordt gewezen op de tendens in Nederland tot meer en sneller doorverwijzen naar het SO, in tegenstelling tot Vlaanderen waar probleemleerlingen steeds langer in het reguliere onderwijs worden gehouden en minder gemakkelijk worden doorverwezen 12.
Een andere organisatie van de toegang tot het BO/SO in beide landen: 'In
Nederland staan het gewone onderwijs en het SO rechtstreeks als communicerende vaten met elkaar in verbinding (de toelatingscommissies kunnen
aan de scholen zelf verbonden zijn), terwijl in België tussen beide systemen
zich een structuur van gespecialiseerde Psycho-Medisch-Sociale (PMS)-centra bevindt' (p. 189). Omwille van diverse redenen 13 blijken deze PMS-centra verwijzing naar het BO te verhinderen 14.
Het schoolmanagementgedrag dat er vooral in Nederland toe leidde dat, als
een gevolg van bezuinigingsmaatregelen en verhoging van de stichtingsaantallen, druk aan leerlingwerving werd gedaan, in tegenstelling tot Vlaanderen waar aanwerving (als een antwoord op bezuiniging) niet in de handen
van de school ligt (vergelijk de toelatingscommissies), maar via de PMScentra dient te gebeuren, en waar door een scholenstop (vanaf 1986) en zeer
hoge programmatienormen ledenwerving als strategie niet haalbaar bleek.

5.

6.

12
Voor deze tegengestelde tendens worden twee factoren aangehaald, enerzijds 'de werksituatie van de
leerkrachten, en een hiermee samenhangende ervaren lastverzwaring en demotivatie, in Nederland een
steeds scherpere selectie en uitstoot van de leerlingen hebben bevorderd', in combinatie met andere factoren, en anderzijds 'het averechts effect van het onderwijsvemieuwingsbeleid met betrekking tot de
zorgverbreding' (p. 188), waardoor leerkrachten door een betere diagnose gecombineerd met een tekort
aan middelen tot meer verwijzingen kwamen.

13

De àuteurs hebben het over verschillende aspecten van hun historie, structuur, positie en werking.

14

Duidelijker moet worden onderzocht welke rol de Nederlandse schoolbegeleidingsdiensten vervullen
met betrekking tot de toegang tot het VSO.
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Inleiding
Nadat we in het derde hoofdstuk de stelsels van voortgezet/secundair onderwijs in
Nederland en Vlaanderen naast elkaar hebben geplaatst, gaan we in dit hoofdstuk
dieper in op een aantal deelaspecten van beide stelsels. Het gaat hier om aspecten
die een (eerder cijfermatige) aanvuliing vormen op de informatie in hoofdstuk 3,
om aspecten die wat meer aandacht vragen omdat recente ontwikkelingen ze diepgaand veranderd hebben of om aspecten die van dichterbij bestudeerd moeten
worden omdat dit nodig is om een helder beeld van het functioneren van beide stelsels te krijgen. De. volgende thema's brengen we~ in afzonderlijke paragrafen in
beeld:
1.
de schoolbevolking;
2.
het lerarenberoep;
3.
leerachterstanden en rendement van het onderwijs;
4.
de basisvorming en eindtermen/kerndoelen;
5.
evaluatie/examinering;
6.
leerlingbegeleiding.
Bij de meeste thema's volgen we dezelfde lijn van beschrijving: de situatie in
Vlaanderen, de situatie in Nederland en tot slot een vergelijkende paragraaf. Wanneer het thema daar echter aanleiding toe geeft, zullen we hiervan afwijken.

1 De schoolbevolking
In deze eerste paragraaf bieden we aan de hand van cijfergegevens een overzicht
van (aspecten van) de schoolbevolking in het secundair/voortgezet onderwijs in
Vlaanderen en Nederland. Naast een meer kwalitatieve vergelijking, zoals we die
in hoofdstuk 3 maakten, is hierdoor een meer kwantitatieve vergelijking mogelijk.
Bij een dergelijke opzet is het vooral interessant de gegevens naast elkaar te zetten; het heeft dan ook geen zin ze eerst per land te beschrijven. Deze paragraaf is
daarom uitsluitend vergelijkend van aard.

--
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We beginnen met een weergave van de verdeling van de totale schoolbevolking
over de verschillende onderwijsniveaus van het voltijds onderwijsstelsel in Figuur
131. Het totaal aantal leerlingen in het hele voltijds onderwijs in Nederland (van
basisonderwijs tot HBO en WO) bedroeg tijdens het schooljaar 1991-1992
.3.117.002 leerlingen (op een totale Nederlandse bevolking van 15,2 miljoen inwoners). Het absolute aantal leerlingen in het Nederlandse onderwijs is 2,5 maal zo
groot als in Vlaanderen, waar in totaal 1.241.629 leerlingen het onderwijs bezochten (op een bevolkingsaantal van ruwweg 6 miljoen Vlamingen). In relatieve
cijfers îs de schoolgaande populatie in Nederland evenwel ongeveer gelijk aan de
Vlaamse.
Verhoudingsgewijs 2 blijkt het basisonderwijs in Vlaanderen uitgebreider dan in
Nederland; het kleuteronderwijs wordt vanaf de leeftijd van 2,5 jaar aangeboden,
terwijl dat in Nederland vanaf 4 jaar is. In Nederland is echter het voortgezet onderwijs uitgebreider dan het Vlaamse. Een van de meest voor de hand liggende
verklaringen ligt naar onze mening in het feit dat het middelbaar beroepsonderwijs
(MBO) tot de leeftijd van 20 jaar kan worden gevolgd (normaal gesproken van 16
tot 20 jaar), wat betekent dat zij haar leerlingen in het tussengebied van voortgezet
en hoger onderwijs recruteert. Wat het hoger onderwijs betreft blijkt de verhouding tussen universitair en niet-universitair (hoger beroepsonderwijs) in
Nederland (respectievelijk 5,4% en 6,2% van de totale schoolbevolking) statistisch iets evenwichtiger dan in Vlaanderen (4,8% en 6,5%).
Figuur 13
Procentuele verdeling van de schoolbevolking over de verschillende onderwijsniveaus van het voltijds onderwijs in Vlaanderen en Nederland
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Tenzij anders vermeld, hebben alle cijfers in deze paragraaf steeds betrekking o p het schooljaar 199 11992. Voor Vlaanderen îs de informatie afkomstig uit het Statistisch Jaarboek van het Onderwijs,
schooljaar 1991-92; voor Nederland doen we een beroep op de Informatiedossiers over de structuren
van de onderwijssystemen in de Europese gemeensch a p, 1993. (Nederland), Min. O&W.
We merken op dat de getallen tot één of twee cijfers na de komma afgerond worden; het totaal bedraagt
daarom niet steeds exact 100%.
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In een tweede figuur (Figuur 14) hebben we voor het secundair/voortgezet onderwijs in Vlaanderen en Nederland onderscheid gemaakt tussen de aard van het
verstrekte onderwijs: algemeen vormend, beroeps- en buitengewoon voortgezet/secundair onderwijs. Bij deze vergelijking valt op dat in Vlaanderen tijdens het
schooljaar 1991-1992 (verrassend in tegenstelling tot 1989-1990) ruim 5 % minder
leerlingen in het beroepsonderwijs (BSO, KSO, TSO) les volgen dan in Nederland
(LBO en MBO samen 521.183 leerlingen), terwijl in Nederland het algemeen vormend onderwijs 3 (gemeenschappelijke leerjaren, VWO, HAVO, MAVO) door
ruim 3% minder leerlingen (in totaal 683.662) bezocht wordt dan in Vlaanderen.
In Vlaanderen volgen wel bijna 1% meer leerlingen het buitengewoon secundair
onderwijs (in totaal 14.085 leerlingen) dan in Nederland, waar 32.277 leerlingen
het voortgezet speciaal onderwijs bezoeken.
Figuur 14
Procentuele verdeling van de schoolbevolking over het secundair/voortgezet onderwijs naar het onderscheid algemeen vormend, beroeps-en buitengewoon
onderwijs.
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We wijzen er op dat bij deze statistieken rekening gehouden moet worden met de
ietwat 'dubbelzinnige' positie van het MAVO en HAVO in het Nederlandse onderwijs. Ze worden tot het algemeen onderwijs gerekend, maar in de praktijk blijkt
dat deze onderwijstypen in feite rechtstreeks voorbereiden op het beroepsonderwijs. Het grootste deel van de leerlingen stroomt na MAVO of HAVO namelijk
door naar het MBO. Het type leerlingen dat in Nederland in HAVO en MAVO zit,
bevindt zich in Vlaanderen dan ook in het technisch en beroepsonderwijs. HAVO

2

Wij zijn er ons van bewust dat een volledig correcte vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland in
feite rekening zou moeten houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen beide landen. Wij zijn dit
gegeven niet nagegaan.
3

De Nederlandse cijfers zouden het algemeen vormend onderwijs met ongeveer 1% overschatten doordat de. leerlingen uit het brugjaar LBO ten onrechte bij deze groep werden gerekend.
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is qua niveau ongeveer vergelijkbaar met het Vlaamse handelsonderwijs. Dit gegeven maakt de vaststelling dat Vlaanderen meer leerlingen in het algemeen
vormend onderwijs heeft, nog verrassender.
We maken hier ook van de gelegenheid gebruik te wijzen op een algemene tendens die in Nederland binnen het beroepsonderwijs te zien is. Al jaren is daar een
verschuiving gaande van het laagste niveau naar de hogere niveaus. Dit betekent
dat het aantal leerlingen bij het VBO steeds afneemt, terwijl dit bij het MBO en
HBO toeneemt. Sinds 1980 is het LBO (VBO) met bijna de helft afgenomen; het
MBO en HBO namen met meer dan tweederde toe.
De volgende voorstelling (Figuur 15) geeft een beeld van de verdeling van de leerlingen over de onderwijsvormen in het voltijds secundair/voortgezet onderwijs.
Het aantal leerlingen in het Vlaamse eenheidstype wordt volledig meegerekend bij
het aantal leerlingen in het algemeen secundair onderwijs. Bij vergelijking vermoeden we dat, waar in Nederland de leerlingen zich verdelen over het VWO, HAVO
en MAVO, een bijna gelijke groep leerlingen in Vlaanderen binnen de categorie
van het ASO kan worden ondergebracht. Ook hier merken we op dat Nederlandse
MAVO- en HAVO-leerlingen in Vlaanderen vermoedelijk tot het TSO en BSO
zouden worden gerekend.
Figuur 15
Procentuele verdeling van de schoolbevolking over de verschillende onderwijsvormen binnen het voltijds secundair/voortgezet 4 onderwijs
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Binnen het gemaakte onderscheid tussen algemeen vormend, beroeps- en
woon onderwijs gaan we de verhouding tussen de deelname van jongens en
meisjes na. Verhoudingsgewijs blijken meisjes, zowel in Vlaanderen als in
land, in het algemeen vormend onderwijs méér (Vlaanderen: 50,7%, Nederland:
52,2%) en in het beroepsonderwijs minder aanwezig (Vlaanderen: 46,5%,

4

De gegevens voor Nederland betreffen uitzonderlijkerwijs het schooljaar 1992-1993.
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land: 43,5% (MBO: 47% en VBO: 40%)). In Nederland is deze verdeling dus
onevenwichtiger dan in Vlaanderen.
Het buitengewoon/speciaal onderwijs is nog minder gelijk verdeeld. In Nederland nemen verhoudingsgewijs slechts 32% meisjes deel aan deze onderwijssoort.
In Vlaanderen gaat het om 39,03%. In de verhouding jongens/meisjes voor het geheel van het secundair/voortgezet onderwijs hebben jongens het overwicht, zij het
in Nederland meer uitgesproken dan in Vlaanderen (Vlaanderen: 51,3%/48,7%,
Nederland: 53,6%/46,4% ). In Figuur 16 worden deze verhoudingen grafisch voorgesteld.
Figuur 16
De verhouding tussen het aantal jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs in
Vlaanderen en Nederland opgesplitst naar de aard van het verstrekte onderwijs
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1.2 Het deeltijds onderwijs
Een vergelijking van de schoolbevolking in het deeltijds onderwijs wordt door de
uiteenlopende aard van de voorzieningen bemoeilijkt. Voor Nederland geldt dat
een aanzienlijk deel van de leerplichtigen ook deeltijds onderwijs binnen het volwassenenonderwijs volgt. Aangezien de cijfers over volwasseneneducatie in de
statistieken over het algemeen als een eenheid gepresenteerd worden, is het aandeel van de leerplichtige leerlingen hierin nauwelijks te achterhalen. Bovendien is
er de laatste jaren zoveel veranderd in het deeltijds onderwijs dat onderwijstypen
waarover cijfers beschikbaar zijn in veel gevallen niet meer bestaan of totaal van
opzet veranderd zijn. Hierdoor is het voor Nederland onmogelijk een exact beeld
te geven van de leerlingbevolking in het deeltijds onderwijs. Om toch een globale
indruk te krijgen hebben we een ruwe schatting(!) gemaakt van de deelnemers
aan die vormen van deeltijds onderwijs die voor de leerplichtigen zijn opgezet in
de jaren 1991/1992 (met uitzondering van het leerlingwezen, waarvoor we wel
exacte cijfers hebben). We volgen hierbij de indeling zoals die in het derde hoofdstuk gemaakt is: het leerlingwezen (149.380 leerlingen), het vormingswerk
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(ongeveer 7.312), de deeltijd-MBO-opleidingen (ongeveer 43.431, inclusief deeltijd-MEAO à 27.874 leerlingen) en de specifieke scholing (ongeveer 7.486).
Voor Vlaanderen betreft het meer nauwkeurige cijfers. Aangezien de theoretische opleiding, als deel van de industriële leerovereenkomst, wordt gegeven in het
DBSO kan men hier spreken van meer volledige cijfers (zie Figuur 17).
Bij vergelijking valt op dat het grootste deel van de deeltijd-opleidingen in Vlaanderen kadert binnen de leerovereenkomst. Het DBSO en het industrieel
leercontract hebben samen slechts een aandeel van 30%.
Ook voor Nederland geldt dat de meeste leerlingen zich bevinden in het leerlingwezen, gevolgd door het deeltijd-MBO, dat qua leerlingenaantal ongeveer een
derde deel van het leerlingwezen vormt. Het vormingswerk en de opleidingen specifieke scholing hebben slechts een klein aandeel in het geheel aan deeltijdse
op 1eid ingen.
We willen erop wijzen dat de grafische voorstelling de verkeerde indruk kan
wekken dat de deelname in absolute cijfers vergelijkbaar zou zijn: de in de figuur
opgenomen schoolbevolking bedraagt 13.294 leerlingen voor Vlaanderen, terwijl
het in Nederland om ruim 200.000 leerlingen gaat (dat is bijna 15 maal meer!).

Figuur 17
Schatting van het aantal leerplichtige deelnemers aan de voor de deeltijds leerplichtigen opgezette initiatieven
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1.3 Het buitengewoon/speciaal onderwijs
Hoewel in paragraaf 1.1 a] enkele aspecten van het buitengewoon/speciaal onderwijs aan bod kwamen, achten we het toch nodig deze even dieper uit te graven.
We beginnen met een grafische voorstelling van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het buitengewoon secundair/voortgezet speciaal onderwijs. Figuur
18 geeft de groei van leerlingen in absolute aantallen weer (tot 1991), Figuur 19
de procentuele groei (tot 1988).
Uit deze figuren blijkt dat zowel het BuSO als het VSO een (snelle) groei van
het leerlingenaantal hebben gekend. Vanaf 1985 stellen we in Vlaanderen een da116
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ling van het aantal 1eerlingen vast. In Nederland doet zich vanaf 1987 een tijdelijke terugval voor, die de voorbode is van een minder snelle groei.
De groei in absolute cijfers was in Nederland echter zo groot, dat zelfs ondanks
de tijdelijke terugval, het percentage leerlingen dat VSO volgt (in vergelijking met
het gewoon VO) steeds toenam. In 1991 is dat percentage zelfs groter (zie Figuur
20) dan in Vlaanderen, hoewel het aanvankelijk (in 1977, zie Figuur 19) drie maa1
kleiner was.
De grote groei van het VSO in Neder1and komt in de eerste plaats op rekening van
het LOM-onderwijs, dat zijn populatie tussen 1977 en 1988 verdrievoudigd zag.
Vervolgens komt het VSO-MLK, met een stijging van 40% in dezelfde periode,
en tenslotte het VSO-ZMOK dat met 170% groeide.
In Vlaanderen heeft de ontwikkeling van het leerlingenaantal zich eerder gestabiliseerd. Het BuSO groeide snel tot 1984 (met 30%); hierdoor werd de daling van
het aantal BLO leerlingen gecompenseerd met een stabilisatie van het totale BOleerlingenaantal als gevolg.
Figuur 18
Ontwikkeling van het leerlingenaantal tussen 1981 en 1988 in het BuSO/VSO in
Vlaanderen en Nederland uitgedrukt in het procentueel aandeel van het totale onderwijs
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Figuur 19
Ontwikkeling van het leerlingenaantal tussen 1977 en 1991 in het BuSO/VSO in
Vlaanderen en Nederland uitgedrukt in absolute aantallen
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In Figuur 20 plaatsen we het percentage leerlingen in het buitengewoon (van 2,5
tot 21 jaar) en het speciaal onderwijs (van 3 tot 20 jaar) tegenover het percentage
van hun leeftijdsgenoten in het gewone onderwijs (2,5/3 tot 18 jaar). In het schooljaar 1991-92 volgt in Nederland nauwelijks 1% meer leerlingen deze vorm van
onderwijs dan in Vlaanderen (ongeveer 4% versus 3%). Dit cijfer komt overeen
met de schatting van Decroly (die in 1901 in België een ' Institut pour Enfants irréguliers ' oprichtte); hij meende dat 3 tot 4% van de schoolbevolking behoefte had
aan buitengewoon onderwijs.
Figuur 21 maakt dezelfde vergelijking (als Figuur 20) maar enkel voor het secundair/voortgezet onderwijs.
Zowel in Vlaanderen als in Nederland (maar hier veel significanter!) is het percentage leerlingen in het buitengewoon secundair/voortgezet speciaal onderwijs
kleiner dan het totale percentage leerlingen in het buitengewoon/speciaal onderwijs (Vlaanderen: 3, 19 versus 31 25; Nederland: 2,72 versus 3,96). Dit betekent dat
een aanzienlijk aantal leerlingen die in het kleuter- en basisonderwijs een aangepaste vorm van scholing nodig had, nadien toch kunnen overstappen naar het
reguher onderwijs.
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Figuur 20
Percentage leerlingen in het BO/SO in vergelijking met het percentage leerlingen
in het gewoon onderwijs (kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs)
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Figuur 21
Percentage leerlingen in het BuSO/VSO in vergelijking met het percentage leerlingen in het SO/VO.
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Zoals eerder vermeld (zie Figuur 16), zijn er opvallend meer jongens dan meisjes
in het buitengewoon/speciaal onderwijs.
Figuur 22 toont deze verhoudingen voor het buitengewoon secundair/voortgezet
speciaal onderwijs. We stellen vast dat de verhouding jongens-meisjes in het
BuSO/VSO precies even onevenwichtig is als in het hele BO/SO (namelijk 61 versus 39% voor Vlaanderen en 68 versus. 32% voor Nederland).
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Figuur 22
Schoolbevolking in het BuSO/SO naar geslacht5
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Tot slot beogen we een vergelijking qua 'aard van de handicap': hoe zijn in het
BuSO/VSO de leerlingenaantallen verdeeld over de verschillende types? Voor Nederland kunnen vier categorieën onderscheiden worden: LOM, MLK, ZMOK en
rest. Voor Vlaanderen behouden we de indeling in 7 (voor het BuSO) types 6. De
grootste groep BuSO-leerlingen zijn leerlingen met een licht mentale handicap
(type 1). Wellicht zou een overgroot deel van deze groep in Nederland tot de
'moeilijk lerende kinderen' (MLK) behoren, die daar ook het gros van de VSOleerlingen uitmaakt. Wegens de uiteenlopende terminologie, loopt de vergelijking
evenwel steeds ergens mank.
Figuur 23
Schoolbevolking in het BuSO/SO naar type
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De gegev ens voor N ederland d ateren van het sch ooljaar .1992- 1993.
Voor de beteke nis van de gebruikte afkortingen/types verwijzen we naar hoofdstuk 3, paragraaf 4.1 en

4.2.
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2 Het lerarenberoep
In deze paragraaf bespreken we enkele aspecten van het lerarenberoep voor Vlaanderen en Nederland afzonderlijk. Aan de orde komen de verschillende typen
lerarenopleidingen, de toegangsregelingen tot het lerarenambt en de status of positie van de leraar.

2.1 De lerarenopleidingen
( 1) Vlaanderen
In Vlaanderen bestaan momenteel drie niveaus van lerarenopleiding naast elkaar:
1.
de voltijdse opleiding in het pedagogisch hoger onderwijs van het korte
type;
2.
de universitaire opleiding;
3.
de deeltijdse opleiding in het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie.
- 1 Het pedagogisch hoger onderwijs
Het Pedagogisch Hoger Onderwijs (PHO) hoort thuis in het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit (HOBU), meer bepaald in het Hoger Onderwijs van het Korte
Type (HOKT). Naast de opleidingen voor leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs (Kleuternormaalschool (KNS) en Lagere Normaalschool (LNS)) voorziet het
PHO ook in een opleiding voor leraren van het lager secundair onderwijs, georganiseerd in de Middelbare Normaalschool (MNS, in het gangbare spraakgebruik
nog steeds 'het regentaat' genoemd). Studenten van deze laatste onderwijsvorm
dienen één of twee vakken te kiezen waarvoor ze later lesbevoegdheid zullen hebben. De opleiding is toegankelijk voor de afgestudeerden van het secundair
onderwijs en duurt drie jaar.
In de loop van de opleiding komt de nadruk steeds meer te liggen op de pedagogische vorming zodat de studenten in het derde jaar de helft van hun tijd aan de
lespraktijk kunnen besteden.
Studenten MNS die met succes examen hebben afgelegd, verwerven 'de graad
van geaggregeerde van het lager secundair onderwijs' 7 .
- 2 De academische lerarenopleiding aan de universiteiten
Naast het universitaire diploma kunnen universiteitsstudenten nog een bijkomend
diploma 'geaggregeerde voor het onderwijs' 8 behalen. Deze studies worden gere7

De term 'geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs' heeft betrekking op de vroegere situatie
waarbij men.het secundair onderwijs in een lagere en een hogere cyclus opsplitste. Op dit ogenblik bestaat nog veel onduidelijkheid over de lesbevoegdheid van regenten in de tweede (en zelfs derde graad)
van het secundair onderwijs. Verwacht wordt dat een nieuw decreet betreffende de lerarenopleiding
hieromtrent klaarheid zal scheppen.
8

Sinds het universiteitsdecreet van 12 juni 1991 verving deze benaming de term 'geaggregeerde voor
het hoger secundair onderwijs'.
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geld door de wet van 21 mei 1929 en worden door de universiteiten zelf georganiseerd. Deze wet was gegrondvest op de visie dat een goede leerkracht in de eerste
plaats een gedegen vakkundige is. Een grondige wetenschappelijke vorming (binnen de licentiaatsopleiding) is dan ook primair, aangevuld met een didactische
opleiding.
Dit programma omvat twee onderdelen die beide tijdens of na het licentieprogramma kunnen worden afgelegd. Het eerste de.el bestaat uit een theoretische
inleiding door het volgen van een aantal vakken (namelijk geschiedenis in de onderwijskunde, algemene methodologie, experimentele pedagogie, en
methodologie van het te doceren vak). Het tweede deel biedt een initiatie in de
praktijk, waarbij de student enerzijds een aantal lessen observeert e.n anderzijds
een aantal lessen geeft onder leiding van een 'mentor' (begeleider van de school
waar de aggregatiestudent stage loopt) en een 'supervisor' (universiteitsprofessor,
of een daartoe aangestelde lector).
De opleiding wordt afgerond met het geven van twee (in principe openbare) examenlessen, waarover de supervisor het eindoordeel geeft. De geslaagden (zowel
voor de aggregaatsopleiding als voor de eigenlijke licentiaatsopleiding) ontvangen
een diploma dat hen onderwijsbevoegdheid geeft voor het hoger secundair onderwijs (vierde, vijfde en zesde jaar) en voor HOKT, zoals bijvoorbeeld sociale
hogescholen, normaalscholen of hogere instituten voor verpleegkunde.
- 3 Het Pedagogisch Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie (OSP)
Voor bepaalde leerkrachten beroepspraktijk en technische vakken in het secundair
onderwijs bestaat er een specifieke opleiding in het kader van het Onderwijs voor
Sociale Promotie (OSP).
Het onderwijs is deeltijds en wordt georganiseerd als avond- of weekend-onderwijs. Ook deze studies omvatten een theoretisch en een praktisch gedeelte, het
praktische gedeelte gebeurt onder toezicht van opleiders. Door modulaire organisatie van de opleiding is er geen vaste studieduur, maar wordt die afhankelijk
gesteld van de vooropleiding van de studenten, en van de gekozen vakkenpakketten of modules.
Na het afleggen van een test ontvangen de deelnemers een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB) waarmee lesbevoegdheid wordt verworven voor de
technische vakken in het lager en hoger BSO, TSO en KSO.
(2) Nederland
De Nederlandse situatie is wat betreft de lerarenopleiding lange tijd complexer geweest dan de Vlaamse. De oorzaak daarvan ligt voor een belangrijk deel in de zeer
verschillende oorsprong van het voortgezet onderwijs, waardoor uiteenlopende
vormen van lerarenopleidingen heel lang naast elkaar zijn blijven bestaan. Met de
Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO) van 1 augustus 1986 worden de diverse lerarenopleidingen samengebracht in het pedagogisch hoger onderwijs, te
weten de Nieuwe Lerarenopleiding (NLO), de MO-opleiding en de Pedagogische
Academie Basisonderwijs (PABO). Deze typen opleidingen maken meestal deel
uit van grote instituten (hogescholen) en zijn samen ondergebracht in afdelingen
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die 'educatieve (of pedagogische) faculteit' worden genoemd. De universitaire lerarenopleiding (ULO) valt buiten de WHBO.
Ook deze situatie verandert weer als in 1992 de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) ingevoerd wordt. Hierin zijn de afzonderli}
ke wetten voor hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs samengevoegd;
de nieuwe wet bestrijkt het hele hoger onderwijs en daarmee dus alle typen lerarenopleidingen. Ook deze wet toont, evenals de nieuwe wetten voor voortgezet en
beroepsonderwijs, aan dat de overheid een afstandelijker overheidsbestuur voorstaat ten opzichte van de instellingen voor hoger onderwijs. Aanleiding is dat de
effectiviteit van de besturing van dit type onderwijs duidelijk tekort schiet. De besturing is te gedetailleerd, de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen voor
hun onderwijs komt niet voldoende tot haar recht, en de toetsing en bewaking van
de kwaliteit van het onderwijs krijgt onvoldoende gestalte . De effectiviteit moet
verbeterd worden door:
- globalisering van het sturingsniveau (afstandelijk bestuur);
- versterking van de autonomie van de instellingen;
ontwikkeling van een adequaat stelsel van kwaliteitsbewaking;
- overheidssturing, leidend tot planning en bekostiging op het niveau van de sector in plaats van de studierichting;
- vergroting van de samenhang tussen HBO, WO en OU (harmonisatie).
In de WHBO wordt het doel van de lerarenopleiding aangegeven aan de hand van
een karakterisering van het beroep (artikel 103, lid 2): 'Het in onderlinge samenhang en op didactisch verantwoorde wijze geven van op de desbetreffende
leerlingen of studenten toegesneden onderwijs in één of meer vakgebieden, het leveren van een bijdrage aan de individuele en maatschappelijke ontplooiing van
deze leerlingen of studenten, en het functioneren als lid van een onderwijsteam
aan de desbetreffende school of instelling' (Docentengids, 1988).
Naast het onderscheid in lerarenopleidingen op HBO- en op universitair niveau,
wordt ook wel een ander onderscheid tussen de diverse lerarenopleidingen gemaakt. Dit gebeurt op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, die de
benoembaarheid tot leraar (onder andere) afhankelijk maakt van de bewijzen tot
bekwaamheid. Deze werden onderscheiden in drie graden overeenkomstig de niveaus binnen het voortgezet onderwijs (LBO/MAVO, HAVO en VWO). Later
worden die drie graden teruggebracht tot twee: het eerste-graadsgebied omvat
(wat het VO betreft) de hoogste drie jaren van VWO en HAVO; het tweedegraadsgebied de eerste drie jaren van het VWO en HAVO, het MAVO, VBO en
MBO.
We bespreken de afzonderlijke typen lerarenopleidingen die toegang geven tot
het voortgezet onderwijs hieronder kort. De PABO, die opleidt tot leraar basisonderwijs, laten we buiten beschouwing.
- l De Nieuwe Lerarenopleiding (NLO): tweede-graadsopleiding
De Nieuwe Lerarenopleiding (NLO) bestond reeds voor de WHBO met een oplei123
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. dingsduur van 4,5 jaar, maar door de wet van 1987 werd deze tot 4 jaar teruggebracht. De NLO's bieden een tweede-graadsopleiding voor docenten van
algemene vakken in het voortgezet onderwijs. Net zoals in Vlaanderen, dienden
studenten tot voor kort twee vakken te kiezen waarvoor zij bij het voltooien van
de opleiding lesbevoegdheid krijgen. Sinds 1992 is dit echter veranderd; er wordt
nu slechts een opleiding gevolgd voor één vak. Net als in Vlaanderen wordt ook in
Nederland in het hele programma steeds meer aandacht gegeven aan de praktijk
van het lesgeven.
Naast de NLO's bestaat er ook een voltijdse lerarenopleiding voor de technische
vakken. Deze wordt gegeven aan de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland (PTHN). Vanaf het cursusjaar 1993/1994 betreft het hier een vierjarige
opleiding (voor die tijd duurde de opleiding vijf jaar), die lesbevoegdheid geeft in
het VBO en het MBO, in een breed leerstofgebied dat bestaat uit een theorie- en
een praktijkcomponent. Het is ook mogelijk deze opleiding in deeltijd te volgen;
ze duurt dan vier tot zes jaar. Een soortgelijke, afzonderlijke lerarenopleiding is er
voor de agrarische vakken (STOAS).
Ook de lerarenopleiding voor de lichamelijke opvoeding (ALO) wordt verzorgd
door een afzonderlijk instituut en valt dus niet onder de NLO. In tegenstelling tot
de NLO en de lerarenopleidingen voor de technische en agrarische vakken leidt
deze - vierjarige, voltijdse - opleiding op tot een eerste-graadsbevoegdheid.
- 2 De Universitaire Lerarenopleiding (ULO): eerste-graadsopleiding
In 1987 kreeg de lerarenople.iding in het Wetenschappelijk Onderwijs een nieuwe
vorm onder de naam: 'universitaire lerarenopleiding'. Daar waar voorheen het volgen van een WO-opleiding in een bepaald vak werd gevolgd door een korte
didactische cursus - met een volledige eerste-graadsbevoegdheid in één of meer
vakken - duren de nieuwe ULO's één jaar voltijds. De ULO's hebben volgende karakteristieken (Ministerie van O&W, 1989):
- verplichting tot samenwerking met NLO's;
- nadruk op praktijkervaring: tenminste de helft van de studieperiode moet stage
zijn;
- de opleidingscapaciteit wordt op basis van arbeidsmarktgegevens gereguleerd;
- een commissie van toelating beoordeelt de geschiktheid van kandidaten.
De stageperiode bedraagt volgens de wet 850 uur, waarvan 250 uur in een school
moet worden doorgebracht, met minimaal 120 zelf gegeven lesuren.
Reeds in de tweede fase van het wetenschappelijk onderwijs (de doctoraalfase)
wordt een oriëntatieprogramma gedoceerd. De ULO zelf wordt na de WO-opleiding (postdoctoraal) georganiseerd. De organisatie van het opleidingsprogramma

valt onder de verantwoordelijkheid van een daartoe opgericht instituut.
- 3 De deeltijdlerarenopleidingen (DAVl en DA V2): eerste- en tweede-graadsopleiding
De deeltijdlerarenopleidingen vinden hun oorsprong in de wet van Thorbecke van
1863. Ze werden tot de invoering van de WHBO nog onderscheiden in een MO-A
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en een MO-B opleiding; vanaf dat moment vervalt dit onderscheid en worden ze
samengebracht onder de noemer Middelbaar Onderwijs (MO). Deze deeltijdse opleidingen werden opgenomen in het HBO. Met de invoering van de WHW is de
naam van deze opleidingen veranderd in 'deeltijdopleidingen leraren algemene
vakken' (DAV). Na vier jaar kunnen studenten daar een bevoegdheid behalen
voor het voorbereidend beroepsonderwijs. Deze bevoegdheid kan door het volgen
van een aansluitende opleiding worden uitgebreid tot het beroepsbegeleidend onderwijs (BBO) of het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), met een opleidingsduur van respectievelijk één of twee jaar. Ook is het mogelijk om, aansluitend op
de eerste vier jaar, in drie jaar deeltijdonderwijs (DA Vl) een eerste-graadsbevoegdheid voor hetzelfde vak te behalen.

2.2 Toegangsregeling tot het lerarenambt
(1) Vlaanderen
De toegangsregeling tot het lerarenambt werd voor het eerst vastgelegd door de
wet van 30 april 1969. In een decreet van 14 juli 1989 herzag de Vlaamse Gemeenschap deze toegangsregeling, die inmiddels opnieuw is gewijzigd in 1990-1991
(het besluit van de Executieve van 26 september 1990 zoals gewijzigd cp 19 december 1991 in verband met de bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen; twee
decreten over het statuut van het personeel in maart 1991 ). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten bekwaamheidsbewijzen: de vereiste
bekwaamheidsbewijzen betreffen de pedagogische diploma's die de sollicitant in
zijn bezit moet hebben; de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen zijn die diploma's die, bij gebrek aan geschikte kandidaten uit de vorige categorie, eveneens
toegang tot de opdracht kunnen verlenen; de andere bekwaamheidsbewijzen tenslotte kunnen slechts tijdelijk, als een noodmaatregel toegang verlenen tot de
opdracht. Slechts de eerste twee bekwaamheidsbewijzen kunnen leiden tot een vaste benoeming9.
Wat de basisvoorwaarden voor een aanstelling tot leraar betreft wordt (met inbegrip van het vorige) door de wet het volgende vastgelegd:
- Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap zijn,
behoudens door de gemeenschapsminister van onderwijs te verlenen vrijstelling;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- een bekwaamheidsbewijs voor het ambt bezitten;
- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat de gezondheid van
de leerlingen en andere personeelsleden niet in gevaar kan brengen;
- voldoen aan de bepalingen ter zake van de taalregeling;
9
Wat deze regeling betreft zijn er nog twee knelpunten. Vooreerst is er het gegeven dat er voor bepaalde onderwijsopdrachten niet genoeg kandidaten te vinden zijn; het gaat hier dan vooral om het
praktijkonderwijs in het TSO en BSO. Een tweede probleem betreft de tweede graad van het TSO en
BSO (cf. vorige voetnoot) waar voorlopig zowel universitair opgeleiden als leraren uit het PHO terecht
kunnen . Voorlopig ligt de beslissing tot benoeming nog bij de inrichtende macht - het schoolbestuur van de betreffende scholen.
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- van onberispelijk gedrag zijn, bewezen door een attest van goed zedelijk gedrag;
- voldoen aan de dienstplichtwetten (Tielemans, 1990).
In Vlaanderen wordt een onderscheid gemaakt tussen leerkrachten met een tijdelijke aanstelling en leerkrachten die vast benoemd zijn. Om vast benoemd te worden
dient men een bepaalde dienstanciënniteit (bijvoorbeeld 720 dagen) te hebben.
(2) Nederland
In vergelijking met de basisvoorwaarden zoals die in Vlaanderen in de wet zijn
vastgelegd, stelt de Wet op het Voortgezet Onderwijs het volgende (artikel 33,
lid 1):
'Tot leraar aan een school voor VWO, AVO en VBO kan slechts worden benoemd
hij, die in bezit is van:
a.
een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de justitiële
documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395);
b.
een bewijs van bekwaamheid voor het door hem aan die school te geven onderwijs;
c.
een bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding, voor
zover aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, en die niet krachtens rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs wordt uitgesloten.'
Eis b. en c. zijn volgens de rest van artikel 33 niet van toepassing op een leraar die
godsdienstonderwijs geeft en evenmin op een leraar die werkzaamheden verricht
in verband met contractactiviteiten. Daarnaast geldt op dit moment in verband met
de invoering van de basisvorming en het voorbereidend beroepsonderwijs tot augustus 2000 een ontheffing van de bevoegdheidseisen: leraren mogen vier jaar les
geven in een vak waarvoor zij niet bevoegd zijn, onder voorwaarde dat zij in die
periode het vereiste bewijs van bekwaamheid behalen.
Kenmerkend voor het voortgezet onderwijs is een bevoegdheidsstelsel met twee
kwalificaties: een eerste en een tweede graad. Het verkrijgen van een bevoegdheid
om les te mogen geven is gekoppeld aan de gevolgde opleiding en alleen bruikbaar voor het onderwijstype waarvoor men is opgeleid. In Nederland is zo een
systeem gegroeid met gescheiden opleidingscurricula voor leraren die in het basisonderwijs (via de PABO) dan wel in het voortgezet onderwijs gaan lesgeven.
Door de hoge eisen die aan de uitvoering van het beroep gesteld worden, zijn alle
opleidingen tot leraar minimaal op HBO-niveau. Wie zonder de vereiste opleidingen les wil geven, kan bij de inspectie een tijdelijke ontheffing aanvragen, die
ieder jaar opnieuw aangevraagd moet worden. Na tien jaar kan zo iemand een permanente ontheffing krijgen. Tijdelijke bevoegdheden komen op 60% van de
scholen voor en 18% van de tijdelijke bevoegdheden is voor vijf of meer achtereenvolgende jaren aangevraagd. Ze worden vooral ingezet voor vakken waarin een
tekort aan leerkrachten bestaat, zoals op dit moment economie en exacte vakken.
Over het stelsel van bevoegdheidse~sen zoals dat in Nederland van kracht is, is
de laatste jaren veel discussie gevoerd. Met name de Commissie Toekomst Leraarschap (CTL), die in november 1991 door de Minister van Onderwijs en
126

Thematische vergelijking

Wetenschappen is ingesteld met de taak een advies uit te brengen over de rol, de
positie en de waardering van het leraarschap en de daarmee samenhangende vraagstukken voor de lerarenopleiding, heeft een sterke impuls tot verandering
gegeven 10 . De huidige bevoegdhedenregelingen werken belemmerend in het onderwijs. Het potentieel van mensen dat als deskundige in aanmerking komt voor
een baan in het onderwijs en waaraan scholen ook behoefte hebben, is volgens de
Commissie groter dan de groep waaruit scholen nu mogen putten. Scholen zouden
vrij moeten zijn om nieuwe werknemers aan te trekken van buiten de door de overheid 'goedgekeurde' groep. Via een systeem van scholing, begeleiding en opbouw
van taakomvang en verantwoordelijkheid, kunnen mensen in de organisatie worden opgenomen die niet officieel bevoegd zijn, maar wel in belangrijke mate
voldoen aan de eisen die de school stelt. Zij kunnen hun deskundigheid ook buiten
het onderwijs hebben verworven. Zo kan ook de mobiliteit tussen de onderwijssector en overige marktsectoren worden vergroot, aldus de Commissie.
In een beleidsreactie naar aanleiding van het uitgebrachte rapport van de CTL
- getiteld Vitaal leraarschap ( 1993) - stelt de overheid dat zij de opvatting van de
commissie dat de benoeming van leraren een zaak is die in de toekomst grotendeels aan het schoolbestuur kan worden overgelaten, niet deelt. Het kabinet ziet
een belangrijke, permanente verantwoordelijkheid voor de overheid voor het garanderen van de kwaliteit van de leraar. Die verantwoordelijkheid wil zij
vormgeven binnen een nieuw stelsel van beroepsprofielen, bekwaamheidseisen en
de toetsing ervan. Men kan leraar worden door het volgen van een lerarenopleiding of via andere wegen, maar in alle gevallen zal de leraar moeten voldoen aan
de bekwaamheidseisen. Dit zal moeten blijken uit een nog te ontwikkelen beoordelingsstelsel. In de overgangssituatie moet een nieuwe werknemer die geen
lerarenopleiding gedaan heeft, verplicht worden een pedagogisch-didactische cursus te volgen. Daarnaast daagt het kabinet de beroepsgroep uit haar eigen
kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en te bewaken.

2.3 De positie van leerkrachten
In deze paragraaf behandelen we enerzijds de formele status van de leraar als
werknemer. Anderzijds komen vragen aan de orde die te maken hebben met de
meer 'informele status ' en de wijze van beroepsbeoefening van de leraar. Op welke wijze vervullen leraren hun onderwijstaak? Hoe is de maatschappelijke
waardering voor het beroep van leraren? Welke (loopbaan)perspectieven en mogelijkheden voor doorstroming hebben zij?
(1) Vlaanderen
De aanwerving en benoeming van het personeel in het Gemeenschapsonderwijs in
Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid van de Centrale Raad van de ARGO (Au-

10
Het advies is inmiddels uitgebracht onder de titel Een beroep met perspectief De toekomst van het leraarschap. Commissie Toekomst Leraarschap, 1993.
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tonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs). Het personeel van het officieel onderwijs heeft bijgevolg het statuut van ambtenaar. In het gesubsidieerd onderwijs
zijn de Inrichtende Machten belast met de aanwerving en benoeming van hetpersoneel. In het officieel gesubsidieerd onderwijs - ingericht door provincies en
gemeenten - hebben de personeelsleden dezelfde rechten en plichten als de provinciale en gemeentelijke ambtenaren. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd door
nauwkeurig bepaalde regels, die niet specifiek zijn voor het onderwijs (Ravez &
Tistaert, 1991 ). In het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn werkgever en werknemer
gebonden door een arbeidscontract. Ondanks het belang en de juridische verantwoordelijkheid van de Inrichtende Machten in het katholiek onderwijs (wettelijk
opgericht in de vorm van een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) en met
één of meer scholen onder haar gezag), zijn het toch de directies die veelal instaan
voor de aanwerving en benoeming van het personeel.
Net als in het Gemeenschapsonderwijs kunnen de (vastbenoemde) personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs vanuit wervingsambten opklimmen tot
diverse selectie- (bijvoorbeeld onderdirecteur of werkmeester) of bevorderingsambten (bijvoorbeeld inrichtingshoofd of inspecteur). In het gesubsidieerd
onderwijs gebeuren deze benoemingen echter 'op beslissing van de Inrichtende
Macht en zonder officieel vastgelegde regels' (Ibidem, p. 344).
Wat de bezoldiging betreft, worden personeelsleden van zowel het Gemeenschapsonderwijs als het gesubsidieerd onderwijs, rechtstreeks betaald door de
Vlaamse Gemeenschap. Zij staat dus ook in voor de betaling van het salaris van
leerkrachten uit het katholiek onderwijs 'ten minste als deze personeelsleden aan
bepaalde wettelijke of reglementaire voorwaarden voldoen (meer bepaald inzake
bekwaamheidsbewijzen, lichamelijke geschiktheid en talenkennis) en hen een
baan wordt aangeboden die de subsidiringsnormen respecteert' (Bergilez & Nicaise, 1991, p. 389).
Statistieken tonen ons nu dat het aantal inschrijvingen voor een lerarenopleiding
de laatste jaren nogal sterk afneemt. Ravez & Tistaert ( 1992, p. 338-339) halen
voor deze verminderde aantrekkingskracht vijf redenen aan:
- de ontmoedigingscampagne die gebaseerd was op objectieve gegevens, namelijk
een overschot aan leerkrachten;
- de langere duur van de PRO-opleidingen (van 2 naar 3 jaar), waardoor gemakkelijker gekozen wordt voor een universitaire opleiding (namelijk één jaar langer
en meer sociale status en kansen op de arbeidsmarkt);
- de vaak langdurige tijdelijke aanstelling zonder vooruitzicht op een 'vaste benoeming';
- de lagere lonen in het onderwijs in vergelijking met de privé-sector;
- de minder positieve houding van de maatschappelijke context tegenover het lerarenberoep.
De daling van het aantal inschrijvingen is slechts één teken van de malaise bij het
leerkrachtenkorps. Andere uitingsvormen zijn een toename van het aantal afwezigheden wegens 'gezondheidsredenen', moeilijkheden met betrekking tot de
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aanwerving van personeel, en tekenen van moedeloosheid of zelfs demotivatie,
het zogenaamde burn out-syndroom.
Tal van oorzaken hiervoor zoekt men (zie onder meer Vele jonge leraars, 1992)
in de eigen karakteristieken van het leerkrachtenberoep. Zo is voor velen de
terbeschikking- en reaffectatie-regeling een bron van frustratie. Ook ervaren
beginnende leerkrachten hebben een zware werkdruk, omdat ze vaak in moeilijke
klassen terechtkomen terwijl ze nog onvoldoende routine en ervaring hebben.
Sommigen onder hen zouden ook moeite ervaren zich aan te passen aan de
gevestigde staf in een school. Verder ervaren vele leerkrachten een gebrek aan
carrièreperspectief en plaatsen ze vraagtekens bij de vlakke loopbaan in het
onderwijs.
Besluitend mogen we stellen dat leerkrachten het gevoel hebben dat ze zowel
financieel, sociaal als moreel ondergewaardeerd worden.
In één adem met het burn out-fenomeen in het onderwijs, wordt ook vaak de feminisering van de Ieerkrachtenpopulatie genoemd. Gegevens uit 1991 tonen een
verhouding van ongeveer 60% vrouwen tegenover 40% mannen voor het gehele
onderwijs (Vizier, 1992, p. 7).
De verschillen per onderwijsniveau zijn opvallend. In het gewoon basisonderwijs is drievierde van het onderwijzend personeel een vrouw. In het buitengewoon
basisonderwijs is dat zelfs 80% en in het kleuteronderwijs 99%. In het gewoon se~
cundair onderwijs maken de vrouwen nog steeds de meerderheid uit, zij het
minder extreem (de cijfers variëren tussen 50,35 en 53,5 %). Alleen in het hoger
onderwijs geven nog meer mannen les dan vrouwen.
De vervrouwelijking van het leerkrachtenkorps wordt door beleidsmakers soms
met gemengde gevoelens aanschouwd. Zij veronderstellen dat feminisering in het
onderwijs minder kwaliteit zou impliceren of dat vrouwen als secundaire arbeidskrachten beschouwd moeten worden omdat ze hun job ondergeschikt zouden
maken aan hun gezinstaken. Toch tonen talrijke onderzoeksgegevens (aangehaald
in Feminisering, 1991 en Vizier, 1992) aan dat dit zeker niet het geval is. Uit een
onderzoek van de Vereniging Vlaamse Leerkrachten (Feminisering, 1991, p. 34)
zou blijken dat vrouwen gemotiveerder voor een onderwijsjob kiezen dan mannen:
'Voor de meeste vrouwen is onderwijs een eerste keuze, terwijl ongeveer 40% van
de mannen slechts na mislukte studies voor het lesgeven kiest.' Bovendien zouden
vrouwelijke leerkrachten meer tevreden zijn met hun beroep en zouden ze er beter
gemotiveerd voor zijn (Vizier, 1992). Wat tijdsbesteding betreft, zouden ze zelfs
meer tijd besteden aan hun job dan hun mannelijke collega's (Ibidem).
De oorzaken voor de vervrouwelijking in het onderwijs zouden nauw verbonden
zijn met de financiële en maatschappelijke onderwaardering van het beroep (Feminisering, 1991, p. 34). Waar mannen kiezen voor een meer bezoldigde en zekerder
job of het onderwijs als springplank gebruiken, lijken vrouwen nog steeds meer
aangesproken door opvoedende en verzorgende taken (in combinatie met het huishoudelijk werk) en beschouwen ze de minder goede bezoldiging als onbelangrijker, aangezien het vaak om een 'bijkomend inkomen' gaat.
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Deze elementen dragen zeker bij tot het gegeven dat de vertegenwoordiging van
vrouwen in beleidsfuncties erg laag is. Er is een minderheid aan vrouwelijke directeurs of inspecteurs. Ook in Inrichtende Machten, adviesorganen, selectie-,
bevorderings-, examen- en leerplancommissies zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd en in het kabinet van het Ministerie van Onderwijs zetelt nauwelijks een
vrouw (Vizier, 1992, p. 11). Dit verschijnsel is trouwens niet typisch Vlaams: in
heel Europa en erbuiten ligt de benoeming van vrouwen in verantwoordelijke functies erg gevoelig.
Een laatste 'hot issue' in het Vlaamse onderwijs dat we hier ter sprake brengen, is
het debat over de lerarenopleiding. In een poging om materiële, maatschappelijke
en morele opwaardering van het leerkrachtenberoep teweeg te brengen, is een
nieuwe lerarenopleiding een veelgehoord element.
Anno 1994 hoort men immers steeds meer stemmen die beweren dat de huidige
organisatie van de (universitaire) lerarenopleiding niet meer inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende taak van de leerkracht. In een
rapport voor UNESCO van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ( 1992,
p. 62) worden vijf probleemgebieden betreffende de lerarenopleiding afgebakend:
- 'de opleiding is teveel gericht op het specifieke lesgeven;
- de opleiding is wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd;
- er is te weinig (tot geen) samenwerking tussen de opleidingen in het pedagogisch onderwijs (buiten de universiteit) en de universiteiten;
- de startbegeleiding van de jonge leraar is onvoldoende;
- er is een bijzonder probleem ten aanzien van specifieke groepen (vb. leraren beroepsgerichte vakken en leraren in het buitengewoon onderwijs)'.
Een en ander heeft aanleiding gegeven tot het ter discussie stel1en van de bestaande lerarenopleiding.
Vanaf 1991 reeds worden in Vlaanderen vanuit verschillende hoeken (officiële
instanties, belangengroepen, pedagogische hogescholen, ... ) voorstellen en ontwerpen tot voorstellen ingediend ter hervorming van de (universitaire) lerarenopleiding (zie onder meer Van Wateghem, 1993).
De talrijke documenten zijn de weerslag van nieuwe visies op de structuur en de
organisatie van de lerarenopleiding. Zo zijn er bijvoorbeeld groepen die pleiten
voor een comprehensief model waarbij Hogescholen voor Lerarenopleiding
(HLO) met universitaire centra gaan samenwerken. De lerarenopleiding moet in
hun opinie opgetrokken worden tot het onderwijs van het lange type, opdat deze
(vierjarige) opleiding meer ruimte zou scheppen voór algemene culturele kennis
en vaardigheden, meer diepgang en meer praktijk. Aan de universitaire lerarenopleiding wordt een 'aspirantjaar' toegevoegd, waarin de aspirant-leerkracht onder
voortdurende begeleiding en evaluatie, zelfstandig en bezoldigd lesgeeft (Van Wateghem, 1993, p. 9-12). Ook de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) beklemtoont
structurele en feitelijke samenwerkingsverbanden tussen twee vormen van lerarenopleiding: enerzijds de driejarige, voltijdse, modulair georganiseerde opleiding
aan hogescholen en anderzijds een geïntegreerde, deeltijdse, universitaire lerarenopleiding (Ibidem, p. 12-14). Anderzijds worden (vooral vanuit de hoek van de
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pedagogische hogescholen) voorstellen gedaan dat hogescholen of instituten
voor lerarenopleiding (ILO's), onafhankelijk van de universiteit, alle vormen van
lerarenopleiding zouden verzorgen (Ibidem, p. 18). Men verkiest met andere
woorden dat alle dagopleidingen van leraren (gewoon en bijzonder onderwijs, navorming, ... ) zouden ressorteren onder eenzelfde bestuur en liefst onder één dak
(Ibidem, p. 15).
Verder bundelen deze (ontwerpen tot) voorstellen een brede waaier aan pedagogisch-didactische aspecten, eigen aan de lerarenopleiding. Zo pleiten enkele
voorstellen ervoor om de praktijkcomponent (stage) al erg vroeg in de opleiding
in te voeren. Op deze wijze wil men een hechte theorie-praktijkintegratie bevorde~
ren en een evolutie van metacognitieve vaardigheden op gang brengen. Hoewel
het gros van de voorstellen een sterke nadruk legt op het belang van een degelijke
begeleiding, ontbreekt in de voorstellen een concrete invulling van dit concept en
van de begeleiderstaak (Ibidem, p. 82). Wat de loskoppeling van begeleiding en
evaluatie betreft, is er tussen de voorstellen overeenstemming. Bovendien wordt
in de verschi11ende voorstellen een duurzame relatie tussen mentor en supervisor
uitdrukkelijk beklemtoond. Verder gaan de (ontwerpen tot) voorstellen alle in
meer of mindere mate in op de toelatingsvoorwaarden waaraan aspirant-leerkrachten moeten voldoen; ook aan de inhoud en onderwijsbevoegdheid en aan de duur
en het niveau van de lerarenopleiding wordt - zij het op zeer uiteenlopende
wijzen - aandacht besteed.
Naast deze voorstellen komt in oktober 1993 dan nog de discussienota 'Het lerarenambt in een nieuw perspectief' vanwege de Vlaamse minister van onderwijs,
een nota die in onderwijskringen op de nodige aandacht kan rekenen (zie bijvoorbeeld Nieuwe leraars, 1993; Op 't Eynde, 1994).
De nota en voorstellen lijken ons alle in die zin belangrijk, dat ze een wezenlijke bijdrage lever(d)en aan een debat over het beroep van de leerkracht en diens
plaats in de samenleving. Welke uitwerking de nieuwe lerarenopleiding uiteindelijk zal krijgen, blijft echter tot op heden nog uiterst onvoorspelbaar.
(2) Nederland
Na benoeming bij het openbaar onderwijs is de leraar ambtenaar. Een benoeming
bij het bijzonder onderwijs betekent dat de leraar werknemer is volgens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Juridisch gezien behoort het personeel in
het bijzonder onderwijs tot de particuliere sector. Alle 'geldzaken' en arbeidsvoorzieningen worden echter door de overheid vastgesteld en zijn geregeld in het
Rechspositiebesluit Onderwijspersoneel RPBO. Het personeel van het openbaar
onderwijs kan dus formeel, en personeel van het bijzonder onderwijs materieel,
als overheidspersoneel worden beschouwd. Het bevoegd gezag (schoolbestuur)
van een onderwijsinstelling is altijd formeel werkgever van het onderwijspersoneel.
Bij elke functie in het onderwijs hoort een salaris dat vastgesteld wordt volgens
een schalensysteem van de Rijksoverheid. Elk personeelslid doorloopt de salarisschaal volgens een bij de functie behorend carrièrepatroon. De functiecategorieën in
het voortgezet onderwijs zijn: leraar, adjunct-directeur/conrector, directeur/rector.
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Over de meer 'informele status' van de leraar valt heel veel te zeggen. We beperken ons echter tot de actuele thema's op dit terrein. Het eerste thema dat de
aandacht vraagt is het isolement waarin de leraar zijn beroep uitoefent en dat op
dit moment een zeer wezenlijk kenmerk van het leraarschap vormt. De complexiteit van het onderwijs, de heterogeniteit van de leerlingen, de aard en de vereisten
van het vakgebied en de beoogde doelstellingen maken het vak van leraar zo moeilijk, dat deze een hoge mate van flexibiliteit en stressbestendigheid moet hebben.
Door de wijze waarop scholen het primair proces (het creëren van leersituaties) organiseren, dragen leraren alle verantwoordelijkheid voor de situatie in de klas. Er
zijn weinig andere beroepen waarin één persoon zo'n verantwoordelijkheid draagt
voor een groep van 20 à 30 mensen. Uit vergelijking met andere landen blijkt dat
het gemiddeld aantal leerlingen per leraar in Nederland aan de hoge kant is. Contact of overleg met collega's tijdens de lessen is doorgaans niet mogelijk.
Een tweede actueel thema is de loopbaanontwikkeling c.q. doorstroommogelijkheden van leraren. De constatering van de al eerder genoemde Commissie
Toekomst Leraarschap (CTL) is dat er wat dit betreft te weinig mogelijkheden
zijn. Onder druk van de maatschappelijke veranderingen en de hogere eisen die
aan leraren worden gesteld, is het niet langer mogelijk dat de leraar de eigen professie ontwikkelt en op peil houdt, zoals lange tijd de gewoonte is geweest in het
leraarsberoep. Nascholing is in toenemende mate onderwerp van beleid geworden.
Het gebrek aan 'nascholingscultuur' binnen het onderwijs en het gebrek aan noodzakelijke randvoorwaarden zoals beoordeling, functie-evaluatie, tijd en financiële
vergoedingen staan echter volgens de commissie de professionalisering van leraren in de weg. In veel scholen ontbreekt een duidelijk ontwikkeld personeelsbeleid, waarin aandacht is voor loopbaanplanning en -begeleiding. Ook de interne
mobiliteit, het veranderen van functie binnen de onderwijssector, is gering. Oorzaken hiervan zijn volgens de CTL te weinig onderscheiden functieniveaus en het
ontbreken van functiedifferentie.
Evenals in Vlaanderen leeft ook in Nederland de behoefte het beroep van leraar
te herwaarderen, een derde actueel-thema in het leraarschap, dat sterk samenhangt
met de voorgaande. De maatschappelijke waardering voor het beroep van leraar
wordt in vele publicaties zorgwekkend genoemd. De leraar verliest steeds meer
status. Negatieve berichtgeving in de media, sterk achterblijvende salariëring, weinig loopbaanmogelijkheden en mobiliteit, demotivatie, een hoge werkdruk, een
relatief hoog ziekteverzuim en een negatief zelfbeeld en weinig zelfrespect bij leraren worden als factoren genoemd die van invloed zijn op de lage status. De CTL
betwijfelt overigens of al die factoren leiden tot een lagere maatschappelijke status. Duidelijk is echter wel dat het beroep, gezien de instroom in de lerarenopleidingen, vooral voor jonge mensen onaantrekkelijker is geworden. Inmiddels zijn
er vele voorstellen gedaan om tot herwaardering te komen.

2.4 Vergelijking van het lerarenberoep
Zowel in Vlaanderen als in Nederland bestaat er niet zoiets als één 'instituut voor
lerarenopleiding'. Jongeren die kiezen voor een baan in het onderwijs kunnen op
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verschillende niveaus terecht, afhankelijk van hun voorstudie en het gekozen onderwijsniveau.
Het naast elkaar bestaan van drie vormen van lerarenopleiding (waaronder twee
grote, namelijk aan de pedagogische hogescholen of aan de universiteiten) blijkt
de laatste tijd niet meer evident in Vlaanderen en wordt steeds ter discussie gesteld.
In Nederland (waar de diversiteit nog groter was) is - om de samenwerking tussen de diverse lerarenopleidingen te verbeteren - gekozen voor het samenbrengen
van lerarenopleidingen in één onderwijsinstituut. Dit geldt voor tweedegraadsopleidingen (PABO, NLO en DAV), de universitaire lerarenopleiding (eerste graad)
blijft apart De diversiteit blijft echter bestaan.
De Vlaamse pogingen tot herstructurering van de lerarenopleiding (althans op
papier), zouden volgens Stevens en Van Heule (1993, p. 50) uitingen zijn van een
Europese tendens. Steeds meer lidstaten neigen tot een 'academisering van de lerarenopleiding door de professionele opleiding te organiseren na een wetenschappe1ijke (universitaire) onderbouw'. Dit sleutelen aan de lerarenopleiding is één van
de maatregelen die getroffen worden om het beroep van leerkracht een nieuw elan
te geven.
In het Vlaamse én het Nederlandse onderwijs hoort men steeds vaker jammerklachten oprijzen, die uiting geven aan de onderwaardering van het leerkrachtenberoep op zowel economisch als sociaal vlak.
De werkgelegenheid, die gunstig beïnvloed wordt door een afnemend aantal inschrijvingen voor de lerarenopleiding, blijft afhankelijk van de dalende
demografische curve. De Vlaamse en Nederlandse leerkracht voelt zich onderbetaald en heeft weinig perspectieven voor carrièreplanning. Het Vlaamse en
Nederlandse onderwijs biedt leerkrachten immers weinig of geen mogelijkheden
tot bevordering. Georganiseerde nascholingsinitiatieven (vooral in Nederland) bestaan, maar extra scholing levert geen promotiemogelijkheden binnen de job van
leerkracht op. Wel kunnen de leerkrachten 'bevorderd' worden tot directeur, inspecteur of pedagogische begeleider, maar hierdoor verlaten ze (veelal) hun
onderwijzende rol. Ook de sociale positie van de leerkracht, die er vroeger één
was van aanzien en respect, wordt aangetast door een sterke vermaatschappelijking van het vormingsgebeuren: onderwijstaken komen ook op andere terreinen
dan het onderwijs voor (Stevens & Van Heule, 1993). Als reactie hierop gaat men
vaak pleiten voor verregaande professionalisering, waarbij nascholing en begeleiding als strategische middelen gehanteerd worden.
In beide landen verschillen de voorgestelde remedies tegen de tekortkomingen
in het leerkrachtenberoep echter ook (Ministerie O&W, 1993, p. 5). Vlaanderen
zoekt - zoals eerder aangegeven - de oplossing in een grondige aanpassing van de
lerarenopleidingen en een betere nascholing. De lerarenopleidingen moeten andere
einddoelen (ook vakoverstijgende doelen) krijgen; de barrières tussen de verschillende lerarenopleidingen moeten verlaagd worden en er moet een betere wisselwerking tussen de scholen en de opleidingsinstituten komen. Nederland vestigt
alle hoop op een cultuurverandering om te komen tot een zelfbewuste school die
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met een minimum aan overheidsregulering een eigen personeelsbeleid voert en het
onderwijsproces vorm geeft. De overheid schept de nodige voorwaarden opdat de
scholen zelf een beter werkklimaat kunnen realiseren.
In Vlaanderen tekent zich, net als in andere Europese lidstaten (Stevens & Van
Heule, 1993) een (sterke) vervrouwelijkingstendens af. Feminisering zou symbool
staan voor de verminderde aantrekkelijkheid van het leerkrachtenberoep en zijn
positie. Merkwaardig genoeg is deze tendens in Nederland veel minder duidelijk
aanwezig 11 .
Bij vergelijking van de verhouding mannen/vrouwen in het secundair/voortgezet
onderwijs (zie Figuur 24) stellen we erg verschillende patronen vast In Vlaanderen is in 1992 de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in het
SO ongeveer gelijk (met zelfs een kleine meerderheid aan vrouwen). In Nederland 12 bestaat echter 71 % van het personeel dat les geeft in het voortgezet
onderwijs uit mannen. Bij een opsplitsing naar schoolsoort (AVO, AVO/LBO,
LBO) blijkt deze verhouding slechts weinig te variëren (tussen 67%/33% in
AVO/LBO en 71 %/29% in AVO).

Figuur 24 13
Verhouding mannen/vrouwen bij het onderwijzend personeel in het gewoon voltijds voortgezet/secundair onderwijs

Vlaanderen

Nederland

mannen

49.64

vrouwen
50.35

mannen
71.01

vrouwen
28.98

11

Dergelijke tendensen kunnen geïllustreerd worden aan de hand van cijfergegevens over verschillende
jaren (longitudinaal onderzoek). Wij beperken ons hier evenwel tot de feitelijke situatie.
12

Deze cijfers z ijn gebaseerd op het schooljaar 1990-1991. Wellicht doen zich geen extreem grote verschillen voor met schooljaar 1991-1992.
13

Tenzij anders vermeld, komt het cijfermateriaal voor de figuren in deze paragraaf voor Vlaanderen
uit het Statistisch Jaarboek van her Onderwijs, schooljaar 1991-1992, voor Nederland uit het Statistisch
Jaarboek 1994 (CBS).
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Wanneer we de man/vrouw-verhouding bij het totale onderwijzend personeel nagaan (Figuur 25), blijkt de discrepantie in Nederland veel kleiner.
Figuur 25
Verhouding mannen/vrouwen bij het onderwijzend personeel in het volledige
(niet-universitaire) onderwijs

Vlaanderen
mannen
41.65

vrouwen
58.34

Nederland
mannen
54.83

vrouwen
45.16

In Nederland is de verhouding duidelijk evenwichtiger (ondanks een blijvende
meerderheid van mannen). Dit moet verklaard worden door de grotere aanwezigheid van vrouwen in het basis- en speciaal onderwijs, waar van oudsher meer
vrouwen dan mannen werkzaam zijn, terwijl in het voortgezet en hoger onderwijs
mannelijke docenten in de meerderheid zijn.
Het zou interessant zijn ook de verhouding tussen parttime- en fulltime-aanstellingen in het onderwijs te onderzoeken en na te gaan of - zoals verondersteld kan
worden - vooral vrouwen deeltijdse arbeid uitoefenen. Wij doen hierover evenwel
geen uitspraak.
We sluiten het thema 'het lerarenberoep' af met een vergelijking van het aantal
leerlingen dat één leerkracht in het voltijds secundair/voortgezet onderwijs gemiddeld onder zijn hoede heeft: de zogenaamde 'leerling:leerkracht-ratio' (zie OESO
(1992) 14). Dit levert een verrassend groot verschilpunt op tussen Vlaanderen en
Nederland.
De cijfers voor het Buitengewoon/Speciaal Onderwijs worden in Tabel 4 buiten
beschouwing gelaten. Het aantal leerlingen per groep is daar namelijk veel kleiner, zodat er naar verhouding meer leerkrachten zijn. Dit zou een enigszins
vertekend beeld opleveren.

14

Definitie: ' the pupil:teacher ratio is the ratio of the number of full-time-equivalent pupils enrolled at a
given level of the education to the number of full-time-equivalent teachers at the same level ' (OESO,
1992).
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De ratio voor Nederland ligt opvallend veel hoger: 13,48 versus 7,86. Nederlandse leerkrachten VO hebben gemiddeld méér leerlingen in hun klas dan
Vlaamse SO-leerkrachten; voor een zelfde leerlingenaantal zijn in Nederland dus
minder leerkrachten werkzaam dan in Vlaanderen, of anders gezegd: in een Vlaamse (secundaire) school lopen mutatis mutandis meer leerkrachten rond dan in een
Nederlandse.
Als we de cijfers in Tabel 4 vergelijken met de ratio die door de OESO berekend
is over àlle niveaus (van basis- tot hoger onderwijs) dan blijkt het verschil in ratio
op het niveau van het voortgezet onderwijs tussen beide landen kleiner te zijn dan
voor alle niveaus samen. De leerling:leerkracht-ratio voor alle onderwijsniveaus
samen (mèt inbegrip van het Buitengewoon/Speciaal Onderwijs!) is namelijk: 20
voor Nederland en 8,3 voor België. Dit betekent dat (ook en vooral) op andere onderwijsniveaus de Nederlandse leerkrachten met grotere klassen geconfronteerd
worden dan hun Vlaamse collega's.
Tabel4
'Leerling:leerkracht-ratio' in het gewoon voltijds voortgezet/secundair onderwijs
schooljaar 1991/1992

NEDERLAND

VLAANDEREN

schoolbevolkin g

1.204.845

427.380

onderwij ze nd personeel

89.370

54.312

ratio schoolbevolkin g
onderwij zend person ee l

13 ,48

7,86

Bron: Naast hoger vermelde bronnen, ook Het jaar 1993 in cijfers (CBS)

3 Leerachterstanden en rendement van het onderwijs
Zowel in Vlaanderen als in Nederland hebben leerlingen de mogelijkheid elk jaar
van het secundair/voortgezet onderwijs over te doen. Dat een heel groot percentage leerlingen effectief aan deze mogelijkheid voldoet, is reeds lang duidelijk.
Wat de precieze aantallen zittenblijvers betreft, lopen evenwel de meningen uiteen.
Voor Vlaanderen worden dergelijke cijfers immers niet opgevraagd. Voor Nederland zijn wel cijfers over doorstroom, uitstroom en zittenblijven, en daaraan
gekoppeld ook over het rendement van de verschillende schooltypen bekend.
Deze situatie maakt een vergelijking van beide landen uiteraard erg moeilijk.
We kozen er dan ook voor om de thematiek 'leerachterstanden' voor Vlaanderen
en Nederland op een verschi1lende manier te benaderen, afhankelijk van de beschikbare gegevens voor beide landen. Een vergelijkende paragraaf leek ons
bijgevolg niet verantwoord en weinig zinvol.
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3.1 Vlaanderen
Het thema 'slagen en mislukken op school' vond - vooral door de OESO-doorlichting15 in 1991 - in de Vlaamse media een brede weerklank (Heene, 1992).
Toch is het in Vlaanderen (evenals in Wallonië) onmogelijk om uitsluitsel te geven over het exacte cijfer zittenblijvers. De Dienst Statistiek van het Ministerie
van Onderwijs (evenals de Universitaire Stichting of de VLIR) verzamelde hier16
over nog geen gedetailleerde gegevens ; uit de nationale statistieken kan dit
aantal vooralsnog niet zonder problemen afgeleid worden.
Wel beschikt men over 'de aantallen leerlingen die "normaalgevorderd" ("op
leeftijd") zijn, die voorsprong hebben en die één of meerdere jaren vertraging hebben; het gaat om gecombineerde frequentietabellen van geboortejaren en leerjaren' (Van Damme, 1993, p. 103).
Van Damme (1993, p. 9, 16, 49) onderscheidt twee benaderingswijzen om de
kwantitatieve omvang van de vertraging in ons onderwijs te berekenen: de 'traditionele' en de 'pseudo-longitudinale' benadering.
De auteur (Ibidem, p. 51) beklemtoont evenwel dat beide methoden slechts voorlopig zijn, in afwachting van anderssoortige informatie vanwege het Departement
van Onderwijs of uit longitudinaal onderzoek. Wij geven hieronder gegevens weer
van beide benaderingswijzen.
(1) 'Traditionele benadering': het percentage leerlingen met vertraging in een bepaald jaar van het secundair onderwijs
De statistische jaarboeken worden traditioneel als uitgangspunt genomen voor het
beantwoorden van de vraag hoeveel procent van de leerlingen van een bepaald
leerjaar een achterstand heeft.

15

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, e.a. ( I 991 ). Education in Belgium: the diverging pat hs. Review of national poli ei es for education. Brussel: CIP Royal Library King Albert I.
16

Omwille van de privacy van de Belgische leerling kon tot nu toe van staatswege geen informatie worden opgevraagd over de weg die de inividuele leerling doorheen het secundair onderwijs aflegt. De
Dienst Statistiek deelde evenwel mee dat weldra meer uitgebreide gegevens kunnen worden opgevraagd.
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Tabel5
Schoolse achterstand in het secundair onderwijs per leerjaar ( 1990-1991)

Leerjaar
1
2
3
4
5
6
7

Alle leerlingen
19.54
25.10
31.67
38.55
42.89
40.73
57.64

Jongens

Meisjes

22.17
29.32
36.94
45.08
50.06
48.01
63.28

16.71
20.58
25.97
31.41
35.47
33.72
52.71

We stellen vast dat in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs bijna 20%
van de leerlingen achterstand heeft, dat dit percentage oploopt tot ongeveer 40%
in het vijfde en zesde leerjaar, en dat van de beperkte groep leerlingen in het zevende leerjaar, meer dan de helft vertraging heeft (Van Damme, 1993, p. 11). Uit
bovenstaande tabel blijkt dat het geslacht een belangrijke variabele is die correleert met verschillen in schoolse achterstand. Jongens hebben meer vertraging en
het verschil loopt op tot omstreeks 15% in het vijfde en zesde leerjaar.
Onderstaande tabellen brengen nog andere variabelen aan het licht. Uit tabel 6
blijkt imrners dat ook de verschillen tussen de netten groot zijn. Met Van Damme
(Ibidem, p. 12) constateren we dat het gemeenschapsonderwijs een tussenpositie
inneemt tussen het vrij en het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal leerlingen met vertraging in
het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoekt men in het feit dat dit net op het niveau van het secundair onderwijs vooral technisch en beroepsonderwijs aanbiedt.
Tabel 7 biedt voor deze hypothese bewijsmateriaal; zij illustreert dat vooral de verschillen tussen ASO enerzijds en TSO en BSO anderzijds groot zijn.
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Tabel6
Schoolse achterstand in het secundair onderwijs vergeleken tussen de netten
(1990-1991)
Jongens
lrj.

gem.

2
3
4
5
6
7

31.62
42.45
53.25
59.06
62.71
58.58
71.25

Meisjes

off.ges. vrij
41.71
49.94
56.20
62.71
68.52
66.02
68.02

17.51
23.12
29.67
39.16
44.40
43.25
60.40

gem.
24.46
30.48
41.10
45.96
48.12
44.56
59.35

Totaal

off.ges. vrij
35.15
43.71
55.22
58.89
63.87
59.94
65.30

13.92
16.83
19.95
26.10
30.62
29.72
49.71

gem.
28.26
36.80
47.42
52.81
55.63
51.57
65.03

off.ges. vrij
39.50
47.90
55.87
61.42
66.88
63.77
66.91

15.72
19.95
24.83
32.70
37.39
36.14
54.41

Tabel 7
Schoolse achterstand in het secundair onderwijs vergeleken tussen de onderwijsvormen ( 1990-1991)
A.S.O.

T.S.O.

B.S.O.

lrj. jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes Totaal
3
4
5
6
7

15.59
21.34
26.78
26.97

10.87
13.71
17.08
18.39

13.24
17.25
21.59
22.33

44.87
54.47
60.64
59.83
66.73

33.01
40.05
44.50
41.61
65.36

40.17
48.81
53.57
51.36
66.07

Jongens Meisjes Totaal
64.16
66.76
66.97
63 .98
63.69

53.63
54.79
54.93
50.82
50.75

59.12
60.58
61.06
57.24
56.57

(2) Pseudo-longitudinale benadering: doorstroming doorheen het secundair onderwijs van de generatie die in 1990 18 jaar werd
De hierboven beschreven, traditionele benadering is evenwel niet zonder problemen. Van Damme ( 1993, p. 15) geeft een aantal knelpunten weer (die we in deze
context niet nader speciferen), die het gevolg zijn van de werkwijze die eigen is
aan de traditionele benadering. Volgens de auteur zou men in de 'traditionele benadering [... ] de verhouding [bepalen] - binnen een bepaald leerjaar tussen
enerzijds het aantal leerlingen van een bepaalde generatie dat normaal gevorderd
is (aangevuld met de leerlingen met voorsprong uit de volgende generaties) en anderzijds het aantal leerlingen met achterstand uit vorige generaties. Die groepen
samen vormen immers 100%. Het resulterende percentage met achterstand is dan
ook functie van schommelingen inzake het aantal leerlingen in de vermelde groepen en van de verhouding ertussen.'
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Om de problemen te ondervangen zou er volgens de auteur maar één goede oplossing zijn, namelijk het longitudinaal volgen van individuele leerlingen. Dit
gebeurde tot nu toe in Vlaanderen slechts bij uitzondering. Bovendien zijn er geen
recente onderzoeksresultaten bekend die zijn gebaseerd op grote representatieve
steekproeven. Van Damme opteert dan ook voor een noodoplossing: het verwerken van de nationale statistieken per generatie (dat is per groep leerlingen van
eenzelfde geboortejaar). Hij is zich ervan bewust dat ook deze methode een aantal
zwakke punten vertoont.
Wat het secundair onderwijs betreft, volgde Van Damme een generatie die in 1972
werd geboren en die in 1990 de leeftijd van 18 jaar bereikte. Uitgangsvraag is ditmaal hoeveel procent van een generatie ' op tijd' (of met voorsprong) een bepaald
jaar van het gewoon secundair onderwijs bereikt.
Dit betekent dat voor elk leerjaar de leerlingen in een bepaalde generatie met
100% werd gelijkgesteld en dat men naging welke leerlingen ' op tijd ' waren en
welke leerlingen achterstand hadden opgelopen.
Tabel 8
Doorstroming in het secundair onderwijs van de generatie die in 1990 18 jaar
werd (1972); beide geslachten (percentages)
% lee rlin gen

Uonge ns en meisjes)

12 j.

' 83 -' 84

l ste Ij.

13 j . '84- '85

ac hter in
gewoon
Sec undair
Onderwi js

op tijd , of
vóór, in
ge woon
Secundair
Onderwijs

in
Totaal
Buitengewoon
Sec unda ir
O nderwij s

13,30

82,58

4,11

100

2de Ij.

19, 79

76,57

3,64

100

14 j. '85-'86 3de Ij .

26, 18

70,49

3,33

100

'86- ' 87 4de Ij.

3 1,43

63.55

3,41

98,39

16 j. '87-'88 5de Ij.

35 ,5 5

54,97

3,32

93,84

' 88 -'89 6de Ij.

38,63

47,76

3, 19

89,59

15 j.

17 j.

Bron: Van Damme (1992)1 7
Uit Tabel 8 blijkt dat 82% van de bestudeerde generatie zonder vertraging het secundair onderwijs begint. 'Daarna daalt het percentage leerlingen dat zonder
vertraging een hoger leerjaar bereikt sy stematisch, aanvankelijk met 6 %, daarna
met 7 of 8% per jaar. Op 14-jarige leeftijd bereikt nog zo ' n 70% zonder vertraging
het derde leerjaar van het secundair onderwijs, op 16~jarige leeftijd nog zo'n 55 %
het vijfde leerjaar. Het zesde leerjaar wordt slechts door 48 % van de generatie normaalvorderend bereikt( ... )' (Van Damme, 1993, p. 22).
17

In deze tabe l staat s lechts een se lec ti e van de door Van Damme ge publi cee rde cijfers: de gegeve ns
voor het zes de lee rj aar en he t eerste jaar hoger onderw ijs hebben we ni e t o pge no men . B ovendi en nee mt
Van Damme nog een bijk omende kol om op waarin hij de percen tages plaatst van de leerlingen di e ' nie t
op tijd of ni et voor [zijn] in G.L.O. of G.S. O. '.
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Ook met betrekking tot de doorstroming doorheen het secundair onderwijs doen
zich verschillen voor tussen jongens en meisjes, zoals Figuur 26 illustreert.
Uit de grafiek (Figuur 26) kunnen we aflezen dat 56% van de meisjes en 39% van
de jongens normaalvorderend het zesde leerjaar van het voltijds secundair onderwijs haalt. Dit verschil in geslacht impliceert dan ook dat de jongens in de meeste
overige situaties beter vertegenwoordigd zijn. 44% van de jongens en 32% van de
meisjes hebben vertraging opgelopen in het gewoon voltijds onderwijs en bijna
4% van de jongens en ongeveer 2,5 % van de meisjes lopen school in het BuSO.
Verder blijkt (niet uit deze tabel) dat 3% van de jongens en 2% van de meisjes les
volgen in het deeltijds onderwijs en bijna 7% van de jongens en ruim 3% van de
meisjes in zogenaamde middenstandsopleiding deelnemen (Van Damme, 1993, p.
24).

Figuur 26
Situatie op 17-jarige leeftijd (generatie 1972)
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Ten slotte stellen we met betrekking tot de doorstroming doorheen het secundair
onderwijs ook verschillen vast wanneer we differentiëren naar netten (Tabel 9) en
onderwijsvormen (Figuur 27).
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Tabel 9
Doorstroming doorheen het secundair onderwijs van de generatie die in 1990
18 jaar werd (1972) binnen elk net, beide geslachten (percentages)

achter
in G.L.O.
of G.S.O.

op tijd of voor
inG.S.O.
of H.O.

in B.L.O.

in Bu.S.O.

Totaal aantal

gemeenschap
14 jaar
17 jaar

36.34
55.29

60.50
41.14

0.60
0.00

2.57
3.57

13556
11878

officieel gesubsidieerd
14 jaar
17 jaar

44 ..80
60.07

47.67
33.00

0.52
0.00

7.00
6.93

6667
6524

vrij
14 jaar
17 jaar

21.41
36.59

75.73
60.40

0.47
0.00

2.39
3.01

54924
50524

Uit Tabel 9 blijkt 'dat in het vrij onderwijs relatief veel leerlingen normaalvorderend zijn - van 75 % op 14 jaar tot 60% op 17 jaar - terwijl in het officieel
gesubsidieerd onderwijs die percentages slechts 48 respectievelijk 33 bedragen;
dat dit net een relatief sterk uitgebouwd scholenpark voor buitengewoon onderwijs heeft, is een element van verklaring. Het gemeenschapsonderwijs neemt hier
een tussenpositie in' (Van Damme, 1993, p. 26).
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Figuur 27
Schoolse achterstand op 17 jaar per geslacht en onderwijsvorm (generatie 1972)
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Het al dan niet achterstand hebben en de onderwijsvorm hangen sterk samen.
'Drie vierden van de A.S.0.-leerlingen zijn op leeftijd, terwijl dit slechts geldt
voor 43 % van de T.S.0-ers en voor 37% van de B.S.0.-leerlingen' (Van Damme,
1993, p. 27).

3.2 Nederland
Voor Nederland zijn wel systematische gegevens beschikbaar over de uitstroom
en doorstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs zonder diploma en van
het aantal zittenblijvers. Ook kunnen we iets zeggen over het rendement van de
verschillende schooltypen, in termen van het percentage leerlingen dat een diploma haalt. We geven de beschikbare cijfers hieronder op drie verschillende
manieren weer. We sluiten af met een paragraaf waarin we het voortijdig schoolverlaten als een actueel probleem benaderen.
(1) Doorstroom- en uitstroomgegevens
In Tabel 10 wordt per leerjaar/per schoolsoort een onderscheid gemaakt tussen dat
deel van de leerlingen dat een diploma behaalt (bijvoorbeeld na het beëindigen
van MAVO-, HAVO-, LBO/VBO-opleiding), het deel dat naar het volgende leerjaar overgaat, de leerlingen die zittenblijven (dat wil zeggen binnen dezelfde
schoolsoort hetzelfde leerjaar opnieuw doen), de leerlingen die vertraging oplopen
door naar hetzelfde of een lager leerjaar in een andere schoolsoort over te stappen
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(bijvoorbeeld vanuit de derde klas MAVO naar de derde klas HAVO), en tenslotte
dat deel dat het voltijds voortgezet onderwijs verlaat. Het MBO is niet in de tabel
opgenomen. We kunnen wel zeggen dat voortijdige schoolverlating op het MBO
erg veel voorkomt, meer dan in enig ander type VO dan ook (in 1987 verlaat ongeveer 40% van de leerlingen de school zonder diploma).
Tabel 10
Door- en uitstroom in het algemeen vormend en lager beroepsonderwijs over de
verschillende schoolsoorten en leerjaren in Nederland na het schooljaar 1988-19'89
1
~

volgende
leerjaar

zittenblijvers

A VO/LBO/ IBO

92,72

5,48

1,72
0,38

leerjaar

herkomst

1

diploma

2

A VO/ LBO/ IBO

91,26

8,02

3

A VO/LBO/ IBO

85,86

9,34

4

180

74,2 3

3,78

zelfde of lager leerjaar
andere onde rwijsvorm

uit voltijds
onderwijs

4,03
0,52

2 1,43

LBO

82,21

4,67

1,94

9, 35

MAVO

84,04

6,14

0,98

7,51
8,93

HAVO

69,69

20,26

0,27

vwo

88, 67

6,61

3,03

1,40

11,48

5,08

3,05

5

HAVO

79,48

6

vwo
vwo

84,69

82, 11

11,73

1,52

4,45

8,09

0, 10

7, 12

Bron: Onderwijsverslag over het jaar 1990, Ministerie O&W
Uit de bovenstaande tabel is nog niet duidelijk geworden wat er gebeurt met de
leerlingen die zonder diploma uitstromen uit het type onderwijs dat ze tot dan toe
gevolgd hebben. Daarvan geven we in Tabel 11 een beeld. We zien daarin het percentage dat naar het speciaal onderwijs, naar het MBO, het HBO en het deeltijdonderwijs doorstroomt en het percentage dat helemaal geen onderwijs meer gaat
volgen. Deze percentages worden afgezet tegen het totaal aantal leerlingen (met
èn zonder diploma) dat de verschi1lende schooltypes verlaat. Uit de tabel blijkt dat
van het aantal leerlingen dat het VBO en het MAVO zonder diploma uitstroomt,
het grootste deel of het onderwijs verlaat óf een deeltijdopleiding gaat volgen.
Voor leerlingen zonder diploma uit het HAVO geldt dat zij voornamelijk of naar
het MBO gaan of het onderwijs verlaten. De uitvallers in het VWO stappen voornamelijk uit het onderwijs. Uit de cijfers over 1991 blijkt dat de uitval zonder
diploma uit het MAVO en VWO stabiliseert en in het VBO en HAVO afneemt.

18

Voor de eerste drie leerjaren wordt onder zittenblijver ook begre pen die leerling die van AVO naar
LBO , of van LBO naar IBO (Individueel Beroepsonderwijs) overstapt.
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Tabel 11
Uitstroom- e.n doorstroomgegevens VBO/MAVO/HAVO/VWO zonder diploma in
percentages van totale uitstroom (met en zonder diploma), in de schooljaren 19891991
Richting

schooljaar

uitstroom
totaal

(V)SO

MBO

HBO

naar
deeltijd

geen
onderwijs

VBO

1989
1990
199 1

92.917
86.714
77. 400

1,25
1,41
1,40

1,97
3,70
4,50

-

-

4,51
5,99
5,60

5,29
6, 11
5,80

1989
1990
199 1

68.011
67 .306
63.300

0,03
0,05

1,56
2,54
3,60

-

3,01
3,06
3,0

3,87
4,21
4,3 0

1989
1990
199 1

47.246
44.9 45
42.200

-

6,04
6,68
6,60

-

3,90
4,5 1
3,60

8,62
8,09
6,90

1989
1990
199 1

38.636
38.02 1
36.300

0,65
0,92
0,80

1,11
1, 14
0,80

2, 11
2,29
1,90

9, 42
8,67
8,.80

MAVO2+

HAVO4+

VWO4+

-

-

-

0,05

0,70
0,44

Bron: Onderwijsverslag over het jaar 1992. Ministerie O&W
(2) Het rendement van de verschillende schoolsoorten
De cijfers met betrekking tot 'doorstroom', 'uitstroom' en 'voortijdige uitval' zeggen ook iets over het rendement van een bepaald schooltype. Het accent ligt
daarbij meer op de 'prestaties' van de opleiding dan op die van de leerling. We
gaan hierop wat dieper in. Achtereenvolgens beschrijven we het rendement van de
verschillende schooltypen in het voltijds VO en kijken daarbij naar welke vervolgopleidingen gekozen worden en door hoeveel leerlingen. Per schooltype geven we
- indien beschikbaar- een indicatie van het 'numerieke rendement ' , dat wil zeggen, het percentage leerlingen dat een diploma behaalt. De gegevens die we
hierbij noemen, zijn gebaseerd op cijfers van 1988 tot 1991 en afkomstig van het
Ministerie van O&W (1993, p. 45).
De meeste VWO-leerlingen met diploma gaan na hun ople.iding, zoals ook het
doel van het VWO is, een studie in het wetenschappelijk onderwijs volgen. Dat
percentage (ongeveer 61 %) blijft de laatste jaren stabiel. De belangstelling voor
het hoger beroepsonderwijs neemt in deze periode licht toe (van 24% in 1988 naar
27 % in 1991 ). Het aantal VWO-leerlingen met diploma dat geen vervolgopleiding
meer begint, neemt sterk af: van 15 % in 1988 naar 8% in 1991. Het 'numerieke
rendement ' van het VWO is voor 1991 67%.
Wanneer we de cijfers nemen met betrekking tot de uitstroom van HAVO-Jeerlingen met diploma, dan valt op dat, ondanks het vooropgestelde doel, slechts
42 % van de leerlingen na het HAVO naar het HBO doorstroomt. Toch betekent
dit, in vergelijking met de cijfers van 1990 (38 %) een licht herstel. Naar het MBO
gaat bijna 24% van de HAVO-leerlingen. Verder stroomt 18% door naar VWO-5
en volgt ongeveer 13% geen voltijds dagonderwijs meer. Het totale rendement van
het HAVO is voor 1991 62 %.
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Het totale rendement van het MAVO ligt een stuk hoger dan dat van het HAVO
en VWO: 81 %. Van deze groep afgestudeerden stroomt in 1991 73% door naar
het MBO en ruim 16% naar HA VO-4. Slechts 2,5% beschouwt het MAVO als
eindonderwijs en verlaat het voltijds VO.
Over de uitstroom van de VBO-leerlingen met diploma kan op dit moment nog
weinig gezegd worden. De meest recente cijfers betreffen de uitstroom van het
'oude' LBO. Daarvan gingen de meeste leerlingen naar het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (het KMBO, dat nu ook afgeschaft is) of een deeltijdopleiding
(bijvoorbeeld in het leerlingwezen). Leerlingen die examen gedaan hebben op Cof D-niveau gingen in veel gevallen ook naar het MBO. Het aantal leerlingen dat
na het LBO géén onderwijs meer volgde, is afgenomen van bijna 20% in 1988 tot
ruim 10% in 1991. De voortijdige uitval van leerlingen in het LBO was overigens
heel groot. Of door de invoering van het VBO hierin verandering komt, moet nog
blijken.
Voor het (K)MBO (KMBO en MBO worden niet onderscheiden in de cijfers)
geldt in de periode 1988 tot 1991 een toename in de belangstelling: van 38,5 % in
1988 naar 49 ,5 % in 1991. Ook bij de deeltijdopleidingen is een stijging te zien, zij
het een lichte, van ruim 26% in 1988 naar bijna 28% in 1991. Ook in het MBO is
de voortijdige uitval groot.

(3) Zittenblijven in het voortgezet onderwijs
Hoewel het bij de invoering van de basisschool in 1985 de bedoeling is dat zittenblijven niet meer voorkomt, blijkt het in de praktijk nog steeds een actueel
probleem te zijn wat een school 'aan moet' met een leerling die een leerjaar niet
naar tevredenheid heeft afgesloten. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs wordt het volledig opnieuw doen van een leerjaar, met dezelfde leerstof, als
weinig zinvol ervaren. Toch zijn er vaak (nog) weinig alternatieven.
Hoe vaak zittenblijven in de praktijk nu echt voorkomt is te zien in tabel 12.
Daarin geven we een overzicht van het totaal aantal zittenblijvers per schooltype
en per leerjaar in het voortgezet onderwijs. We zien daarin dat voor VBO en
MAVO geldt dat het aantal zittenblijvers in het derde leerjaar het grootst is. In het
HAVO is in het vierde leerjaar en in het VWO in het vijfde leerjaar het aantal zit~
tenblijvers het grootst.
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Tabel 12
Totaal aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs in percentages van het totaal aantal leerlingen in dat leerjaar van dat schooltype
Schooltype/
schooljaar

leerjaar 1

leerjaar 2

leerjaar 3

leerjaar 4

2,3
2,7
2,9

4,7
4,5
4,9

8,2
7, 1
7,3

4,3
4,6
4,3

-

-

9,1
9,4
J0,2

11,0
l l ,2
11,4

4,4
7,0
5.5

-

7,7
7,6
7,5

9,5
10,3
10,6

18,6
20,3
21,0

10,7
11 ,5
12,0

-

3,4
3.1
3,3

6,7
6,6
7,6

10,7
11,7
11 ,2

leerjaar 5

leerjaar 6

VBO/IVBO

1988/89
1989/90
1990/91
MAVO

1988/89
1989/90
1990/9 1
HAVO

1988/89
1989/90
1990/91

vwo
1988/89
1989/90
1990/91

7,9
8,1
7,1

N.B.- Afzonderlijke gegevens over leerjaar 1 van MAVO, HAVO en VWO
ontbreken, omdat bijna al deze leerlingen in een gecombineerde
AVO-brugklas zitten.
- In het examenjaar gaat het om de gezakten die terugkeren om alsnog
bun diploma te behalen.
Bron: Onderwijsverslag over het jaar 1992. Ministerie O&W

(4) Het voortijdig schoolverlaten als probleem
Het voortijdig schoolverlaten van veel jeugdigen is de laatste jaren een extra zorg
van de Nederlandse overheid. In 1992 is in interdepartementaal verband een advies aan het kabinet opgesteld over de aanpak van het voortijdig schoolverlaten. In
de vervolgnota Profiel van de Tweede fase Voortgezet Onderwijs~ waarin ideeën
geschetst worden voor de inrichting van het onderwijs ná de basisvorming - is een
schets van het voorgestelde beleid opgenomen. Er is aangegeven dat het aantal
leerlingen dat het onderwijs verlaat zonder een minimum start-kwalificatie op het
niveau van primair beroepsonderwijs, teruggedrongen moet worden. Het plan van
aanpak is gericht op het scheppen van randvoorwaarden, opdat de instellingen in
de regio maatwerk kunnen leveren op het niveau van de individuele leerling. De
randvoorwaarden betreffen de samenwerking tussen instellingen, het versterken
van verantwoordelijkheden, het verhogen van de slagvaardigheid en de vergroting
van expertise. Het kabinet heeft dit uitgewerkt in een actieplan van de Rijksoverheid, getiteld Een goed voorbereide start Uanuari 1993).
Daarnaast zijn de afgelopen jaren, in opdracht van het Ministerie van O&W en
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verschillende spijbelopvangprojecten en
projecten voortijdig schoolverlaten gestart en vervolgens geëvalueerd. Hieruit
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blijkt dat voortijdige schoolverlaters vaak nog wel een baan vinden, maar het behoud, het niveau en de beloning van de functie zijn problematisch. Grofweg volgt
na vijf jaar voortgezet onderwijs nog 77% dagonderwijs, 18% heeft het VO ongediplomeerd verlaten en 5% ongediplomeerd. Dat betekent dat één op de vijf
leerlingen ooit voortijdig de opleiding verlaten heeft, maar, zo blijkt uit bovenstaande tabellen, in de regel stromen zij door naar een andere opleiding. Een
andere conclusie uit de projectevaluaties is dat tussen scholen aanzienlijke verschillen bestaan in aantallen voortijdige schoolverlaters (zie Voncken en
Babeliowski, 1992). Sommige scholen laten jaarlijks variaties zien. Op veel scholen bestaat onvoldoende inzicht in de omvang van deze groep, wordt hoge
prioriteit aan de aanpak van dit probleem toegekend, maar de kans op succes
wordt laag ingeschat. Samenwerking met andere instanties wordt toegejuicht, samenwerking binnen het onderwijs ligt moeilijker. Op scholen wordt vooral de
tussentijdse instroom van leerlingen als probleem ervaren. De oorzaken van voortijdig schoolverlaten zoeken de scholen vooral in de spanning tussen thuis- en
schoolsituatie. Een deel van de maatregelen die de scholen nemen, richt zich op de
relatie school-ouders. Scholen met een laag percentage voortijdige schoolverlaters
blijken aan deze problematiek veel aandacht te schenken en een duidelijke en vaste plaats in hun programma aan school- en beroepskeuzebegeleiding te geven.

4 Basisvorming en eind termen/kerndoelen
Het vraagstuk van de basisvorming, gedefinieerd als een samenhangend geheel
van kennis, kunde en persoonlijkheidskenmerken/attituden, dat voor iedere (jonge) mens noodzakelijk wordt geacht om zinvol deel te kunnen nemen aan de
(toekomstige) samenleving, maakt tegenwoordig in de meeste Europese landen
meer dan ooit deel uit van de discussie over onderwijs. Het begrip 'basisvorming'
verwijst meestal naar vorming voor leerlingen vanaf 4 à 6 tot 14 à 16 jaar. In deze
studie beperken we ons tot basisvorming in het secundair/voortgezet onderwijs.
In een vergelijkende studie van Wielemans & Vermeerbergen (1990) is aandacht
besteed aan de aard, de omvang, de duur, de evaluatie en de structuur van de basisvorming in vier landen, namelijk Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Het blijkt dat vragen in verband met basisvorming meestal zeer pragmatisch en
praktisch worden aangepakt. In het beste geval vindt men nog enkele (zeer waardevolle) onderwijssociologische, kritische reflecties. Een funderend mensbeeld is
bijvoorbeeld niet in discussie. Aan leerlingen tussen 12 à 15-16 jaar wordt, op
grond van een overwegend politieke keuze, een concreet en gedetailleerd menu
van vakken aangeboden. De ingrediënten van dat menu verwijzen meestal naar
kennis, inzicht, vaardigheden en attituden die in onze huidige maatschappij noodzakelijk worden geacht. De eisen van de hedendaagse en toekomstige maatschappij fungeren daarbij als norm. Per vak zijn soms centraal doelen geformuleerd, die
met behulp van toetsen gecontroleerd worden.
Basisvorming wordt door het centrale beleid zeer serieus genomen. Blijkbaar be148
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seft men dat basisvorming kan worden aangewend als een doeltreffend socialisatie-instrument. Het democratisch recht van individuen op basisvorming wordt
door de wet bewaakt. Inhouden, duur, structuur, bevoegdheden van onderwijsgevenden en evaluatie worden (respectievelijk meer of minder strak) juridisch
geregeld. Via een aldus centraal voorgeschreven educatieve socialisatie verwerven
jeugdigen een 'mentaal uniform' dat hen 'normaliseert' tot dragers van een wenselijk geacht functioneel cultureel kapitaal. De inhoud van dit cultureel kapitaal
weerspiegelt wat onze hedendaagse maatschappij aanduidt als haar gemeenschappelijk fundament. Dit culturele fundament moet in alle jeugdigen via basisvorming worden geïnternaliseerd. Of en in welke mate deze socialisatie-bedoelingen worden gerealiseerd is in deze bijdrage niet aan de orde.
Hierna beschrijven we eerst de ontwikkeling rond basisvorming in de twee landen. Daarna gaan we in onze vergelijking in op enkele verschillen en
overeenkomsten.

4.1 De basisvorming in Vlaanderen
In een eerste paragraaf wordt de voorgeschiedenis van de basisvorming behandeld. Wat in Vlaanderen momenteel basisvorming wordt genoemd, heeft immers
aanwijsbare historische wortels die de accenten in de huidige regelgeving dienaangaande meer inzichtelijk kunnen maken.
In een tweede paragraaf besteden we aandacht aan de wettelijke bepalingen inzake basisvorming. De ontwikkeling van de betreffende Vlaamse wetgeving
verloopt in verschillende fasen: eerst worden de vakken voor de basisvorming
vastgelegd en worden voorschriften uitgewerkt betreffende de verplichte tijdsbesteding. In een tweede fase wordt een Dienst voor Onderwijsontwikkeling
opgericht en worden eindtermen geformuleerd die ook betrekking hebben op de
basisvorming. De gegevens in deze paragraaf zijn in ruime mate gebaseerd op de
studie van Nelissen, 1994.
(1) Voorgeschiedenis
Een gemeenschappelijk curriculum is geen nieuw gegeven in het Belgisch onderwijs. Reeds in 1959 wordt voor de eerste graad van het secundair onderwijs een
gemeenschappelijk basiscurriculum ingevoerd. Daartegenover staat de vrijheid die
de Inrichtende Machten traditioneel hebben om zelf hun leerplannen samen te stellen, evenwel onder voorbehoud van goedkeuring door de minister 19 . Door deze
vorm van (relatief) centrale controle bestaat er veel overeenstemming tussen de
leerplannen die door de verschillende scholen officieel worden gevolgd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de discussie over de vernieuwing van het

19

Het is eerder uitzonderlijk dat individuele Jnrichtende Machten eigen leerplannen ter goedkeuring aan
de minister voorleggen. Meestal volgen scholen de model-leerplannen en lesroosters van het 'net' waartoe ze behoren. Dit is a fortiori het geval in het gemeenschapsonderwijs waar slechts één
overkoepelende lnrichtende Macht bestaat (met name de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs of ARGO).
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secundair onderwijs in België niet zozeer handelde over het principe en de inhoud
van een kerncurriculum, maar wel over de wijze waarop basisvorming diende te
worden opgevat en toegepast, namelijk: ofwel gemeenschappelijk georganiseerd
voor alle leerlingen, ofwel afgestemd op de verschillende onderwijsvormen.
Zoals boven verme]d (zie hoofdstuk 3, paragraaf 2.1) wordt in 1989 in het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een nieuwe structuur ingevoerd.
Op dat moment worden ook vakken met betrekking tot de basisvorming vastgelegd. Op 19 juli 1991 volgt het Decreet inzake Inspectie en Begeleiding, dat de
overheid ertoe verplicht minimumdoelstellingen vast te leggen die aan het einde
van het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs van het korte type moeten
worden bereikt.
Deze structurele en inhoudelijke vernieuwingen zijn tot stand gekomen mede onder druk van een aantal feiten zoals (1) de bekende strijd tussen de twee typen in
het secundair onderwijs, (2) de bedenkingen bij de kwaliteit van het (secundair)
onderwijs, zoals geformuleerd onder meer ter gelegenheid van de OESO-doorlichting in 1991, (3) de publikaties over de impact van de recente maatschappelijke
veranderingen in het onderwijs (onder andere het boek van wijlen onderwijsminister D. Coens Met een nieuwe lei), en (4) de oprichting van de Autonome Raad
voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO). Vooral door dit laatste feit wordt de
rol van de minister, als Inrichtende Macht van het Rijks- of Gemeenschapsonderwijs, opgeheven. De overheid kan daardoor niet langer (de leerplannen van) het
gemeenschapsonderwijs als referentiepunt gebruiken. Een nieuwe opdracht wordt
evenwel duidelijker en politiek meer aanvaardbaar, namelijk de overheid stelt minimale eisen (eindtermen) inzake lessenroosters en leerplannen, en dit voor alle
scholen en ongeacht het net.
(2) Wettelijke bepalingen
De beschreven verregaande vrijheid van Inrichtende Machten om zelf hun leerplannen en lessenroosters samen te stellen, wordt beperkt door de goedkeuring
die, 'met het oog op het waarborgen van het studiepei1' 20 , door de Vlaamse Executieve moeten worden toegekend. Uiteraard kan deze 'goedkeuring' niet
willekeurig zijn. Volgende criteria worden daarbij gehanteerd:
voorschriften voor het minimumlessenrooster die, samen met de nieuwe structuur voor het secundair onderwijs, zijn vastgelegd in het zogenaamde Lentedecreet van 31 juli 1990; concreet wordt een opsomming van vakken gegeven die
in verschillende leerjaren en onderwijsvormen aan bod moeten komen;
- in datzelfde decreet wordt ook aangeduid hoeveel lestijden, al dan niet gemeenschappelijk, aan die vakken besteed moeten worden;
- de eindtermen, die beschouwd kunnen worden als de concretisering van (een gedeelte van) de vakinhouden in minimumdoelstellingen.

20

Artikel 1 van het Decreet betreffende Inspectie en Begeleiding, 19 juli 1991.
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- 1 De vakken van de basisvorming
De vakken van de basisvorming worden apart bepaald respectievelijk voor de eerste leerjaren van de eerste graad en voor de verschillende onderwijsvormen van de
hogere graden van het secundair onderwijs.
Hieronder wordt de opsomming overgenomen uit het Lentedecreet. Ze geeft een
beeld van de grote diversiteit die bestaat binnen de Vlaamse basisvorming. Ze illustreert duidelijk hoe het gemeenschappelijk karakter ervan aanvankelijk zeer
groot is, maar afneemt naarmate de leerlingen vorderen in hun schoolcaITière. Ze
zal ons ook toelaten uitspraken te doen over de verhouding tussen de basisvorming en de rest van het curriculum.
Tabel 13
Overzicht van vakken die door het Decreet betreffende het onderwijs-II (Lentedecreet, 31 juli 1990) als basisvorming worden aangeduid.

Eerste graad
Eerste leerjaar A
- Gods di ens tleer of
ni et-confess ione le zedenl ee r
- Nederlands
- Frans
- (eve ntuee l Engel s)
- Gesc hiedeni s
- Aardrij kskunde
Wis kunde
- Nat uurwetenschappen
of fysi ca
en/of biologie
- Artistieke opvoeding
of pl as ti sc he opvoeding
en/of mu zikale op voedin g
- Li chame lijke o pvoedin g
- Tec hno log ische opvoeding

Tweede leerjaar
- Godsdi enstleer of
ni et- confessionele zedenlee r
- N ederlands
- Frans
- Enge ls
- Gesc hiede nis
Aa rdrijkskunde
- Wis ku nde
- Natuurwetenschappen
of fys ica
en/of biolog ie
en/of we tenschappelijk werk
- Artist ie ke opvoeding
of pl as ti sche opvoeding
en/of muzikale opvoeding
- Lichame lijke opvoeding

- Tec hnologische opvoeding
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Eerste leerjaar B
en eerste leerjaar B-variant
- Godsdi e ns tl ee r o f
ni et-confess ione Ie ze denleer
- Nederlands
- (e ve ntuee l Frans)
- Maatsc happelijke vorming o f gesc hiedeni s
.e n aardrijk skund e
- Wi skunde
- Natuurwetensc happe n
of fysica
en/of biologie
- Artistieke o pvoedin g
of plastische o pvoedin g
en/o f mu z ikale o pvoed ing
- Lichame lijke o pvoedin g
- Techn o log isc he o pvoedin g

Beroepsvoorbereidend leerjaar
- Godsdi ens.tl ee r of
niet-con fe ssi one le ze denleer
- Nederl ands
- (eventuee I Frans)
- Maatschappelijke vormin g of
geschiede nis en aa rdrijks kunde
- Wi skunde
- Natuurwetensc happe n
of fysica
en/of bio log ie
en/of wete nsc happelij k werk
- Artistie ke o pvoedin g
of plastische o pvoeding
en/of muzikal e o pvoeding

- Lichamelijke opvoeding
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Tweede graad
Eerste en tweede leerjaar
ASO

TSO& KSO

- G odsdi enstl eer of
ni et- confess ione le zedenleer
- Nederlands
- Fran s
- En°e ls
- Ge:c hiede ni s

- G odsdi ens tleer of
n1et-confess ione Ie zedenleer
- Nederl ands
- Fran s
of E ngels
- G esc hiedenis

- Aardrijkskunde

- Aardrijkskunde

- Wisk unde

- Wi skunde

- Natu urw ete nsc happen
of fysica
e n/of che mi e
e n/of bio log ie
a l of ni et ' toege past '
a l of niet in ee n geïntegreerde vorm

- Natuurw etenschappen
of fys ica
en/o f che mie
en/of bi o logie
al of nie t ' toegepas t'
al o f nie t in ee n geïntegreerde vo rm

- Lichame lijke opvoeding

- Lic hame lijke opvoeding

BSO
- Godsdienstl eer of
nie t- confess ionele zedenlee r
- Nede rlands

- M aatsc happelijke vormin g of
gesc hi ede nis en/of
aa rdrijkskunde
- Wi skunde en/of toegepaste
natuurwetenschappen
en/o f toegepaste fyscica
en/of toegepaste chemie
e n/ of toegepaste biologie , al
o f niet in ee n geïntegreerde
vorm

- Licha me lijke opvoeding

Derde graad
Eerste en tweede leerjaar
ASO

-

Godsdi enstl eer of
ni et-confessi onele zedenleer
Nederl and s
Fran s
E nge ls of Duit s
Gesc hi ede nis
Aa rdrijk skunde
Wisk.unde
Na tuurwe te nsc happe n
of fys ica
e n/of c hemi e
e n/of biolog ie

- Li chame lijke opvoeding

TSO & KSO

BSO

- Godsdi e nstleer of
ni et-confess ionele zedenleer
- Nederl ands
- Frans of Enge Is

- G odsdi enstleer of
nie t-confessionele zedenleer
- Nede rl ands

- Gesc hi edenis
- Aardrij ks kunde
- Wi skunde

- Maat sc happe lijke vormin g
o f gesc hie de nis e n/ of aa rd rij ks kund e

- Li chame lijke opvoeding

- L icha me lijk e opvoeding

N.B. :In het BSO kunnen telkens twee of meer van de basis vormingsvakken worden geïntegreerd onder ' project algemene vakken'.
Volledigheidshalve vermelden we ook de vakken die verplicht zijn in het derde
jaar van de derde graad BSO, het vroegere zevende jaar, dat leerlingen uit de beroepsafdeling alsnog de mogelijkheid geeft een getuigschrift van secundair
onderwijs te behalen: godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer, Nederlands,
maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde, en lichamelijke opvoeding. Tevens moet worden vermeld dat voor de gesubsidieerde vrije
onderwijsinstellingen 'godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer' kan worden
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vervangen door 'cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie'. (Deze bepaling
is het gevolg van een vraag van sommige methodenscholen.)
- 2 Tijdsbesteding: gemeenschappelijke en niet-gemeenschappelijke basisvorming
Het wettelijk vastgelegd minimumlessenrooster bepaalt, behalve de vakken die tot
de basisvorming behoren, voor de eerste graad ook het aantal uren dat aan de basisvorming moet worden besteed. In alle eerste leerjaren bedraagt dat aantal 27
lesuren van 50 minuten per week. In het tweede leerjaar van de eerste graad moeten 24 lesuren aan de vakken van de basisvorming worden besteed, en in het
beroepsvoorbereidend leerjaar gaat het om 16 lesuren. Het derde leerjaar van de
derde graad BSO is het enige jaar uit de twee hoogste graden waarvoor ook een
minimum aantal lesuren wordt voorzien, namelijk 12 lesuren per week.
Door de minister worden ook zogenaamde synthese-lessentabellen gepubliceerd, die als model kunnen worden gehanteerd voor het onderwijs in alle netten
(Omzendbrief SO 22, 19 oktober 1992). Ze geven zeer gedetailleerd per onderwijsvorm en per studierichting weer hoe de onderwijstijd kan worden verdeeld over
alle vakken die in elke opleiding aan bod komen. Tot de hoogste leerjaren is telkens een rubriek 'basisvorming' voorzien, waarin wordt aangeduid hoeveel uren
die minstens moet omvatten en hoeveel uren aan ieder vak afzonderlijk moeten
worden besteed. Een analyse van deze synthesetabellen toont aan dat het gewicht
van de basisvorming afneemt van ASO over TSO en KSO naar BSO. Voor de derde graad wordt bijvoorbeeld voorzien dat in het ASO minimaal 20 uren aan
'basisvorming' worden besteed, in het TSO 12, in het KSO 13 en in het BSO tenslotte 8. Uiteraard is in de laatstgenoemde richtingen het gewicht van de
technische en praktische vakken veel groter. Dit is niet geheel onverwacht, omdat
vooral voor het BSO, en in geringere mate voor het TSO en KSO, ook minder basisvormingsvakken zijn voorgeschreven.
Hoewel de synthesetabellen 'vanzelfsprekend geen enkele verplichting tot aanwending impliceren' (Omzendbrief SO 22, 19 oktober 1992), worden scholen
wellicht gestimuleerd ze over te nemen aangezien daardoor de verplichting vervalt
om zelf-opgestelde tabellen ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.
In het decreet wordt ook een onderscheid gemaakt tussen 'gemeenschappelijke'
en 'niet-gemeenschappelijke' basisvorming. De gemeenschappelijke basisvorming
is de leerstof die aan een bepaalde groep leerlingen uit dezelfde onderwijsinstelling moet worden aangeboden op hetzelfde niveau en tijdens eenzelfde aantal
uren. Ze moet minstens 27 uren per week omvatten in de eerste leerjaren, en 14
21
uren per week in het tweede leerjaar van de eerste graad . Dat betekent concreet
dat alle leerlingen, die het eerste leerjaar A volgen in een bepaalde onderwijsinstelling, minstens 27 uren per week dezelfde vakken op hetzelfde niveau moeten
volgen. Hetzelfde geldt voor de leerlingen uit 1B en voor die uit 1B-variant. In het

21

In principe gaat het om weken van minimaal 28 en maximaal 32 lesuren. In het beroepsvoorbereidend
leerjaar en in een tweede leerjaar van de eerste graad, waar minstens 4 lesuren per week aan praktische
vakken wordt besteed, bedraagt dat maximum 34.
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tweede leerjaar van de eerste graad moeten alle leerlingen 24 lesuren besteden aan
de vakken van de basisvorming, waarvan minstens 14 uren gemeenschappelijk
zijn voor alle leerlingen. Voor het beroepsvoorbereidend leerjaar is wettelijk geen
gemeenschappelijke basisvorming vastgelegd. Aangezien bijna alle scholen de lessenroosters gebruiken die door het eigen net worden ontwikkeld, kunnen we
stellen dat in de onderscheiden leerjaren alle leerlingen uit hetzelfde net (en niet alleen uit dezelfde onderwijsinstelling) dezelfde basisvorming volgen gedurende de
respectieve urenaantallen. Het feit dat het decreet geen gemeenschappelijke basisvorming verplicht voor het beroepsvoorbereidend leerjaar en voor de tweede en
derde graad, betekent niet dat daar zeer grote onevenwichtigheden bestaan tussen
deurenaantallen die in de praktijk aan de vakken van de basisvorming worden gewijd.
De verplichte goedkeuring van lessenroosters door de minister heeft hier een regulerende werking. In de praktijk blijken de drie grote netten in het beroepsvoorbereidend leerjaar zelfs eenzelfde aantal uren (16) gemeenschappelijke basisvorming te voorzien (CSBO, ] 994, p. 9). In de hogere jaren echter, waar het aantal
studierichtingen toeneemt, is geen gemeenschappelijke basisvorming verplicht.
Dit alles maakt duidelijk dat het moeilijk is uitspraken te doen over de duur van
de basisvorming in het Vlaamse secundair onderwijs. Toch kan worden vastgesteld dat, wegens de relatief sterke centralisatie (per net) en de nogal rigide
structuur van het secundair onderwijs, er voor individuele scholen geen grote
speelruimte bestaat (of wordt aangewend) om daarin variaties aan te brengen. Belangrijk is ook te melden dat binnen elke graad de basisvorming over twee
leerjaren kan worden gespreid.
Een belangrijke vraag blijft echter of er in de hogere leerjaren nog van basisvorming sprake kan zijn. Enigszins verhelderend is in dit opzicht het 'Woord vooraf'
bij de door de DVO gepubliceerde eindtermen voor de eerste graad. Daar wordt
gesteld dat in de eerste graad een gemeenschappelijke basisvorming moet worden
aangeboden omdat de verschillende onderwijsvormen nog niet worden georganiseerd. In het jaar nadien echter zullen keuzes moeten gemaakt worden, waardoor
leerlingen bepaalde vakken niet meer in hun programma aangeboden zullen krij gen. 'Voor die vakken en leergebieden moet de eerste graad dus een soort
afgerond geheel van basisvorming bieden. Bijvoorbeeld een aantal leerlingen krijgen in hun verdere loopbaan geen technologische opvoeding, moderne taal,
geschiedenis en dergelijke meer. Zij moeten dus op dat ogenblik beschikken over
een minimaal cultureel bezit van deze vakken of gebieden' (DVO, 1993, p. 2).
Op basis van dit citaat kan op dit opgenblik nochtans niet gezegd worden dat de
basisvorming in het secundair onderwijs slechts twee jaar duurt. Veel hangt af van
de (nog te verschijnen) eindtermen voor de hogere graden. Meer bepaald kunnen
de vakoverschrijdende eindtermen, die per onderwijsniveau worden opgesteld, in
dit opzicht een belangrijke rol gaan spelen.
- 3 De eindtermen
Zoals gemeld affecteren ook de eindtermen de inhoud van de basisvorming. Eind154
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termen worden door de overheid omschreven als 'kwaliteiten inzake kennis, inzicht, onderwijsattitudes en eventueel vaardigheden [ ... ] die wenselijk worden
geacht voor de meerderheid der leerlingen' (Toelichting bij het decreet, 19 juli
1991, p. 3). De formulering van de eindtermen is onderworpen aan een meerfasig
proces. Eerst formuleert de DVO een specifiek voorstel. Via de media wordt dan
een 'maatschappelijk debat' op gang gebracht, waarbij alle betrokkenen de kans
krijgen commentaren en corecties te formuleren. Dan wordt ook bij de VLOR advies ingewonnen. De bespreking van de voorstellen in de VLOR kan gezien
worden als een systematisering van het beoogde maatschappelijke debat. Vervolgens neemt de Vlaamse Regering een besluit dat op haar beurt door de Vlaamse
Raad bekrachtigd moet worden. De uitgebreide procedure om tot de definitieve
versie van de eindtermen te komen kan een vlotte aansluiting op maatschappelijke
ontwikkelingen en verwachtingen soms bemoeilijken. Daarom kunnen voor de studierichtingen uit het secundair onderwijs aanvullende specificeringen worden
gemaakt. Het decreet laat toe dat deze bij besluit van de Vlaamse Regering (en
dus zonder eerst naar de Vlaamse Raad te gaan) worden bekrachtigd.
De eindtermen die, voorgesteld door de Vlaamse Regering, in de Vlaamse Raad
kracht van decreet krijgen, moeten door de scholen als richtsnoer worden gehanteerd bij het organiseren van het onderwijs. Ze worden echter ook door de
inspectie als uitgangspunt gebruikt om na te gaan of scholen beantwoorden aan de
kwaliteitseisen die door de overheid (en door de samenleving) aan het hedendaagse onderwijs worden opgelegd. (Scholen die niet aan die eisen voldoen, kunnen
het recht verliezen om wettelijk geldende diploma's uit te reiken en om gesubsidieerd te worden.) In dit verband dient de toelichtingsbrochure te worden geciteerd
die door het onderwijsministerie bij de eindtermen is gepubliceerd. Daarin wordt
gesteld 'dat de eindtermen geformuleerd worden als een opdracht voor de school.
Bij haar bewakingsopdracht zal de inspectie dan ook onderzoeken of de school die
opdracht uitvoert, niet of de individuele leerling deze eindtermen ook effectief bereikt' (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, 1993,
p. 11 ). De beoordeling van de leerlingen blijft dus voorbehouden aan de onderwijsgevenden.
Voor het secundair onderwijs worden eindtermen vastgesteld per onderwijsvorm, per graad en per cyclus. Op dit ogenblik heeft (inzake secundair onderwijs)
de DVO enkel de voorstellen voor de eerste graad gepubliceerd.
Behalve de formulering van vakgebonden eindtermen plant de DVO voor ieder
onderwijsniveau ook een aantal thematisch geordende (vakoverschrijdende) eindtermen, om aldus te vermijden dat een aantal waardevolle inhouden en doelstellingen tussen de mazen van het vakkennet zouden verdwijnen.
Het voorstel voor de eerste graad, waarrond momenteel de maatschappelijke discussie aan de gang is, bevat eindtermen voor de volgende vakken: aardrijkskunde,
biologie, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, moderne vreemde talen (Frans en
Engels), muzikale opvoeding, plastische opvoeding, Nederlands, Project Algemene vakken, technologische opvoeding A en B, en wiskunde. Vakoverschrijdende
eindtermen worden gerangschikt onder de noemer leren leren, sociale vaardigheden, vorming tot burgerzin, gezondheidseducatie en milieu-educatie.
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Voor ieder onderdeel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de samenhang met
het basisonderwijs, aan de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de eindtermen en aan de coördinatie met eindtermen uit andere vakken. Verder worden de
- met voorbeelden gestoffeerde - eindtermen telkens voorafgegaan door enkele
'funderende stellingen\ dit zijn algemene doelstellingen voor het betreffende vak
of vakoverschrijdende eindtermen voor het gehele secundair onderwijs.
Op deze wijze is aangetoond dat 'basisvorming' in de Vlaamse Gemeenschap een
lange voorgeschiedenis heeft, momenteel strikt wettelijk wordt bepaald, en onderworpen wordt aan een brede maatschappelijke discussie vooral via de procedure
van de eindtermen-ontwikkeling.

4.2 De basisvorming in Nederland
Ook voor Nederland wordt bondig de voorgeschiedenis van de basisvorming
beschreven. Daarna volgen: de wettelijke bepalingen, de principiële pijlers,
de inhoud en de tijdsbesteding, de implementatie verweven met de kerndoelen,
en tenslotte de basisvorming in samenhang met het aansluitend vervolgonderwijs.
(1) Voorgeschiedenis
In Nederland is op aanvraag van de regering door de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid in 1986 een studie verricht naar inhoud, duur en structuur van de basisvorming die in principe aan ieder lid van de samenleving moet
worden aangeboden. In het rapport aan de regering is aangegeven wat onder basisvorming wordt verstaan, namelijk 'het geven van gemeenschappelijke en
algemene vorming op inte11ectueel, cultureel en sociaal gebied, die als grondslag
dient voor een verdere ontwikkeling van de persoonlijkheid, voor het zinvol functioneren als lid van de samenleving en voor een verantwoorde keuze van een
verdere scholing en van een beroep' (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1986, p. 236).
Vanaf dat moment is deze omschrijving algemeen aanvaard bij de verdere uitwerking in het onderwijsbeleid. Een wetsvoorstel is in 1987 ingediend en na vele
wijzigingen in 1991 door de Tweede Kamer aangenomen. Vanaf augustus 1993
dient in a11e scholen voor voortgezet onderwijs basisvorming te worden gegeven.
In Nederland kan men tot vóór de wet op de basisvorming nauwelijks spreken
van een algemene basisvorming voor alle leerlingen van 12 tot 16 jaar. Op basis
van het criterium 'niveau ' worden leerlingen ingedeeld in schooltypen. De eenheid binnen het eerste jaar van het categoriale systeem wordt gevonden in het
aanbod van de vakgebieden (het 'brugjaar'). In de verschillende schooltypen kon
men echter een verscheidenheid constateren in het aanbod van de niveaus binnen
de vakgebieden, in de hoeveelheden en de aard van de leerstof en in het beschikbare urenaantal per vakgebied. Er was dus geen sprake van een kerncurriculum voor
alle leerlingen van de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Er bestond wel een
wettelijk kader waardoor aan scholen een zekere vrijheid werd gegeven bij het or156
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ganiseren van hun onderwijs met als richtlijnen de minimumtabellen en de examenprogramma's.
(2) Wettelijke bepalingen
Basisvorming is gepresenteerd als een noodzakelijke en ingrijpende, vooral inhoudelijke modernisering van het onderwijs in de eerste fase van het voortgezet
onderwijs. Het accent ligt vooralsnog op een inhoudelijke heroriëntatie van het onderwijs in de eerste. twee à drie jaren na de basisschool. De hoofdlijnen daarvoor
zijn neerge1egd in de kerndoelen die door de wetgever voor elk vak zijn opgesteld.22 De kerndoelen geven een inhoudelijke beschrijving van het minimum aan
leerinhouden dat een school haar leerlingen moet aanbieden. De basisvorming
duurt in principe drie jaar, maar mag ook zo worden ingericht dat leerlingen de
kerndoelen al in twee of pas in vier jaar bereiken. Per schoolsoort is een eigen uitwerking van de kerndoelen mogelijk. Daardoor kan een goede aansluiting met het
vervolgonderwijs tot stand komen.
Bij Koninklijk Besluit van 6 april 1993 zijn voor de vijftien vakken van de basisvorming de kerndoelen gepubliceerd voor de periode augustus 1993 tot augustus
1998.
(3) Principiële pijlers van de basisvorming
De basisvorming is vanuit verschillende invalshoeken inhoudelijk onderbouwd.
Naast pedagogische argumenten (bijvoorbeeld een grotere behoefte aan de persoonlijke ontplooiing van de leerlingen) zijn er ook maatschappij-politieke
(bijvoorbeeld eisen met betrekking tot oriëntatie op de wereld van beroepen en de
arbeidsmarkt), psychologische en didactische motieven (zoals bijvoorbeeld de
wens meer rekening te houden met de leefwereld van de leerlingen en meer vakken in samenhang te geven). Deze uitgangspunten zijn aan te treffen in de wet. De
algemene doelstellingen voor de basisvorming luiden:
- algemene niveauverhoging van het jeugdonderwijs;
- modernisering van de onderwijsprogramma's;
- uitstel van studie- en beroepskeuze;
versterking van het beroepsonderwijs.

Ter ondersteuning van deze wetsdoelen zijn tevens enkele andere vernieuwingen
geïntroduceerd:
- invoering van het voorbereidend beroepsonderwijs, ter vervanging van het lager
beroepsonderwijs;
- stimulansen voor totstandkoming van scholengemeenschappen en bestuurlijke
samen werking;
vergroting van de autonomie van scholen op het gebied van inrichting, bekostiging en scholing.

22

De bepaling van de kerndoelen maakt _g een deel uit van de Wet op de Basisvorming zelf, omdat het
de bedoeling is die kerndoelen regelmatig aan te passen. Ze worden bij Koninklijk Besluit vastgesteld.
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(4) Inhoud en tijdsbesteding
Voorstellen voor invoering van basisvorming zijn gebaseerd op het streven dat
alle kinderen toegang krijgen tot het algemene cultuurgoed. Maar tegelijkertijd is
de vraag aan de orde hoe via het onderwijs maatschappelijke status kan worden
verworven. Daarvoor moet de inhoud van wat er in scholen aan bod moet komen
(vastgelegd in het leerplan) zo veel mogelijk aansluiten bij allerlei maatschappelijke eisen. De hoofdbestanddelen van de inhoud van basisvorming zijn hieronder
opgesomd:
- Elke school moet een vast pakket van 15 vakken aanbieden (Nederlands, Engels, Frans of Duits, geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde, economie,
wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie, informatiekunde, techniek, lichamelijke oefening, verzorging, keuze uit: muziek/dans/drama, keuze uit: tekenen/handvaardigheid/textiele werkvormen).
Een adviestabel is opgesteld voor het aantal uren dat per vak gegeven kan worden. Scholen zijn niet aan deze tabel gehouden.
- Het aantal lesuren wordt uitgebreid van 30 naar 32 uur per week.
- De scholen mogen 20% van het totaal aantal lesuren vrij besteden.
Er zijn kerndoelen geformuleerd per vak. Deze kerndoelen moeten worden getoetst aan de hand van toetsen die de overheid beschikbaar stelt. Scholen mogen
in uitzonderingsgevallen ook vervangende toetsen maken. Elke school bepaalt
zelf wanneer de toetsen worden afgenomen, ergens tussen het einde van het
tweede en vierde leerjaar.
Voor de kerndoelen per vak en de vakoverstijgende doelen en vaardigheden
geldt dat zij gekenmerkt zijn door 'toepassing, vaardigheden en samenhang'.
Uit dit beknopte overzicht blijkt dat scholen nogal wat vrijheid krijgen eigen keuzes te doen. Zo mogen zij voor ongeveer 20% van de totale lestijd zelf kiezen wat
zij daarin de leerlingen willen aanbieden. Dat kan zijn bijvoorbeeld extra aandacht
voor achterblijvende leerlingen, maar ook enkele lesuren godsdienst of Latijn of
meer uren voor wiskunde of andere vakken die verplicht zijn. De wetgever wil bevorderen dat scholen ruimte krijgen eigen vormen te kiezen voor het onderwijs
binnen de gegeven wettelijke kaders.
Uit de gepubliceerde kerndoelen blijkt duidelijk hoe zeer de maatschappelijke
betekenis van onderwijs een rol speelt. In het algemeen is voor de basisvorming
gesteld dat het onderwijs vooral toepassingsgericht moet zijn en moet bevorderen
dat leerlingen vaardigheden verwerven. Bovendien moet gestreefd worden naar zo
groot mogelijke samenhang tussen de vakken.
(5) Implementatie: basisvorming en kerndoelen
Van meet af aan is duidelijk dat invoering van deze veranderingen een grootschalig en langdurig proces met zich meebrengt. Vanaf 1991 krijgen de scholen
gelegenheid zich voor te bereiden op de daadwerkelijke invoering in 1993. Een
groot aantal activiteiten ter ondersteuning van de scholen is sindsdien ontwikkeld,
waaronder het produceren van nieuwe leermiddelen en het geven van voorlichting
en nascholing wel de belangrijkste zijn. Voor het op landelijk niveau coördineren
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en stimuleren van de invoering is het Proces Management Basisvorming (PMB) ingesteld. Volgens dit PMB ligt de betekenis van basisvorming vooral in de nadere
uitwerking van de kerndoelen. Die kerndoelen moeten de gewenste modernisering
tot op klasniveau bewerkstelligen.
Door het Proces Management Basisvorming zijn onder meer de kerndoelen geanalyseerd (zie Van Luyn, 1992). Op grond daarvan heeft men drie inhoudelijke
karakteristieken geformuleerd: Toepassing, Vaardigheid en Samenhang (het zogenaamde TVS-model).
Toepassingsgericht onderwijs wil zeggen dat de kennis wordt ingepast in een
voor de leerlingen herkenbare werkelijkheid. Kennis en vaardigheden moeten toepassing vinden in concrete herkenbare situaties. Het woord toepassing komt 152
keer voor in de 246 vakspecifieke kerndoelen. Leerlingen moeten bijvoorbeeld
concreet iets doen met de handen, maar ook meer abstract handelen (verbanden
leggen, toepassingen bedenken, en dergelijke).
Vaardigheden zijn er in velerlei soorten. Naast vaardigheden van belang voor
het persoonlijk en maatschappelijk functioneren zijn er ook technische en strategische vaardigheden. Naast de kerndoelen per vak zijn er vijf vakoverstijgende
doelen die in het onderwijs aan bod moeten komen. Die algemene doelen zijn hieronder samengevat:
1.
De leerlingen kunnen alleen en in samenwerking met anderen een eenvoudig onderzoek verrichten op basis van een niet-complexe vraagstelling.
2.
Zij kunnen een eigen standpunt verwoorden.
De leerlingen kunnen samenwerken aan een opdracht en de resultaten geza3.
menlijk presenteren.
4.
De leerlingen kunnen relaties leggen met de praktijk van verschillende beroepen.
5.
Leerlingen kunnen criteria hanteren bij het zelf beoordelen van werkstukken.
Samenhang heeft betrekking op het aanbrengen van verbanden tussen de vakken
onderling, bijvoorbeeld door uit te gaan van leergebieden of vakkenintegratie. De
wet geeft vier mogelijkheden aan:
1.
leergebied natuur: natuur-/scheikunde en biologie;
2.
leergebied mens en maatschappij: twee of drie van de vakken geschiedenis,
aardrijkskunde en economie;
3.
leergebied beeldende vorming: twee of meer van de beeldende vakken;
4.
een combinatie van informatiekunde met een van de volgende vakken: Nederlands, economie, wiskunde, naatuur-/scheikunde of techniek.
Bovendien moet er samenhang zijn tussen het onderwijs aan en de begeleiding
van de leerlingen. Die begeleiding heeft veel aandacht in de basisvorming. In deze
fase gaat het behalve om begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling en bij de
studie ook om begeleiding bij het maken van keuzes voor vervolgonderwijs.
Het is duidelijk dat deze karakteristieken onderling verweven zijn en dus nauw
met elkaar samenhangen. Daarmee is de drieslag van de basisvorming rond. Een
modern onderwijsconcept, dat gebaseerd is op reeds lange tijd bestaande didacti-
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sche beginselen, is in grote lijnen geschetst (zie Lagerweij & Haak, 1994). Het is
aan schoolteams daaraan een passende nadere uitwerking te geven.
Eind 1994 heeft het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) de afsluitende toetsen geproduceerd. Deze toetsen hebben een voornamelijk diagnostische
functie. De toetsing of de kerndoelen in voldoende mate gehaald zijn, ligt bij de afzonderlijke school. Die bepaalt bijvoorbeeld welke vorm van vervolgonderwijs
het beste voor de leerlingen is. De leerlingen krijgen een dergelijk advies aan het
eind van het tweede jaar.
Uit een enquête van het PMB blijkt dat eind 1992 de meeste scholen de belangrijkste keuzes afgerond hebben. Ruim de helft heeft dan al een lessentabel
vastgesteld. Voor enkele vakken zijn ook nieuwe methoden aangeschaft. Vooral
op het gebied van natuur willen de scholen streven naar vakkenintegratie. Verzorging komt nog het minst uit de verf wegens het ontbreken van methoden en extra
inventaris. Een kwart vult de vrije ruimte in met één vak en de overigen met meerdere vakken. Vooral leerlingbegeleiding blijkt daarbij voor te komen en daarna
levensbeschouwelijke vorming en een derde vreemde taal.
Voor het invoeringsproces hebben 90% van de scholen een aparte taakgroep in
het leven geroepen, waarin in veel gevallen de schoolleidig ook zitting heeft. In
driekwart van de scholen zijn interne studiedagen georganiseerd. De meeste aan~
dacht gaat uit naar methodes en lesmateriaal, de herinrichting van de
schoolorgansiatie en de lessentabel. Nascholing volgt zo'n 85 % van de scholen,
waarbij de helft ook aandacht heeft voor management en schoolorganisatie
(Voogt, 1993 ). Het is duidelijk: basisvorming zet het onderwijsveld in beweging.
Een jaar na het eerste invoeringsjaar is opnieuw een PMB-enquête uitgevoerd
(respons 73 %, n=866). Een half jaar na de start stelt het PMB vast, dat de houding
van de scholen ten opzichte van de basisvorming welwillend is (Voogt, 1994). De
onderzoeker stelt vast dat in materieel opzicht het fundament voor de ontwikkeling van de basisvorming is gelegd. De scholen hebben voorts een begin gemaakt
met de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van het wettelijk kader. Centraal staat
de 'vakkenlijn', al zijn aanzetten zichtbaar tot een ontwikkeling via de 'schoollijn'
aan de hand van beleidsplannen enzovoorts. De houding typeert het PMB als overwegend positief. Scholen geven duidelijk aan dat er behoefte bestaat aan
ondersteuning van het inhoudelijk onderwijsleerproces. Vooral het verspreiden
van de ideeën inzake basisvorming in de gehele school, het realiseren van de kerndoelen in de onderwijspraktijk en de organisatie van het invoeringsproces in de
school als geheel" behoeven veel aandacht.
Samenvattend concludeert het PMB dat mor het welslagen van de basisvorming
een blijvende aandacht nodig is in het overheidsbeleid. Zonder adequate ondersteuning zullen de ontstane knelpunten niet goed opgelost kunnen worden.
(6) Basisvorming en aansluitend vervolgonderwijs
Het is niet verwonderlijk dat de overheid inziet dat de basisvorming ook gevolgen
moet hebben voor het aansluitende vervolgonderwijs. De bovenbouw van VBO ,
MAVO, HAVO en VWO kan niet geheel onveranderd blijven nadat de basisvor160
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ming gerealiseerd is in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Een afzonderlijke commissie, de Stuurgroep Profiel Tweede Fase, is in 1993 ingesteld met de
opdracht een uitwerking te geven van profielen (welke vakken?) voor de vervolgfase. Zij spreekt van de tweede fase als scharnier tussen basisvorming en hoger
onderwijs (Stuurgroep Profiel Tweede Fase, 1994). Tevens besteedt deze stuurgroep aandacht aan thema's als studielast, examens en toetsing en doorstroming
naar het MBO.
In 1996 komt de eerste lichting leerlingen die basisvorming doorlopen hebben,
in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Regelgeving, ondersteuning en financiële middelen moeten dit op verantwoorde wijze mogelijk maken. Het is
belangwekkend dat de stuurgroep daartoe in haar rapport met een uitwerking op
hoofdlijnen ook enige onderwijskundige suggesties opneemt. Daaronder schetst
de stuurgroep ook aspecten van een nieuw en eigentijds schoolconcept. Het betreft
het concept 'de school als studiehuis' met kenmerken als rekening houden met verschillen, zelfstandigheid (zelfsturend leren), flexibiliteit, effectiviteit, professionaliteit van docenten en geïntegreerde vakgebieden.
Concluderend kan worden gezegd dat het Nederlandse voortgezet onderwijs in de
jaren negentig, nadat de vernieuwingen in het basisonderwijs een decennium eerder zijn begonnen, een sterke impuls tot modernisering lijkt te ondergaan. De
eerste aanzetten geven reden tot voorzichtig optimisme. Dat neemt niet weg dat de
veranderbaarheid van onderwijs uiterst beperkt is. Voor dergelijke vernieuwingen
zijn doorgaans vele tientallen jaren nodig om van enig grootschalig effect te kunnen spreken (zie bijvoorbeeld Lagerweij & Haak, 1994). Vanuit veranderkundig
standpunt is de meest bemoedigende kant van de geschetste ontwikkelingen, dat
men steeds meer oog krijgt voor het belang van schoolontwikkeling naast de van
oudsher sterk dominerende aanpak via de vakkenlijn. Het draagvlak voor vernieuwingen ligt primair bij de gehele school. Van daaruit kan een beleid uitgezet
worden dat sturing geeft aan de ontwikkelingen, die uiteindelijk hun beslag krijgen in het leslokaal van de individuele docent.

4.3 Vergelijking
Zoals in andere Westeuropese landen ziet men ook in Nederland en Vlaanderen,
vanaf de jaren '60, pogingen tot het doorbreken van de vroeg selecterende categoriale onderwijssystemen in de richting van een meer democratiserende eenheidsstructuur ('tronc commun'). De grote boodschappen uit die tijd zijn de volgende:
de basiscultuur, door de school aangeboden, moet voor allen toegankelijk zijn;
leerlingengroeperingen, via onderscheiden en scheidende onderwijsstructuren, mogen niet bijdragen tot het in stand houden van maatschappelijke standen die op
een onrechtvaardige wijze levenskansen accumuleren. Onder vele benamingen
krijgen 'comprehensieve scholen' een kans. In de meeste landen duidelijk ook in
Vlaanderen en Nederland - worden ze echter' gecompromitteerd' door de kenmerken van het traditionele systeem. Dit wordt zichtbaar in het concept en de
realisatie van de zogenaamde 'basisvorming'.
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Vergelijkend kijken naar de basisvorming in Vlaanderen en in Nederland voert tot
de conclusie dat er een spanning blijft bestaan tussen de klemtoon op (externe) differentiatie naar inhoud, niveau en structuur enerzijds (categoriaal systeem), en het
streven naar gelijke kansen (onder meer via interne differentiatie en heterogene
klassamenstelling) anderzijds (comprehensief systeem). De zorg voor kansengelijkheid blijft duidelijk aanwezig bij de ontwikkeling en implementatie van de
eindtermen/kerndoelen, maar de klemtoon op externe differentiatie is competitief
met het comprehensiveringsideaal.
In Vlaanderen keert men, na 20 jaar ervaring met een (gematigde) comprehensieve structuur (van 1971 tot 1989), terug naar een compromis-type waarin zowel
interne als externe/structurele differentiatie mogelijk is. De minimumlessenroosters (basisvorming) werden, samen met de nieuwe structuur voor het secundair
onderwijs, vastgelegd in het Lentedecreet van 31 juli 1990. Door het decreet van
17 juli 1991 (betreffende Inspectie en Begeleiding) wordt een Dienst voor Onderwijsontwikkeling opgericht. Aan deze DVO werd de taak gegeven eindtermen
te ontwikkelen, waardoor onder meer de basisvorming meer geconcretiseerd en
geëvalueerd zou kunnen worden.
In Nederland wordt het ideologisch debat van de jaren '70 niet beslecht ten
voordele van de voorstanders van de middenschoo1 23 . De sociaal-economische realiteit van de jaren '80 confronteert het onderwijs bovendien met een reeks nieuwe
vragen waardoor de ideologische discussie over kansen(on)gelijkheid haar kracht
en relevantie verliest. Basisvorming wordt dan, in het begin van de jaren '80, de
nieuwe noemer waaronder verschillend gezinde onderwijsvernieuwers elkaar (politiek) kunnen vinden. In 1986 luidt het advies van de WRR dat de aandacht niet
langer gedomineerd wordt door mogelijke structurele onderwijshervormingen. De
kwaliteit en de inhoud van het onderwijs moeten centraal staan. In welke structuur
die kwaliteit wordt aangeboden is niet de kern van het probleem. De wet op de basisvorming wordt uiteindelijk in 1992 aangenomen. Ze voert geen grondige
structuurwijzigingen door in het Nederlandse voortgezet onderwijs.
In het volgende spitsen we de vergelijking toe op enkele aspecten van achtereenvolgens ( 1) de basisvorming en (2) de eindtermen/kerndoelen.
(1) Basisvorming in Vlaanderen en N ederland
De geconstateerde spanning tussen het streven naar kansengelijkheid en externe
differentiatie (met onder meer vroegtijdige selectie) komt tot uiting in de differentiatiemoge1ijkheden rond de basisvorming. De volgende vraag staat dan centraal:
worden bij de invoering van de basisvorming bijzondere maatregelen getroffen
voor groepen leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze het moeilijk zullen hebben met het bereiken van de minimum-eisen die binnen het kader van een rond

23

Voor een verduidelijking van de term in Vl aamse/Nederlandse betekeni s verwijzen we naar paragraaf
6.1.
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vakken en vakinhouden georganiseerde basisvorming worden geformuleerd?
Vlaanderen en Nederland geven verschillende antwoorden op deze vraag. Deze
antwoorden krijgen meer reliëf wanneer we met Nelissen ( 1994, p. 125-135) een
onderscheid maken tussen de volgende drie soorten differentiatiemogelijkheden:
- ten eerste zijn een aantal maatregelen erop gericht om via een 'beperking' van
de basisvorming een onderscheid aan te brengen tussen verschillende leerlinggroepen. Het gaat dan om het laten wegvallen van een aantal vakken uit de basisvorming, maar ook om een inperking van de tijd die aan de basisvorming wordt
besteed;
een tweede categorie omvat maatregelen die meer van 'adaptieve' aard zijn. Het
gaat om regelingen die toelaten de basisvorming zodanig te organiseren dat ze
beter aansluit op de leefwereld van bepaalde leerlingen. In zijn meest extreme
vorm uit zich dit in apart geformuleerde minimumdoelstellingen voor de basisvorming in verschillende onderwijsvormen;
- de derde categorie slaat op differentiatiemechanismen die we 'faciliterend' zouden kunnen noemen. Ze raken noch de inhoud, noch de omvang van de vorming, maar schijnen tot doel te hebben zodanig op de omstandigheden in te werken dat het bereiken van de doelstellingen die aan de basisvorming worden gekoppeld, voor bepaalde leerlingen wordt vergemakkelijkt. Het gaat dan steeds
om bepalingen in verband met de tijd die aan de basisvorming kan worden besteed.
- 1 Beperkende maatregelen
Binnen de Nederlandse basisvorming wordt de differentiatiemogelijkheid geconcretiseerd in de bepalingen betreffende vrijstellingen. In principe moeten alle
leerlingen dezelfde onderwijsinhouden verwerken, maar, als dat nodig is, kunnen
ze worden vrijgesteld van een aantal vakken om zo meer tijd vrij te maken voor
andere inhouden van de basisvorming.
In Vlaanderen wordt op zeer opvallende wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de omvang van de basisvorming te laten variëren. Naarmate de leerlingen
vorderen in hun schoolloopbaan worden daar steeds minder vakken verplicht gesteld voor de minst sterk geachte studierichtingen. Het is op zich niet verbazend
dat het belang van de basisvorming afneemt naarmate de leerlingen zich toenemend richten op een specifieke opleiding. Toch blijkt dat, naarmate men daalt in
de (status-)hiërarchie van de onderwijsvormen, deze afname groter wordt en sneller verloopt. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat ook de tijd besteed aan de
basisvorming evenredig afneemt. Het laten wegvallen van een aantal vakken heeft
dus niet de bedoeling om op die wijze meer tijd vrij te maken voor andere inhouden van de basisvorming (zoals dat in Nederland het geval is).
Blijkbaar drukt het aanbieden van ofwel een 'beperkte' ofwel een meer 'volwaardige' variant van basisvorming ook een bepaalde visie uit op de functie
ervan: voor de leerlingen uit de sterke studierichtingen komt basisvorming, zowel
Nederland als in Vlaanderen, duidelijk naar voren als een voorbereiding op hogere
en verdergezette vorming. Het feit dat de basisvormingsvakken (maar dan niet onder die noemer) ook in de rest van hun curriculum een belangrijke plaats innemen,
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wijst daarop. Voor de leerlingen die slechts een beperkte variant volgen, heeft de
basisvorming veeleer een status van een soort finaliteitsonderwijs. Ze kan op een
bepaald ogenblik als afgerond worden beschouwd, terwijl ze in het curriculum van
de sterke studierichtingen door het hanteren van gelijke vakbenamingen een belangrijke rol lijkt te blijven spelen.
2 Adaptieve maatregelen
In Nederland wordt betrekkelijk weing gebruik gemaakt van deze differentiatiemogelijkheid. Er wordt - expliciet met het oog op een grotere kansengelijkheid gekozen voor de formulering van de eindtermen op één enkel niveau, dat in principe voor iedereen haalbaar zou moeten zijn. Evenwel blijft het vooralsnog een open
vraag hoe de invulling van de toetsen voor de basisvorming zal worden opgevat.
Als men deze toesten opstelt per niveau voor de verschillende onderwijsvormen,
kan daardoor een voorafschaduwende werking ontstaan op het niveau waarop de
basisvorming wordt aangeboden voor verschillende groepen leerlingen. Ook voorziet de wet in de mogelijkheid om verschillende vakken in combinatie met elkaar
te verzorgen. Het gaat daarbij niet expliciet om een maatregel die specifiek op de
leerlingen van het beroepsonderwijs is gericht. Er wordt door de overheid een aantal voorstellen gedaan om geschiedenis, aardrijkskunde en economie, of
verschillende vakken uit de sector van de 'positieve wetenschappen' te integreren,
maar die voorstellen zijn niet uitgewerkt in de kerndoelen. Veel hangt af van het
initiatief van de individuele scholen om een basisvorming te ontwikkelen die meer
kan worden afgestemd op de leefwereld van de verschillende groepen leerlingen.
Dit laatste wordt ook ten dele beoogd door de reeds besproken mogelijkheid om
vrijstellingen te verlenen voor sommige vakken van de basisvorming. Door het laten wegvallen van bijvoorbeeld een aantal 'cognitieve' vakken voor bepaalde
leerlingen, kan een basisvorming worden gecreëerd die meer is aangepast aan leerlingen uit het beroepsonderwijs. De tijd die vrijkomt door het verlenen van
dergelijke vrijstellingen moet immers worden besteed aan andere basisvormingsvakken. In feite wordt dus de mogelijkheid voorzien om bijvoorbeeld (abstracte)
cognitieve vakken te vervangen door een aantal meer concrete vakken.
In Vlaanderen wordt de inhoudelijke differentiatie van de basisvorming sterker
uitgewerkt. Voor het beroepsonderwijs worden specifieke vakkencombinaties
vooropgesteld die ook in de eindtermen voor de eerste graad verder zijn ontwikkeld. Zo zijn er aparte eindtermen voor het Project Algemene Vakken (PA V)
waarin verschillende onderdelen van de basisvorming op een geïntegreerde wijze
aan bod kunnen komen. In de vakkenlijst stellen we ook vast dat, in het beroepsonderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis geïntegreerd kunnen worden in 'maatschappelijke vorming', en dat een aantal positieve wetenschappen kunnen worden
samengebracht onder de noemer 'wetenschappelijk werk'. Scholen behouden echter de vrijheid om de vakken apart te verzorgen.
We kunnen hier moeilijk een antwoord geven op de vraag of de formulering van
de eindtermen op verschillende niveaus in Vlaanderen uiteindelijk een grotere of
kleinere kansengelijkheid bewerkstelligt. Het gaat, bij nader toezien, om verschillende dimensies van hetzelfde begrip. Wel kan gewezen worden op het gevaar dat,
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binnen de Vlaamse opdeling, de eindtermen een duidelijk functioneel verschillende betekenis zouden kunnen krijgen voor de verschillende onderwijsvormen
(onder meer als gevolg van de niet~aflatende eis om het studiepeil te verhogen).
- 3 Faci1iterende maatregelen
De Nederlandse wetgeving hanteert de tijdsinvestering van leerlingen als belangrijkste differentiatiemechanisme. Er bestaat niet alleen de mogelijkheid om de
leerlingen meer of minder tijd aan de basisvorming te laten besteden; voor de leerlingen uit het beroepsonderwijs geldt er een expliciete verplichting om dat te
doen. Aangezien men in principe aan alle leerlingen dezelfde eisen stelt, is dit
geen onverwachte vaststelling.
In Vlaanderen wordt hoegenaamd geen gebruik gemaakt van de duur van de basisvorming als differentiatiemechanisme. Zoals reeds vastgesteld in het Belgische
OESO-rapport (1991) is, in de praktijk, zittenblijven het enige mechanisme om
het leerritme te beheersen. De enige uitzonderingen worden gevormd door de
spreiding van de eindtermen over de twee leerjaren van iedere graad en door de in
de wet voorziene mogelijkheid om inhaallessen te organiseren. In contrast met de
Nederlandse wetgeving geldt voor de leerlingen uit het beroepsonderwijs dat zij
minder tijd aan de basisvorming moeten besteden dan alle andere leerlingen. Zoals
bleek uit de bespreking van de 'beperkende' maatregelen, worden reeds vanaf het
tweede jaar minder vakken en uren voorgeschreven.
Dat betekent nie.t per se dat de feitelijke toestand in beide landen zeer verschillend is. Ook in Nederland komen in de algemeen vormende richtingen meer
vakken uit de basisvorming voor dan in het beroepsonderwijs. Het subtiele onderscheid bestaat erin dat dit in Vlaanderen gebeurt onder de vlag van de basisvorming en in Nederland niet. Dit is meteen een illustratie van een verschillende
visie op basisvorming in deze twee onderwijssystemen.
Misschien kan daarom (nogmaals in navolging van Nelissen, 1994, p. 132-133)
geconcludeerd worden dat het egalitaristisch kansengelijkheidsconcept in Nederland een prioritair karakter blijkt te hebben. Het streven is gericht op gelijke
onderwijsresultaten bij zoveel mogelijk leerlingen. In Vlaanderen daarentegen
wordt aan ditzelfde concept een meer emancipatorische invu11ing gegeven. Men
streeft er naar om alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen te geven (binnen
24
het kader van hun eigen mogelijkheden) .
(2) Eindtermen/kerndoelen in Vlaanderen en Nederland
Concluderend kunnen we met Standaert (1994, p. 17) stellen dat er tussen de
Vlaamse eindtermen en de Nederlandse kerndoelen heel wat verschilpunten bestaan. In hun definitie neemt ieder een duidelijk standpunt in: Nederland en

24

Met betrekking tot de eerste graad moet dit evenwel gerelativeerd worden. Voor de leerlingen uit IA
en uit het tweede leerjaar zijn immers hoegenaamd geen differentiatiemogelijkheden voorzien. Vanaf de
tweede graad zullen ook voor hen eindtermen op verschillende niveaus worden geformuleerd , maar aangezien de implementatie van de basisvorming nog volop aan de gang is, is op dit ogenblik nog niet
duidelijk van welke aard die zullen zijn.
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Vlaanderen spreken beide over een aanbod in het basisonderwijs (6-12 jaar), maar
vanaf 12 tot 15 jaar is het een prestatieverplichting voor het voortgezet onderwijs
in Nederland, terwijl het in het Vlaamse secundair onderwijs om een aanbod blijft
gaan. Verder zijn in Vlaanderen de eindtermen meer concreet geformuleerd, terwijl ze in Nederland eerder vaag omschreven zijn. Toch blijft de 'autonomie' van
scholen in beide onderwijssystemen gerespecteerd.
Voor Vlaanderen kan men spreken van een consecutieve opbouw van eindtermen, waardoor de samenhang tussen de verschill1ende onderwijsniveaus
gegarandeerd wordt. In Nederland is die aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs er veel minder, aangezien de kerndoelen van basis- en voortgezet
onderwijs vrij onafhankelijk van elkaar ontwikkeld zijn.
Wat betreft de 'haalbaarheid' van eindtermen/kerndoelen zijn de meningen eensgezind: zowel Vlaanderen als Nederland (in het basisonderwijs, maar niet in het
voortgezet onderwijs) hebben 'een zo groot mogelijk deel van de leerlingen' voor
ogen.
Er is een grondig verschil tussen beide examensystemen. In Nederland zijn er
voor het voortgezet onderwijs extern opgelegde proeven en ook na het het basisonderwijs geldt de eis op een proef (naast het oordeel van het schoolhoofd); in
Vlaanderen ligt de examinering volledig in handen van de scholen zelf.
Tot slot wijst Standaert (1994, p. 18) op het verschil tussen Vlaanderen en Nederland wat betreft de benaming voor wat vroeger 'vakken' genoemd werd. 'De
visie die zij [Vlaanderen en Nederland] over vakken en leergebieden hebben is
grotendeels gelijklopend, behalve voor attituden die door Vlaanderen in de eindtermen zijn opgenomen.'
Afsluitend kan gesteld worden dat de beschreven zogenaamde 'inhoudelijke' vernieuwingen, namelijk basisvorming en eindtermen/kerndoelen, ook kaderen
binnen een (weliswaar minder expliciete) structurele evolutie: in het spanningsveld tussen comprehensie! en categoriaal georganiseerd onderwijs lijkt het accent
via een pendelbeweging toenemend naar de categoriale pool te verschuiven. Zodoende kan de basisvorming als een legitimering voor een categoriale structuur
gaan functioneren. Via een gemeenschappelijk minimum worden dan immers overstapmogelijkheden opengehouden en zelfs gecreëerd tussen de verschillende
onderwijsvormen. Als men echter de basisvorming verschillend definieert voor
verschi1lende onderwijsvormen, worden die mogelijkheden feitelijk ondergraven
en ontstaat een onderwijssysteem waarin leerlingen reeds bij de aanvang van het
secundair/voortgezet onderwijs definitieve studiekeuzes (moeten) maken. In
Vlaanderen lijkt dit mogelijk te zijn. In Nederland wordt de vroegselecterende
werking van de categoriale structuur duidelijk(er) afgeremd door het gemeenschappelijk minimum zo gemeenschappelijk mogelijk te houden (Nelissen, 1994,
p. 134).
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5 Evaluatie/examinering
Onderwijs wordt mede beïnvloed door verwachtingen en e.isen die vooral in het
evaluatie-systeem tot uitdrukking komen. De volgende vragen blijken in dit verband belangrijk te zijn:
- Hoe wordt het secundair/voortgezet onderwijs in Vlaanderen/Nederland geëvalueerd?
- Zijn er al dan niet vooraf vastgestelde eindtermen/kerndoelen?
- Worden doelstellingen en/of eindtermen met betrekking tot het secundair/ voortgezet onderwijs al dan niet geëvalueerd via centrale examensystemen?
- Is er uniformiteit of verscheidenheid in het aanbod van examens/evaluaties?

5.1 Vlaanderen
In België/Vlaanderen bestaan - in tegenstelling tot Nederland - geen centrale instellingen voor de ontwikkeling van leerplannen of toetsen. Staatsexamens of
andere externe vormen van evaluatie behoren niet tot de Belgische onderwijstraditie. Het principe van de pedagogische vrijheid van inrichtende instanties
(Inrichtende Machten) en onderwijsnetten (zuilen) legt de souvereiniteit van scholen inzake de leerlingenevaluatie vast. Wel vond (tot in 1991) een post-controle
plaats door de zogenaamde 'homologatiecommissie' (controle van het studiepeil),
die steeds heeft verhinderd dat centrale examens opgelegd werden. Elke instantie
of elk onderwijsnet kan dus, mits naleving van de wetten en besluiten terzake (onder meer de recente reglementering in verband met de eindtermen), vrij bepalen
welk type evaluatie zij zal hanteren, welke middelen voor de evaluatie zullen worden aangewend en hoe de resultaten van de evaluatie zullen worden meegedeeld.
In het secundair onderwijs is het voornaamste orgaan voor de evaluatie de 'klasseraad', dat wil zeggen alle leden van het onderwijzend en directiepersoneel die
verantwoordelijk zijn voor de vorming van een bepaalde groep leerlingen, de beoordeling van hun vooruitgang en, bij deliberaties, de beslissing betreffende de
overgang naar een volgende klas (oriënteringsattesten), de eventuele toekenning
van een getuigschrift (van lager of hoger secundair onderwijs), en zelfs van een bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs (zonder dat een
25
bijkomend examen moet worden afgelegd).
In 1989 gaf de Vlaamse regering aan een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen de opdracht voorstellen te doen voor een eigentijdse
kwaliteitsbewaking. De rapporten van deze commissie werden verwerkt in een decreet op de inspectie en pedagogische begeleiding van 17 juli 1991.
Het voorstel bevatte vooreerst een duidelijk onderscheid tussen inspectie en begeleiding. Een korps inspecteurs werd ten dienste gesteld van de overheid, terwijl
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J. Le jeune & J. Vanderhoeven, 1991: 91-94. Het bekwaamheidsgetuigschrift werd van af het schooljaar 1990-1991 afgeschaft in Vlaanderen; evenwel niet in de andere Gemeenschappen.
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tegelijkertijd een evenredig aantal pedagogische begeleiders ter beschikking
kwam van de koepelorganisaties van de scholen. Verder bepaalde het decreet dat
de overheid voortaan eindtermen - dit zijn minimumdoelstellingen die voor alle
scholen en inrichtende machten gelden (cf. infra) - zou formuleren. De inspectie
zou het bereiken van de eindtermen controleren. Scholen die de eindtermen in voldoende mate bereiken, zullen gefinancierd of gesubsidieerd worden en krijgen het
recht getuigschriften en diploma's uit te reiken.
Het civiel effect van attesten en diploma's wordt met andere woorden afhankelijk gemaakt van een onderzoek door de inspectie. Dat onderzoek moet leiden tot
een advies tot erkenning van de school. De vroegere homologatiecommissie wordt
hierdoor overbodig.
Vervolgens werd door het decreet ook een wetenschappelijke stafdienst opgericht, de zogenaamde 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (DVO). Tot het
takenpakket van de DVO behoren: voorstellen inzake eindtermen te formuleren;
analyse- en evaluatie-instrumenten te ontwikkelen om scholen door te lichten, onder meer inzake het bereiken van de eindtermen; methodes te ontwerpen voor het
opstellen van leerplannen en lessenroosters, onder meer in het licht van beroepsprofielen, en tenslotte voorstellen inzake de introductie en bijscholing van
inspectieleden uit te werken (Standaert, 1992a, p. 19).
Eindtermen (zie ook paragraaf 4 in dit hoofdstuk) hebben weliswaar niet de bedoeling een equivalent te zijn van centraal georganiseerde toetsen, maar een veelheid
van aspecten die eertijds door de inrichtende machten en scholen zelf konden worden bepaald, wordt nu door de centrale overheid vastgelegd. De leerplannen en het
onderwijspeil worden immers centraal gecontroleerd.
Scholen kunnen de eindtermen gebruiken als hulp bij hun zelfevaluatie, maar de
eerste bedoeling is de waarde van de getuigschriften van de diverse scholen en inrichtende machten gelijkwaardig en kwalitatief beter te maken. De eindtermen
'mogen' ook door begeleidingsteams en 'moeten' door inspectieteams gebruikt
worden bij de doorlichting van scholen. Deze controle zal steeds rekening moeten
houden met de wettelijk vastgelegde pedagogische vrijheid. Deze vrijheid geeft
een relatief grote autonomie - en ook verantwoordelijkheid - aan lokale scholen.
De DVO zal deze vrijheid en verantwoordelijkheid ondersteunen door ze te richten op een pedagogisch-maatschappelijk verantwoorde onderwijskwaliteit.

5.2 Nederland
(1} De organisatie van het eindexamensysteem
Ook na de wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs in 1992 - waarmee
de basisvorming ingevoerd is - blijft het onderwijssysteem in Nederland 'categoriaal' georganiseerd.
Het onderscheid in de curricula van een categoriaal onderwijssysteem komt het
duidelijkst tot uiting in de organisatie van het examensysteem. Het aanbod van
examens in het Nederlandse voortgezet onderwijs vormt een afspiegeling van het
aanbod van schooltypen, vakinhouden en niveaus. Zo zien we in het categoriaal
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systeem in Nederland een drievoudig onderscheid in examens: tussen categorieën
in aantal, soort en niveaus van vakken, binnen categorieën in soorten vakkenpakketten, en binnen sommige schooltypen (MAVO, VBO) in niveaus per vak.
De examens op het einde van elk schooltype worden centraal en schriftelijk afgenomen. De eisen die aan de examens zijn gesteld, zijn tamelijk nauwkeurig
wettelijk vastgelegd, om een gelijkwaardig eindniveau te garanderen, zowel naar
maatschappelijke status als naar doorstromingsmogelijkheden. De eindexamenprogramma's zijn de wenselijke 'outcomes ' van soorten kerncurricula in de vorm van
beschrijvingen van leerdoelen. Deze programma's geven de richtlijnen aan waarbinnen de scholen een relatieve vrijheid ervaren. Voor de overheid is het
examensysteem een instrument voor kwaliteitsbeheersing en controle.
(2) Examinering van basisvorming
Voor de vakken van de basisvorming zijn door de Commissie Herziening Eindtermen (CHE) kerndoelen ontwikkeld, die in april 1993 door het parlement zijn
vastgesteld (zie ook paragraaf 4 in dit hoofdstuk). Deze kerndoelen zijn geldig
voor de periode augustus 1993 tot augustus 1998. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en
vaardigheden. Per vak dat in de basisvorming verplicht gegeven moet worden, is
eerst een algemeen doel geformuleerd. Vervolgens is elk vak opgedeeld in domeinen (bij het vak 'Nederlandse taal' bijvoorbeeld de domeinen 'taalgebruik',
'kennis over taal en taalverschijnselen' en 'informatievaardigheden') en subdomeinen (binnen het domein 'taalgebruik' bijvoorbeeld, zijn de subdomeinen
'spreken', 'luisteren', 'schrijven' en 'lezen' te onderscheiden) en zijn per subdomein één of enkele kerndoelen geformuleerd (een kerndoel binnen het subdomein
'spreken ' is bijvoorbeeld: 'de leerlingen kunnen in de vorm van een korte monoloog voor een hun bekend publiek een persoonlijke beleving vertellen of een
situatie beschrijven').
Aan het eind van de basisvorming moet de school tenminste deze kerndoelen
hebben verwezenlijkt. Het is de taak van de school een schoolwerkplan te maken
waarin staat beschreven hoe de doelstellingen van de basisvorming in het algemeen en per vak worden vormgegeven. Het is de bedoeling dat elke school de
kerndoelen van de basisvorming en de eigen kerndoelen, de eigen leerstof en het
eigen niveau zo ineen schuift dat het een nieuw en aangepast leerprogramma
vormt voor de eerste drie leerjaren.
Onder verantwoorde.lijkheid van de minister van Onderwijs en Wetenschappen
worden voor elk vak uit het kerncurriculum toetsen vastgesteld, met uitzondering
van het vak lichamelijke opvoeding. De toetsen worden bepaald door de kerndoelen en afgenomen per vak of combinatie van vakken. Er kan tussentijds getoetst
worden als het vak niet de gehele basisvorming beslaat. De afsluitende toetsing
mag niet voor het eind van het tweede leerjaar voltooid zijn. De school kan de
toets aanvullen met eigen opgaven en beslist over tijdstip en volgorde van de toetsing. De eerste toetsen worden afgenomen in het schooljaar 1994/1995.
Als de leerling de periode van basisvorming doorlopen heeft ontvangt hij of zij
een getuigschrift.
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Het bevoegd gezag geeft de leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar een
advies over het door hen verder te volgen onderwijs.
Leerlingen die niet in staat zijn om alle kerndoelen te halen, kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen van de kerndoelen of van één of meer vakken van
de basisvorming. Een door het schoolbestuur ingestelde commissie beslist over de
vrijstellingen.
(3) Examinering van de tweede fase VO
Het eindexamen van MAVO, HAVO en VWO bestaat uit twee delen: het schoolonderzoek en het centraal schriftelijk eindexamen. Het schoolonderzoek wordt
door de school georganiseerd en afgenomen in het laatste leerjaar; het bestaat uit
het afnemen van twee of meer mondelinge en/of schriftelijke testen. Het cijfer
voor het schoolonderzoek wordt voor het begin van het centraal examen bekend
gemaakt aan de leerling.
Het centraal eindexamen is een landelijk examen; het is voor alle MAVO-,
HAVO- en VWO-scholen per schoolsoort gelijk, en het wordt op een per schoolsoort gelijk vastgesteld tijdstip afgenomen.
Het eindcijfer voor een vak wordt bepaald door het (rekenkundig) gemiddelde
van het cijfer voor het schoolonderzoek en het cijfer voor het centraal examen, op
een schaal van 1 tot en met 10.
Het aantal vakken waarin leerlingen examen moeten doen per schoolsoort en de
keuzes die zij daarin kunnen maken, zijn al aan de orde geweest in hoofdstuk 3.
Wat de diplomering betreft, kan gezegd worden dat er per schoolsoort een diploma te behalen is; deze diploma's zijn qua vorm nationaal gelijk. Het ligt in de
bedoeling om vanaf 1995 gemengde diplomering MAVO/VBO mogelijk te maken. Dit diploma zal dan een theoretisch eindexamenpakket met één op het beroep
gericht vak omvatten.
Voor leerlingen MAVO en VBO die het onderwijs niet kunnen afsluiten met
een examen worden voor de periode na de basisvorming doorstroomprogramma's
ontwikkeld, die afgerond worden met een diploma. Een doorstroomprogramma
biedt onderwijs dat aangepast is aan een individuele leerling; het programma beslaat ten hoogste twee jaar voor leerlingen die de basisvorming in drie jaar hebben
gehaald en één jaar voor leerlingen die vier jaar over de basisvorming hebben gedaan.
Voor het MBO en het leerlingwezen geldt dat met de inwerkingtreding van de
Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs de Landelijke Organen Beroepsonderwijs - waarin de landelijke organen leerlingwezen en het bedrijfstakgewijze
overleg MBO opgegaan zijn - de verantwoordelijkheid gekregen hebben voor de
advisering over de eindtermen in het MBO en het leerlingwezen. Eindtermen geven een beschrijving van kwaliteiten die leerlingen tenminste moeten bereiken op
het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen. Ze worden op voorstel van de Landelijke Organen - door de minister van O&W vastgesteld.
Het examenprogramma (deels door de school ontwikkeld en deels een centraal
examen) wordt ten minste vastgesteld op basis van de (vastgestelde) eindtermen
en ingedeeld in onderdelen die overeenstemmen met de certificaateenheden zoals
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die gelden in het MBO en het leerlingwezen. Certificaateenheden zijn combinaties
van eindtermen die in het licht van de beroepsuitoefening of de doorstroming naar
vervolgonderwijs dan wel beide, een afzonderlijke betekenis hebben. De instellingen nemen grotendeels zelf de examens af. Het diploma is nationaal gelijk van
vorm.
Als gevolg van de invoering van het VBO worden nieuwe C-examenprogramma's
ontwikkeld voor de op het beroep gerichte VBO-vakken. Deze zullen vanaf augustus 1994 gaan functioneren.
Daarnaast worden de C- en D-examenprogramma's voor de algemene vakken
MAVO en VBO afgestemd op de kerndoelen van de basisvorming. Uitgangspunt
hierbij is dat de basisvorming en het bovenbouwprogramma binnen vier jaar kunnen worden gevolgd. De examenprogramma's worden geformuleerd in
doorstroomprofielen en de niveau-aanduidingen C en D komen dan te vervallen.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en bedrijfsleven krijgt vorm
in Commissies Onderwijs Bedrijfsleven die zullen adviseren over alle eindtermen
voor het hele secundaire beroepsonderwijs (MBO en leerlingwezen).

5.3 Vergelijkende conclusie
Duidelijk is de centrale output-controle scherper in Nederland dan in Vlaanderen.
Nederland (vergelijkbaar met Engeland en Frankrijk) bewaakt en controleert het
overwegend gesegmenteerde pakket van (basis)vorming, gedifferentieerd naar aanbod en afsluitingen, door middel van centraal geformuleerde kerndoelen en van
centraal georganiseerde examensystemen. Centrale examens tellen voor 50% van
de punten. De andere helft wordt verkregen via zogenaamd schoolonderzoek (de
eigen rapporten van de school). De uitslagen van de centraal opgelegde toetsen
kunnen aanleiding geven tot het vergelijken van scholen, wat men in Vlaanderen
niet wenst.
In Vlaanderen wordt de diplomering volledig overgelaten aan het oordeel van
de scholen, met dien verstande dat er vaak centrale programma's door de netten
worden uitgewerkt waarop de scholen (die tot een van deze netten behoren) zich
voor hun evaluatie baseren. Wellicht daardoor is er in Vlaanderen minder examendruk op de curricula.
Duidelijk is er ook een verschil in het af te leggen examenpakket. In Nederland
kan examen worden afgelegd in een pakket van gekozen vakken. In Vlaanderen is
er van een dergelijke keuze geen sprake. De leerlingen worden geëxamineerd voor
alle vakken die in het lessenrooster zijn geprogrammeerd.
In Vlaanderen zijn de eindtermen (nog in een ontwikkelingsfase) hoofdzakelijk
bedoeld - zoals reeds eerder gezegd - als criteria voor evaluatie van de scholen
door de overheid. Het zijn normen die de overheid oplegt voor subsidiëring van de
scholen en voor het toekennen van getuigschriften en diploma's. Centrale evaluatie/examinering wordt niet in overweging genomen (en wordt zelfs uitdrukkelijk
afgewezen).
Het (mede vanuit internationaal vergelijkend oogpunt) nogal uitzonderlijk grote
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vertrouwen in het evaluatie- en examineringsvermogen van individuele scholen en
leerkrachten, is in het algemeen gesproken blijkbaar niet nadelig voor de kwaliteit
van het Belgische/Vlaamse onderwijs. Velen beweren dat dit vertrouwen bijdraagt
tot de motivatie van leerkrachten en tot het flexibel en creatief omgaan met leerplannen.

6 Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding is momenteel in vele landen een prioritair thema, zowel in de
theoretische onderwijskunde als in de praktijk van school en beleid. Deze aandacht heeft te maken met veranderende kenmerken van maatschappij en
onderwijs. Omwille van de relevantie van dit thema voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs komen we daarop uitdrukkelijk terug in de 'Uitleiding' van
deze studie.
Scholen verschillen. Die verschillen kunnen betrekking hebben op nagenoeg alles
wat er in een school gebeurt. Van fundamentele betekenis voor de organisatie van
het onderwijs (de leeromgeving) in een school is het schoolconcept. Onder schoolconcept verstaan we een verzameling van uitspraken over taken en functies van
het instituut school in relatie tot de be1angen van individuen (leerlingen) en samenleving. Die uitspraken hebben voornamelijk betrekking op de wijze waarop en de
doelen waarmee leerlingen in onderwijsleerprocessen geschoold worden. In feite
bevat het schoolwerkplan een beschrijving van het schoolconcept.
Scholen verschillen onder meer in de mate waarin en de wijze waarop leerlingen
individuele aandacht krijgen. Dat kan betrekking hebben op allerlei soorten leerlingen: hoogbegaafden, moeilijk lerenden, allochtonen, achterblijvers, leerlingen met
problemen, enzovoorts. In veel scholen worden voor deze groepen bijzondere
maatregelen getroffen om hen op adequate wijze een onderwijsprogramma te laten
volgen. Men spreekt dan van leerlingbegeleiding.
In wat volgt zullen we, afzonderlijk voor Vlaanderen en Nederland, (1) het wettelijk en structureel kader schetsen, (2) de verschillende vormen aanwijzen waarin,
en door wie, daadwerkelijk aan leerlingbegeleiding wordt gewerkt, en (3) nagaan
welke opleidingen voor leerlingbegeleiders worden georganiseerd.

6.1 Vlaanderen
(1) Het wettelijk en structureel kader
In België/Vlaanderen wordt de leerlingbegeleiding duidelijk geïnstitutionaliseerd
door de oprichting in 1960 van de Psycho-Medisch-Sociale Centra (PMS-centra),
door de realisering van de idee van de 'klasseraad' en de 'klassedirecteur' of 'klastitularis' vanaf 1957, en door de invoering in 1971 van het Vernieuwd Secundair
Onderwijs (VSO). Van recentere datum is de uitdrukkelijke aandacht van de
(voortbestaande) 'autonome middenscholen' voor de leerlingbegeleiding.
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- De PMS-centra
Al vanaf het begin van deze eeuw worden op initiatief van Christiaens en Decroly
diverse instellingen opgericht die zich bezighouden met beroepsoriëntering. Dit
zijn de verre voorlopers van de nu bestaande PMS-Centra waarvan de werking
wettelijk wordt vastgelegd in de Kaderwet van 1 april 1960 en in het Koninklijk
Besluit van 13 augustus 1962.
In de loop der jaren zijn de PMS-Centra uitgegroeid tot adviseurs en begeleiders
van leerlingen, adolescenten, gezinnen, scholen, en zelfs van vertegenwoordigers
van het sociale en economische milieu. Hun officieel omschreven opdracht is dan
ook heel ruim, namelijk voor de leerlingen en hun onmiddellijke educatieve omgeving de best mogelijke ontwikkelingsvoorwaarden scheppen, en op verzoek of op
eigen initiatief interveniëren op psychologisch, psycho-pedagogisch, medisch en
sociaal vlak.
Teneinde deze veelzijdige opdracht te kunnen vervullen zijn deze Centra multidisciplinair samengesteld. Tenminste bestaat het team uit een psycholoog of
pedagoog, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige.
In zijn huidige structuur functioneert het PMS-Centrum relatief onafhankelijk
van de school. Deze onafhankelijkheid is nodig om de oriëntering en studiekeuzebegeleiding van de leerlingen zo objectief mogelijk te laten verlopen, zonder
directe beïnvloeding van schooldirecties die soms behoefte hebben aan leerlingenaantallen bij de samenstelling van klassen of het behoud van studierichtingen.
Toch is de samenwerking met school en gezin in voldoende mate gegarandeerd.
De relatieve onafhankelijkheid is minder uitgesproken voor PMS-Centra die zich
'specialiseren', onder meer in het begeleiden van scholen voor buitengewoon onderwijs.
De rol die de PMS-Centra vervullen bij het zoeken naar aangepaste onderwijsmethoden voor bepaalde categorieën van leerlingen (buitengewoon onderwijs,
beroepsonderwijs, multicultureel onderwijs) en bij de pedagogische vernieuwingen in het basis- en secundair onderwijs (die vaak mogelijk werden gemaakt door
het dynamisme van gemengde teams, namelijk leerkrachten en leden van de PMSCentra), is van groot belang.
Per leerling verzamelen, analyseren en evalueren de PMS-Centra een geheel van
psychologische, medische en sociale gegevens die regelmatig worden geactualiseerd vanaf de eerste stappen in de kleuterschool tot op de drempel van het hoger
onderwijs. Deze gegevens worden getoetst aan de observaties van de klasseraad,
van het gezin, en van de leefmilieus van de leerling.
In de Vlaamse Gemeenschap zijn er momenteel 203 PMS-Centra (in de Franse
en Duitstalige Gemeenschap 163). Elk onderwijsnet heeft een aantal Centra; ook
het buitengewoon onderwijs heeft een aantal 'gespecialiseerde' Centra.
- Het ontstaan en de groei van de klasseraad
De eerste documenten betreffende klasseraden dateren van 1957. Een oim:endbrief
van de toenmalige minister Leo Collard kent aan de klasseraad de delicate taak toe
'de intellectuele, affectieve en morele balans van iedere leerling op te maken, de
pedagogische conclusies eruit te halen en een gemeenschappelijke houding ten Op173
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zichte van iedere leerling te bepalen'. Administratief wordt mogelijk gemaakt dat,
in de opdracht van een leerkracht van de lagere cyclus van het secundair onderwijs, één lesuur mag vervangen worden door één uur klasseraad (althans onder
bepaalde voorwaarden). De klassedirecteur wordt met een supplementair uur bedacht.
In de werking van de klasseraad is een duidelijke evolutie merkbaar.
In de eerste fase (begin van de jaren '60) wordt in diverse documenten rond
klasseraadwerking gepleit voor een brede, persoonlijke benadering van de leerling. Men vraagt rekening te houden met de evolutie die de opgroeiende jonge
mens doormaakt, zijn persoonlijk, huiselijk en sociaal leven, zijn fysieke toestand.
'Het leren kennen van a11e leerlingen en hen Ieren begrijpen als kinderen die niet
los van hun mîlieu noch van hun gezondheidstoestand te denken zijn', werd als
eerste belangrijke taak van de klasseraad gesteld.
De 'vernieuwde docimologie' van het einde van de jaren '60, luidt een tweede
fase in. Ze leidt tot een meer gespreide evaluatie, met verhoogde aandacht voor de
vorderingen van elke leerling. Door groepswerk zou de attitudevorming meer kansen krijgen. De objectiviteit van de evaluatie zou door het formuleren van doelstellingen en door de toepassing van nieuwe evaluatietechnieken worden bevorderd. Het individueel dossier wordt herwerkt om aan de eisen van de docimologie
te kunnen beantwoorden.
Bij de start van het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO) wordt aan de klasseraad een nog grotere rol toebedeeld. Daarmee belanden we in een derde fase
(Feys, 1986, p. 1-4).
- Het individualiseringsprincipe in het VSO
In het kader van de grootse onderwijsveranderingen is het gehele secundair onderwijs omgevormd tot een gematigd comprehensief systeem. Het komt in de plaats
van het historisch gegroeide, categoriale onderwijsstelsel. In het kader van dit
VSO wordt van leerkrachten een grotere zorgbreedte verwacht. Het werken in
team aan het pedagogisch-didactisch proces wordt ervaren als een noodzaak om
de vernieuwingsdoelstellingen te realiseren. De klasseraadwerking evolueert naar
een ' gezamenlijke, pedagogische dienstverlening aan de leerling in zijn opgang
naar zelfstandigheid en volwassenheid ' . Administratief worden in de opdracht van
de leerkracht twee wekelijkse lestijden voor klasseraadwerking voorzien (nadien
herleid tot één lestijd wegens bezuinigingen; momenteel kan de school op een
meer autonome wijze, namelijk in het kader van het ' lesurenpakket', beslissen
over de tijdsinvestering in deze activiteiten). Bovendien worden na enkele jaren
onderwijsvernieuwing de volgende activiteiten officieel als klasseraadactiviteiten
erkend:
- de leerlingenbespreking (evaluatie en begeleiding als belangrijkste opdracht);
- activiteiten in verband met remediëring van de leerling (waaronder helpende persoonlijke gesprekken);
- vakvergaderingen (verticaal, horizontaal en interdisciplinair)~
- administratieve verwerking van observatie- en evaluaüegegevcns;
- gesprekken met ouders;
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- personeelsvergaderingen in verband met het verloop van de onderwijsvernieuwing.
Het Koninklijk Besluit van 31 juli 197 5 geeft voor het eerst een officiële omschrijving van het begrip klasseraad. Deze definitie wordt in artikel 7 van het
Koninklijk Besluit van 29 juni 1984 over de organisatie van het secundair onderwijs hernomen: 'de klasseraad is het college van het bestuurs- en onderwijzend
personeel dat belast is met de vorming van een bepaalde groep leerlingen (d.i. de
begeleidingsfunctie), met de evaluatie van hun vorderingen (d.i. de beoordelingsfunctie), en met het uitspraak doen over hun toelating tot het volgende leerjaar
(d.i. de delibererende en oriënterende functie)' (Feys, 1986, p. 3-4).
Uiteraard was deze erkenning noodzakelijk in functie van de individualiseringsen remediëringsopdracht van het VSO. Van bijzondere betekenis dienaangaande is
de rol van de klassedirecteur of klastitularis. Meestal was/is het een leerkracht met
een groot aantal lesuren in de bedoelde klas. Zodoende is hij/zij vertrouwd met de
problematiek van de hem/haar toevertrouwde leerlingen, van hun individuele interessen en/of moeilijkheden in en buiten de klas. In samenwerking met de
PMS-centra kan de klastitularis zoeken naar de oorzaken van het falen van leerlin~
gen; eveneens kan aldus de meest optimale remediëring worden opgebouwd,
eventueeJ samen met collega's en/of met de ouders. De klastitularis vervult ook de
taak van studiebegeleider. Hij/zij kan inzichtelijk de leerlingen een aantal studiegewoonten bijbrengen; gebrek aan motivatie of faalangst en dergelijke kunnen tijdig
worden opgespoord en middels helpende gesprekken en deskundige begeleiding
worden verholpen (eventueel door het inroepen van PMS-hulp) (Rydant, 1986,
p. 1-9).
- Leerlingbegeleiding in de middenscholen
Zeer uitdrukkelijk wordt momenteel de leerlingbegeleiding centraal gesteld door
de zogenaamde middenscholen 26 .
Deze begeleiding is gericht op twee aspecten,. namelijk de studiekeuze en de persoon van de leerling.
Het proces van studiekeuze verloopt in deze scholen geleidelijk en begeleid. Geleidelijk betekent: in fasen. Een studiekeuze wordt pas definitief in hogere vormen
van onderwijs. Gedurende het secundair onderwijs groeit ze langzaam naar een
profilering vanuit een zo positief mogelijke orintering. In de middenschool moet
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In Vlaanderen betekent 'middenschool' een autonome school die de eerste graad van het secundair

onderwijs omvat. Ze vervult letterlijk de functie van een 'tussenschool' tussen het lager onderwijs en
het voortgezet secundair onderwijs;
De Nederlandse term verwijst naar de experimenten die voor de beleidsintenties van de basisvorming in
een twintigtal scholen werden doorgevoerd. Het ging dan voornamelijk om de drie of vier eerste jaren
van het secundair onderwijs. Die scholen hadden erg diverse uitzichten omdat zij elk bepaalde aspecten
van een meer geïntegreerd onderwijs in de verf zetten. De scholen waren niet steeds autonoom; ze konden ook in een hele zesjarige stroom voorkomen (DVO, 1993, p. 24).
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elke keuze een zo breed mogelijk spectrum van vervolgkeuzes openhouden. Begeleid betekent: per fase hulp en begeleiding bieden aan de leerling, binnen een goed
georganiseerde procedure van studiekeuze, waarin de fasen van informatieverstrekking, overleg en beslissing duidelijk herkenbaar zijn.
De begeleiding van de persoon van de leerling omvat twee facetten, namelijk de
schoolcultuur en de begeleiding van leerlingen met problemen. Wat de schoolcultuur betreft, is men er zich van bewust dat iedere jeugdige door de samenleving
wordt ingebed in een netwerk van relaties. In dat socialisatieproces heeft de
school een pedagogische taak. De school is een oefenveld voor het uitbouwen van
relationele netwerken. De cultuur en de organisatie van de middenschool zijn, specifiek voor deze leeftijdsgroep, op dit doel gericht. Het profiel van de huidige
middenschoo11eerling en het waardenaanbod van de middenschool moeten op elkaar zijn afgestemd. Wat de begeleiding van probleemleerlingen betreft, wordt de
middenschool geconfronteerd met problemen van tijdelijke of meer permanente
aard, onder meer inzake tekorten in basisvaardigheden en/of moeilijkheden van relationele, karakteriële, fysische, materiële, religieuze en sociale aard. De
middenschool probeert hulp te verlenen via eigen initiatieven of via overleg met
de sectoren uit de hulpverlening (De eigenheid, 1994).
(2) Soorten van leerlingbegeleiding en van begeleiders
In het voorgaande werd gesuggereerd dat leerlingenbegeleiding verschillende vormen kan aannemen en op diverse wijzen is geïnstitutionaliseerd. Daarbij
aansluitend zijn er bijgevolg ook meerdere soorten begeleiders.
Wat vormen en institutionaliseringen betreft, geven we volgend samenvattend
beeld:
- de PMS-Centra;
- de klasseraden;
- de begeleidende klasseraden;
- de deliberende en oriënterende klasseraden;
- schoolinterne begeleiding van leerlingen met probleemgedrag;
- schoolexterne begeleiding van leerlingen met probleemgedrag.
In het voorgaande is op voldoende wijze omschreven wat de taken zijn van de
PMS-Centra en van de delibererende en orinterende klasseraden. Ook zijn telkens
de specifieke begeleiders aangegeven die voor deze vormen van leerlingbegeleiding verantwoordelijk zijn. Wat de overige begeleidingsvormen en hun verantwoordelijken betreft, geven we volgende omschrijving.
- Begeleidende klasseraden
Zoals elke klasseraad is een begeleidende klasseraad samengesteld uit leerkrachten die aan de betrokken klas onderwijzen. De begeleidende klasseraad wordt
eveneens geleid door de klassedirecteur of klastitularis. De vergaderingen van de
begeleidende klasseraad (de frequentie kan verschillen van school tot school) zijn
hoofdzakelijk gericht zowel op de bespreking van elke individuele leerling als van
de klas als groep. Steunend op een zo grondig mogelijke diagnose van de situatie
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van een leerling of van de klas als groep zoeken de leden van de klasseraad naar
de meest adequate vorm van begeleiding. De begeleidende klasseraad informeert
bovendien de delibererende en oriënterende klasseraad (Vanmaele, 1986, p. 1).
- Schoolinterne begeleiding van leerlingen met probleemgedrag
Deze begeleidingsvorm omvat onder meer studiebegeleiding, studiekeuzebegeleiding, begeleiding van klasgroepen en persoonlijke of sociale begeleiding. In
bepaalde scholen worden hiervoor leerkrachten (gedeeltelijk) vrijgesteld. Uiteraard werken ze meestal samen met de boven beschreven PMS-Centra, met de
klastitularissen en de klasseraden (Vandewiele, 1993, p. 5 l-58).
- Schoolexteme begeleiding van leerlingen met probleemgedrag
Steeds duidelijker wordt ingezien dat de schoolinterne begeleiding niet alle problemen kan oplossen. Daarom wordt toenemend gezocht naar samenwerkingsverbanden met hulpverleningsinstanties buiten de school. Méér zelfs: vooral inzake probleemgedrag probeert men de samenwerking tussen school en extra-scalaire
hulpverleners toenemend te institutionaliseren, zowel bij curatieve als preventieve
activiteiten (Vetten burg, 1993, p. 35-49). De stichting van een vitaal tijdschrift
dienaangaande, namelijk Welwijs, is daarvan een uitdrukking.
(3) Opleidingen voor leerlingbegeleiders 27
In België zijn leerkrachten niet wettelijk of statutair verplicht zich bij te scholen.
Uiteraard zijn ze verplicht de 'studiedagen' te volgen die gedurende hun voltijdse
opdracht als in-service training worden georganiseerd.
In de Belgische landsgedeelten en in alle onderwijsnetten bestaan er tal van tradities, structuren en meer of minder gecoördineerde (vrije) initiatieven die gericht
zijn op de navorming van leerkrachten. Onder meer werden talrijke navormingsactiviteiten opgestart als gevolg van vernieuwingsprojecten in het kleuter-, lager en
secundair onderwijs. Gedurende de laatste twintig jaar werd de organisatie van de
navorming steeds meer gestructureerd.
Een belangrijke stap voor de navorming in de Vlaamse Gemeenschap is de wettelîjke organisatie ervan die is ingevoerd door het Decreet van 5 juli 1989
betreffende het onderwijs, en door het Besluit van de Vlaamse Executieve van 13
september 1989 over de organisatie, de coördinatie en de financiering van de initiatieven inzake navorming voor het personeel van het onderwijs en de PMS-Centra.
Nog recenter wordt in het Decreet 'Inspectie en Begeleiding' (17 juli 1991) de
oprichting van netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten verzekerd. Deze
diensten zijn belast met de externe begeleiding van scholen en leerkrachten. Per
425 arbeidsplaatsen in het onderwijs mag er een pedagogisch adviseur (begeleider) in de netten worden aangesteld. Daarnaast mag ieder net 0,1 % van het aantal
ambten besteden aan tijdelijke begeleidingsopdrachten. Voor de expliciete navor-
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Zie Counet & Vandenberghe, 1991, p. 363-370.
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ming van 'personeelsleden in het onderwijs' kunnen de netten bovendien nog een
extra beroep doen op ongeveer 30 personeelsleden die ze kunnen aanstellen in zogenaamde navormingscentra. Typerend voor de structuur van de begeleiding in
Vlaanderen is dat vele begeleidingsopdrachten halftijds worden toegekend. Zodoende wordt gewaarborgd dat de begeleiders nog voldoende lespraktijk blijven
behouden, teneinde hun begeleidingsaanpak beter te doen aansluiten bij de begeleidingsbehoeften (Standaert, 1992b, p. H 1100-18-19).
Navorming (Decreet en Besluit van 1989) en begeleiding (Decreet van 1991)
hebben in de Vlaamse Gemeenschap zodoende een verschillende decretale basis.
Deze gescheiden start heeft inmiddels een gescheiden ontwikkeling veroorzaakt.
Scholen en leerkrachten die behoefte hebben aan navorming zijn vermoedelijk
meer gebaat bij een 'geïntegreerd aanbod'. Momenteel wordt deze integratie (nog)
niet nagestreefd. Veeleer bestaat de neiging om de eigenheid van de twee verschillende wijzen van dienstverlening te accentueren.
Zowel in dit wettelijk kader als in het kader van vrije initiatieven wordt ook gezorgd voor de opleiding en navorming van leerlingbegeleiders. Van de teamleden
van de PMS-centra wordt evenwel een specifieker opleidingsprofiel vereist.

6.2 Nederland
( 1) Het wettelijk en structureel kader
Leerlingbegeleiding bestaat al sinds er onderwijs wordt gegeven. Het is echter pas
sinds vrij recente datum, vanaf de invoering van de Mammoetwet in 1968, een expliciet beleidspunt in scholen. De noodzaak van leerlingbegeleiding is sindsdien
toegenomen. Daarbij beperkt men zich niet tot bepaalde groepen leerlingen, maar
richt de aandacht zich op a11e leerlingen.
Met de invoering van de brugklas volgens de Mammoetwet, kregen leerlingen te
maken met een grotere keuzeproblematiek. De decaan deed in nagenoeg alle scholen intrede. Diens taak ligt voornamelijk op het gebied van adviseren in het licht
van studie- en beroepskeuze. Mentoren dragen zorg voor andere vormen van begeleiding van leerlingen (onder meer het psychisch-sociaal functioneren). Hierin
komt na 1993 een vrij ingrijpende wijziging.
De basisvorming, die vanaf 1993 in het onderwijs gestalte krijgt, brengt een aantal gevolgen mee voor de leerlingbegeleiding. In de eerste plaats vereist deze wet
dat na twee jaar door de school een advies wordt opgesteld over de te volgen onderwijsroute of schoolloopbaan van de leerlingen. In de tweede plaats biedt de wet
de mogelijkheid om bepaalde leerlingen vrijste11ingen van bepaalde vakken te geven. Dat is aan de orde als blijkt dat het pakket basisvorming te zwaar voor hen is.
Ten derde moeten in de basisvorming de leerlingen zich oriënteren op de wereld
van beroep en arbeid. Het spreekt vanzelf dat deze wettelijke eisen de nadruk op
de noodzaak van leerlingbegeleiding verhogen.
Een van de uitgangspunten van de Mammoetwet en tevens van de basisvorming
is het geven van uitstel van studie- en beroepskeuze. Dat heeft ertoe geleid dat in
sommige scholen onder meer gestreefd is de leerlingen in de brugperiode heterogeen te groeperen. Pas na de brugperiode, die kan variëren van één tot drie jaar,
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bepaalt men dan naar welk schooltype de leerling het best kan gaan om de studie
met succes af te ronden. De brugklassen onder het regime van de Mammoetwet
zijn na invoering van de basisvorming verdwenen. In de scholen voor voortgezet
onderwijs ontstaan nieuwe vormen van groepering van leerlingen.
Hoe zeer deze veranderde regelgeving invloed heeft, is zichtbaar in de al eerder
genoemde jaarlijkse enquête van het Proces Management Basisvorming. Uit de
PMB-enquête (Voogt, 1994) blijkt dat in 1993 nog 27 % van de scholen een heterogene groepering kent (dat was een afname met l 0% sinds 1992). 31 % hanteert een
dakpanconstructie (combinaties van twee soorten, bijvoorbeeld MAVO-VBO, of
MAVO-HAVO, enzovoorts). 36% deelt de leerlingen meteen homogeen in naar
schooltypen.
Samenvattend blijkt dat de basisvorming een goed werkend systeem van leerlingbegeleiding vereist. De indruk bestaat dat daardoor op scholen een veel meer
een geïntegreerde aanpak ontstaat dan onder de Mammoetwet het geval was. Zo'n
integratieve aanpak houdt in dat leerlingbegeleiding behoort tot het takenpakket
van nagenoeg alle docenten op een school. In eerdergenoemde enquête komt dat
ook tot uiting. In bijna tweederde van de scholen vindt men bijvoorbeeld de vrije
ruimte geschikt voor het geven van leerlingbegeleiding of voor mentorlessen.
Daarmede lijkt er sprake te zijn van een 'ingeburgerd fenomeen' (Voogt, 1994,
p. 69).
(2) Soorten van leerlingbegeleiding en van begeleiders

Vanaf de jaren zeventig heeft men leerlingbegeleiding vaak beschouwd als werk
van specialisten in een school. Leerlingbegeleiders zijn dan leerkrachten die zich
bezighouden met begeleidingstaken in het onderwijs.
Leerlingbegeleiding bestaat volgens de Nederlandse Vereniging van Leerlingbegeleiders (NVL) uit steun aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, niet alleen
bij het leren, maar ook bij persoonlijke ontwikkeling, het omgaan met anderen en
het doorbreken van rolpatronen. Deen (1990, p. 301) omschrijft leerlingbegeleiding als 'een geheel aan activiteiten van verschi11ende aard, dat gericht is op de
school en op de leerlingen, met het doel de leerling te helpen de school met optimaal profijt te doorlopen'.
Een optimale vorm van leerlingbegeleiding vereist:
- een onderwijsconcept waarin de leerling centraal staat;
- aandacht voor àlle leerlingen;
- activiteiten die niet te scheiden maar wel te onderscheiden zijn naast of binnen
de dagelijkse onderwijsleerprocessen in de school;
- in de school een systematisch georganiseerde en gecordineerde begeleiding.
Wanneer we ste11en dat de concrete vormgeving van leerlingbegeleiding een taak
is van de school als geheel, dan houdt dat een gerichtheid in op alle aspecten van
het onderwijs. Het betreft doorgaans een vijftal aspecten, te weten:
- de onderwijskundige organisatie (groeperingswijze, doorstroming, enzovoorts);
- het curriculum (leren studeren, studiebegeleiding, enzovoorts);
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- het pedagogisch-didactisch handelen (schoolklimaat, persoonlijke begeleiding,
en dergelijke);
- speciale hulpvormen (remediale hulp, hulp bij persoonlijke problemen);
- de externe omgeving (nascholing, contacten met diensten, jeugdhulpverlening).
De activiteiten die men hierbij kiest kunnen zowel van curatieve als van preventieve aard zijn. Daarbij kan men gericht zijn op persoonsgerichte begeleiding,
leergerichte begeleiding en keuzebegeleiding.
Er bestaan uiteraard verschillen tussen de wijze waarop leerlingbegeleiding in
een school is opgezet en de rol die het in de school krijgt toebedeeld. Zaken als de
schoolorganisatie, de grootte van de school, maar vooral de heersende visie op
leerlingbegeleiding zijn bepalend voor de opzet van de leerlingbegeleiding.
In het voortgezet onderwijs kunnen we globaal de volgende vier modellen van
leerlingbegeleiding aantreffen (zie: Ponte & Van Veen, 1994, p. 20).
In het specialistenmodel is de begeleiding vooral een taak voor de schoolleiding, bijgestaan door coördinatoren en gespecialiseerde docenten (decaan, de
remedial teacher en de counselor of leerlingbegeleider). Zij hebben in de meeste
gevallen een duidelijke taakomschrijving en een relatief groot aantal taakuren.
Deze specialisten nemen de uitvoering van allerlei taken op diverse terreinen op
zich.
In het tutormodel krijgen leerlingen elk een eigen tutor (individuele mentor) toegewezen, die hen gedurende de gehele schoolperiode begeleidt. Voor ernstige
problemen kunnen specialisten ingeschakeld worden.
In het klassementorensysteem heeft iedere klas een mentor. Begeleiding wordt
gezien als een taak van de mentoren. De klassementor vormt de eerste begeleidingslijn. Specialisten kunnen indien nodig vanuit de tweede lijn hulp verlenen.
In het cluster-teammodel worden enkele groepen of klassen door een vast team
van een beperkt aantal docenten gedurende een aantal jaren onderwezen en begeleid. De school is verdeeld in deelteams. Onderwijs en begeleiding zijn niet
gescheiden. Collegiale consultatie en samenwerking tussen docenten staan centraal in dit model. Alle docenten hebben zodoende een begeleidingsta:ak. Ook
hierbij kan een beroep gedaan worden op specialisten.
(3) Opleidingen voor leerlingbegeleiders
Voor de taak van leerlingbegeleider kunnen leerkrachten geschoold zijn en worden door het volgen van cursussen en/of trainingen. Gespecialiseerde leerlingbegeleiders en schooldekanen hebben meestal een uitgebreidere opleiding gevolgd. De schooldekaan geeft informatie over vervolgstudies en beroepen, en
onderhoudt daartoe externe contacten. Op verschillende plaatsen in het land bestaat de mogelijkheid een opleiding voor leerlingebegeleider te volgen. Sinds
1978 bestaat er een Nederlandse Vereniging van Leerlingbegeleiders (NVL). Er
bestaan tijdschriften en handboeken gericht op deze professie.
Voor de toekomst lijkt het concept van de 'begeleidende school' een consequentie
van de centrale positie van leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs. Uiteraard heeft dit een ingrijpende impact op de lerarenopleidingen in het algemeen en
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op de opleidingen van leerlingbegeleiders in het bijzonder. Het concept van de 'begeleidende school' is gekenmerkt door de volgende eigenschappen (zie Lagerweij
& Haak, 1994, p. 177 en Deen, 1993 ):
- 'de school is leerlinggericht bezig:
de leerlingen en hun belangen staan centraal. De school doet wat in haar vermogen ligt om de leerlingen duidelijk te maken dat zij welkom zijn, dat de school
het maximale zal doen om hen te helpen hun doel te bereiken. Ze zal hiertoe een
regelsysteem aanbieden, dat humaan en duidelijk is en de leerlingen inspraak geven in hun eigen leerproces, als voorbereiding op het zelfstandig functioneren in
een later stadium.
- de school heeft een flexibele organisatie:
rekening houdend met het feit dat leerlingen verschillen, is een flexibele organisatie nodig om leerlingen een persoonsgerichte opvang te kunnen bieden.
- de school hanteert variabele werkvormen:
ruimte scheppen voor een eigen aanpak, eigen verwerkingsvormen en een eigen
tempo van de leerlingen. De school zal proberen de creativiteit van de leerling
positief te betrekken in het leerproces.
- de school koppelt belangstelling en leerstof:
niet alleen kiezen of de leerlingen laten kiezen waarvoor ze al gemotiveerd zijn,
maar ook de leerlingen kunnen motiveren voor het functionele basispakket dat
in de school aangeboden wordt.
- de school stimuleert sociale interactie en creativiteit:
de school is een oefenplaats van samenleven en daarvan is men zich bewust.
Men ziet het sociale proces als een uiterst belangrijk leerproces dat een uitstraling heeft naar alle andere leerprocessen. De creativiteit van de leerlingen wordt
hier zoveel mogelijk bij betrokken.
~ de school stimuleert een open oordeelsvorming:
beoordelingen worden gezien als een rustpunt op de ontwikkelingsweg, in de
eerste plaats bedoeld als hulp voor de leerling bij diens zelfevaluatie en verder
als informatie over wat nog beter kan. De leerlingen betrekken bij de beoordeling van het werk en er naar streven dat zij op den duur over eigen
beoordelingscriteria beschikken, is essentieel in een "begeleidende school".'

6.3 Vergelijking
De beschrijvingen .van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen en Nederland bevatten hoofdzakelijk kwalitatieve aspecten, waarin onder meer intenties worden
geformuleerd. Hoe leerlingbegeleiding daadwerkelijk gebeurt in de concrete
school, de problemen daarbij, en de eventuele effecten daarvan, zijn in deze descripties niet opgenomen. (Vergelijkbaar) onderzoek dienaangaande is blijkbaar
nog niet verricht.
Wat de kwalitatieve aspecten betreft (het wettelijk en institutioneel kader, de
soorten begeleiding en begeleiders, en de opleidingen) zijn er grote overeenkomsten in beide systemen. Bovendien is daarover tussen Vlaanderen en Nederland
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veel uitwisseling van informatie en ervaringen, onder meer via tijdschriften en studiedagen28.
Opvallend in de vergelijking is de rol van het geografisch zeer uitgebreide net
van PMS-Centra in Vlaanderen. Hun bijdrage tot leerlingbegeleiding wordt gedurende de laatste jaren nog belangrijker.

28

Zi e on der meer de ' Studiedag Welwijs' over ' Leerlingenbe ge leiding. Een antwoord op vera nderende
leerlin gs ituaties ?'. Leuven , 10 maart 1993. Georgani see rd door Majong, Maatschappij- en Jongerenproblemen, v.z.w. , Hooverpl ein 10, Le uven .
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Uitleiding
Tendensen, Beleidsadviezen, Samenvatting

In deze 'Uitleiding' worden de volgende drie punten aan de orde gesteld:
- ten eerste zoeken we kritisch interpreterend naar de meest in het oog springende
tendensen die oprijzen uit deze vergelijkende studie;
ten tweede signaleren we - als uitkomst van deze studie - enkele aandachtspun~
ten ter attentie van beleidsverantwoordelijken in Vlaanderen en Nederland;
- ten slotte geven we een bondige samenvatting van het vergelijkend onderzoek
als geheel.

1 Zichtbare tendensen: een kritische interpretatie

In de voorgaande hoofdstukken werd, telkens na juxtapositie van de onderwijsrealiteit, de klemtoon gelegd op overeenkomsten en verschillen inzake voortgezet/
secundair onderwijs in Nederland/Vlaanderen. In het eerste punt van deze 'Uitleiding' worden deze overeenkomsten en verschillen in een tijdsperspectief met
elkaar geconfronteerd, zodat mogelijke ontwikkelingslijnen (of tendensen) zîch
kunnen manifesteren.
Deze studie laat toe ontwikkelingslijnen te signaleren in verband met de meeste
van de behandelde aspecten. Deze tendensen manifesteren zich evenwel niet per
afzonderlijk aspect. Ontwikkelingslijnen worden slechts zichtbaar wanneer deze
aspecten in hun onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd.
We vermoeden dat de meeste aspecten van deze vergelijkende studie convergeren in de volgende tendensen.

1.1 De nieuwe beleidsstijl en zijn gevolgen
Uit een nauwkeurige registratie van de beleidsveranderingen met betrekking tot
het voortgezet/secundair onderwijs kan afgeleid worden dat zich gedurende de
laatste tien jaar een nieuwe beleidsstijl heeft ontwikkeld. De overheid wil het ver~
zelfstandigingsproces van scholen stimuleren door met aanzienlijk minder
voorschriften te werken en zich te concentreren op een aantal taken die ze tot haar
'kerntaken' promoveert, namelijk adequate bekostiging, aanpassing van het onderwijs aan de middellange-termijnbehoeften van de samenleving, omschrijven van
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algemene deugdelijkheidseisen voor het onderwijs, en zorgdragen voor een stimulerend toezicht op het onderwijs.
Deze ontwikkeling in Vlaanderen en Nederland convergeert met beleidsveranderingen in de meeste andere Westeuropese landen. De nieuwe 'stijl' wordt
algemeen (h)erkend als 'afstandelijk bestuur', gepaard gaande met autonomisering
van de lokale scholen, met instauratie van intermediaire organen en van een nieuw
- op medeverantwoordelijkheid gebaseerd - overlegstelsel, waarin bestuurders
van scholen, organisaties van werknemers en werkgevers, ouderverenigingen, én
de overheid in toenemende mate en steeds duidelijker gewijzigde rollen spelen.
Met andere woorden, de nieuwe beleidsstijl is (]) afstandelijk, (2) intermediair,
(3) responsabiliserend, en (4) conditie-stellend.
Consistent met deze beleidsstijl is:
- het streven naar een efficiënter en effectiever schoolmanagement;
- de verscherpte controle op de output-kwaliteit (door onder meer de ontwikkeling van eindtermen/kerndoelen, de herformulering van de inspectiefunctie, de
uitbouw van een adequate verzorgingsstructuur);
- de toenemende inspraak van 'de maatschappij'; het onderwijs wordt steeds meer
gekoppeld aan de wensen en belangen van de 'verbruiker'; de betaler bepaalt;
de invloed van het nutsprincipe wordt groter; onderwijsdoelen worden aan een
maatschappelijke inspraakprocedure onderworpen;
- schaalvergroting/fusie: samenwerkingsverbanden tussen scholen worden gestimuleerd/verplicht zodat de ter beschikking gestelde middelen, infrastructuren,
enzovoorts optimaler gebruikt kunnen worden;
- het realiseren van bezuinigingen op de nationale onderwijsbegroting als een expliciet beoogd resultaat van de vermelde beleidsstijl.
Enkele vermelde aspecten zullen in het volgende nog nader worden uitgewerkt.

1.2 Van onderwijsstructuren naar -inhouden
De veranderingen in de structuren van het secundair/voortgezet onderwijs zijn een
duidelijke uitdrukking van maatschappelijke compromissen die bovendien het signatuur dragen van de elkaar opvolgende politieke coalities. In Vlaanderen werd
het eenheidstype ingevoerd ( 1989) door een CVP-minister van onderwijs, mede
onder druk van het katholieke onderwijsnet, dat na vele jaren vruchteloos pogen,
niet in staat bleek een verzoening tot stand te brengen tussen voorstanders van het
traditionele onderwijstype en voorstanders van het (sinds 1971) vernieuwde, meer
comprehensieve secundair onderwijs.
In Nederland werd de PvdA-verzuchting naar een meer egalitaire instap in het
voortgezet onderwijs eindelijk gerealiseerd in de wet op het basisonderwijs
(1992).
Deze ontwikkelingen in de eerste jaren van het secundair/voortgezet onderwijs
worden in een bredere Europese context geduid als de strijd om de middenschool,
of de tendens naar comprehensivering, of de institutionalisering van het recht op
een basisvorming voor allen. Zoals in vele andere landen is deze onderwijsontwik184
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keling gedurende de laatste twintig jaar onderhevig aan sterk veranderende maatschappelijke projecten en ideologien. Recht op differentiatie en verscheidenheid
van het onderwijsaanbod enerzijds - ook in de eerste jaren van het secundair/voortgezet onderwijs - en anderzijds een centraal bewaakt recht op gelijkheid van
onderwijskansen en op een adequate basisvorming voor allen, stonden haast
synoniem voor respectievelijk een neo-liberaal en een meer sociaal-democratisch
maatschappij- en onderwijsproject. De huidige onderwijsstructuren, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zijn, zowel in Nederland als in Vlaanderen, het resultaat van
een compromis tussen deze strijdende projecten. Uiteindelijk werd de strijd om
structurele vormgeving opgegeven en werd des te meer aandacht gericht op de onderwijsinhouden via de ontwikkeling van kerndoelen en eindtermen.
Blijkbaar is men zich in het onderwijsveld niet zo duidelijk bewust van deze
nieuwe tendens, namelijk de zwenking van de aandacht voor structuren gedurende
de jaren '70 en '80, naar een beleid dat zich nu meer inlaat met de inhoudsbepaling van het onderwijs. De ideologische verscheidenheid van het onderwijs én het
daaruit voortvloeiende taboe op de onderwijsinhouden, die eertijds oorzaak waren
van schooloorlogen (en de val van regeringen), zijn blijkbaar minder belangrijk geworden. De overheid, ongeacht de coalitie, is, mits de organisatie van
maatschappelijke inspraak, de onbetwiste instantie geworden om onderwijsinhouden voor te schrijven die na bepaalde onderwijsperioden voor alle leerlingen
haalbaar moeten kunnen zijn. De controle op de onderwijskwaliteit, via de organisatie en het testen van minimum-doelstellingen, is blijkbaar onherroepelijk
gepromoveerd tot 'kerntaak' van de overheid.

1.3 Eindtermen/kerndoelen - basisvorming - evaluatie/examinering
Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn respectievelijk de kerndoelen en eindtermen direct verbonden met de basisvorming. Eindtermen en kerndoelen vertalen
de basisvorming in concrete doelstellingen waarin kennis, vaardigheden en houdingen zijn verweven. Deze doelstellingen zijn de uitdrukking van het minimum dat
scholen aan hun leerlingen moeten aanbieden. Uiteraard kan het begrip 'basisvorming' inhoudelijk méér omvatten dan dit strikte minimum. Zo zijn scholen vrij
om aspecten van hun specifiek schoolproject met deze basisvorming te vermengen.
Zoals gemeld is er, met betrekking tot de functie van de eindtermen/kerndoelen,
ook een aanzienlijk verschil tussen Vlaanderen en Nederland. Dit verschil komt
vooral tot uiting wanneer we eindtermen/kerndoelen koppelen aan de voorschriften inzake evaluatie en examinering. Opvallend is het bestaan van centrale
examens in Nederland en de afwezigheid daarvan in Vlaanderen. In Vlaanderen
wordt centrale evaluatie/examinering niet in overweging genomen (en wordt zelfs
uitdrukkelijk afgewezen). In dit licht is ook de functie van de kerndoelen in Nederland en van de eindtermen in Vlaanderen duidelijk verschillend. Mede op basis
van dit verschil concluderen we dat de centrale output-controle scherper is in Nederland dan in Vlaanderen. We komen daarop terug in de hierna volgende
samenvatting (zie paragraaf 3)'.
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Uit deze vergelijking kan de trend worden afgeleid dat men in beide landen tendeert naar een door de overheid gecontroleerde 'basisvorming' middels het
voorschrijven van minimum-doelstellingen, die in Nederland kerndoelen worden
genoemd en in Vlaanderen eindtermen. Deze trend sluit aan bij een internationaal
vaststelbare ontwikkelingslijn waarbij de overheid in toenemende mate de outputcontrole accentueert. Het onderwijsproces behoort steeds meer tot de autonomie
van de lokale school.

1.4 Decentralisatie, autonomisering, managementvorming, responsabilisering
Het accentueren van de output-controle als kerntaak van de overheid en het vergroten van de verantwoordelijkheid van scholen voor het onderwijs- 'proces' gaat
gepaard met het streven naar een optimaler schoolmanagement en een mede door
de overheid gefinancieerde verzorgingsstructuur. Ook deze tendens manifesteert
zich op een internationaal niveau. Scholen moeten in staat worden gesteld om hun
vaardigheid bij het realiseren van de eindtermen/kerndoelen te optimaliseren. Indien, onder meer door de inspectie, wordt vastgesteld dat bepaalde scholen ten
aanzien van bepaalde aspecten deficiënt zijn, dan moeten die scholen beroep kunnen doen op deskundige begeleiding en ondersteuning. Bovendien worden die
(relatief) autonome scholen in toenemende mate geconfronteerd met een versterkte invloed van de omgeving: ouders hebben - mede op juridische gronden - méér
zeggenschap; het bedrijfsleven en velerlei sociale partners laten hun stem horen
bij de vormgeving van de uitstroomprofielen en bij de afstemming van onderwijs
en arbeidsmarkt.
In niet mindere mate heeft de autonomie-vergroting ook een beweging op gang
gebracht in het zogenaamde 'middenveld'. Directies van scholen gaan zich organiseren in samenwerkingsverbanden, waardoor meteen ook de excessen worden
vermeden van een niet vruchtbare en té concurrentiële autonomisering. Gedurende
de laatste jaren ontstaan allerlei centra voor de verzorging van de nascholing. Niet
zelden functioneren deze centra als produkten van vrije initiatieven die adequaat
inspelen op de nascholingsbehoeften van (daarvoor betalende) scholen. Deze vrije
initiatieven doen vermoeden dat het karakter van de verzorging steeds meer verschuift van aanbod-gericht naar vraag-gericht. In de sector van het technisch en
het beroepsonderwijs heeft de autonomisering van scholen als effect dat directere
relaties ontstaan met bedrijven en sociale partners uit de omgeving; daardoor
neemt de lokale school ook steeds duidelijker de verantwoordelijkjheid op zich
voor allocatie en tewerkstelling van haar afgestudeerden.
Wat het buitengewoon/speciaal onderwijs betreft, is het niet meteen duidelijk
dat de hoofdtendens gaat in de richting van toenemende integratie. Integratie is
hoorbaar als wens, maar is (nog) niet zichtbaar als beleidsfeit.
Ook laten de vele voorstellen en initiatieven inzake lerarenopleiding en -beroep
zich vooralsnog niet duiden als een zichtbare trend naar de toekomst. Omwille van
de complexiteit van de diverse regelingen daaromtrent in Vlaanderen en Nederland is bovendien een kwalitatieve vergelijking haast onmogelijk.
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2 Resterende problemen ter attentie van het beleid
In het voorgaande werd (als tendens) gesignaleerd dat er (zowel in Nederland als
in Vlaanderen) een andere 'beleidsstijl' werd en is ontwikkeld, namelijk van 'centralistisch welfare' -beleid naar 'afstandelijk bestuur' (remote control). Het is onze
bedoeling deze tendens en de vele neveneffecten ervan nader te analyseren en te
duiden in de richting van mogelijke beleidsadviezen.
Die verandering in be1eidsstij1 is er gekomen zowel onder externe als onder interne druk.
Als externe druk zien we de opmars van de neo-liberale vrije-marktideologie
(als een nieuwe dominant in het westerse en zelfs mondiale denken). Ook in nietliberale partijen en coalities dringt deze 'mentaliteif door (onder meer in het
'Realsozialismus' ... ).
Intern in het onderwijssysteem constateren we gedurende de laatste jaren de volgende fenomenen: (1) de centralistische zorg culmineerde in een overdadige,
detai11istische en onbeheersbare regelgeving: de zelf-verstikking van de bureaucratie; (2) door het toenemend democratisch klimaat in de naoorlogse periode wilde
men méér zelfregulering/zelfverantwoordelijkheid aan en door de 'basis': de basis
moet inspraak hebben en zelf kunnen besturen; (3) in Vlaanderen was de overheid
niet in staat de 'strijd' tussen het 'type I en II' (in het SO) te beheersen en tot orde
te leiden: het beleid moest het niveau van de regelgeving met betrekking tot de
structuren verlaten/overstijgen ... en evolueren naar een andere ' gestalt' van beleidsvoering ... ; in Nederland werd ook de PvdA-verzuchting naar een meer
gelijke-kansen-onderwijs gecompromiteerd door de niet aflatende eis om toch ook
(vroeg)tijdig te differentiëren in het onderwijsaanbod.
De alternatieve beleidsstijl zou zeker consistent moeten zijn met de haast overal
in de maatschappij dominante, meer neo-liberale ideologie. Zoals reeds ten dele
geduid in het vorige punt van deze 'Uitleiding' zijn daarbij volgende (niet steeds
intentionele) evolutielijnen zichtbaar:
a)
Er is duidelijk minder proces-controle en méér produktcontrole (output).
Met andere woorden de vrijheid aan de basis (lokale scholen) is toegenomen gedurende het hele onderwijs- 'proces'. Er treden analoge veranderingen op in de opdrachten van de inspectie. Toenemend wordt het onderwijsproces, vooral bij de output, aan evaluaties onderworpen. In dezelfde mate
wordt ook kritisch gesignaleerd dat 'vorming' dreigt te verschralen tot meetbare resultaten.
b)
Daardoor werd en wordt nog steeds de behoefte aangevoeld (aangepraat?)
om het lokale schoolmanagement te versterken. De onderwijskunde wordt
verruimd met reeds gevorderde kennis onder meer uit de bestuurskunde. De
school wordt nu ook gezien als een stuurbare, doelzoekende organisatie
waarbij onder meer speciale aandacht dient te worden besteed aan school'cultuur'. Haast unaniem wordt deze verruiming geïnterpreteerd als een verrijking. Kritischer zijn de commentaren bij de zogenaamde professionalisering van het lokale beleid: wordt niet apriori verondersteld dat die professionalisering consistent zou moeten zijn met de neo-liberale idelogie die
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c)

d)

e)

hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door efficiëntie, effectiviteit, accountability, door een opbrengstideologie, etcetera? Is deze ideologie verzoenbaar met pedagogische uitgangspunten?
Het centrale beleid ging zich minder bezighouden met de structuren (in Nederland: de middenschoolstructuur; in Vlaanderen: het 'type I-II' -debat),
maar méér met de inhouden, namelijk het voorschrijven van eindtermen/kerndoelen. Dit soort beleid sluit aan bij de in a) vermelde ontwikkeling, namelijk produktcontrole.
De zwenking van de beleidsaandacht naar de inhoud (uitgedrukt in eindtermen/kerndoelen, en te controleren bij de output) was en is zeer sociaal-economisch bepaald (cf. de wijze waarop de eindtermen/kerndoelen zijn tot
stand gekomen, namelijk na een maatschappelijk debat en na consultatie
van allerlei 'belangengroepen'). Indien (opvoedend) onderwijs bepaald kan
worden als: optimale vorming van de jeugdige persoonlijkheid (P) zodat die
P zich constructief/creatief-kritisch kan integreren (kern-attituden) in onze
complexe en dynamische maatschappij (M), dan ligt bij dit inhoud-gerichte
beleid een (overdreven) nadruk op de eisen van M; de aandacht voor de vormingskansen/behoeften van P worden verwaarloosd of staan althans sterk
op de achtergrond.
Er zijn ten minste twee belangrijke gevolgen van deze overaccentuering van
M, en van het veronachtzamen van P, namelijk:
- de school krijgt een toenemend aantal maatschappelijke (M) taken toegeschoven. Dit resulteert in het probleem van de over-bevraging van de
school en van de leraar; ook het probleem van de identiteitscrisis van de
school/leraar (onder meer het burn out-fenomeen) vindt hierin een gedeeltelijke verklaring;
- de school wordt voor vele jeugdigen een plek waar inzet wordt geëist met
het oog op het bereiken van hoofdzakelijk maatschapplijke doelen (M),
en dit met toenemende veronachtzaming van hun persoonlijke behoeften
(P). De jeugdige wordt gereduceerd tot 'leerling', en de school wordt een
lange 'training shuttle' die moet uitmonden in terugbetalende maatschappelijke beroepsprofielen (M). Vermoedelijk is dit de reden waarom de
geëiste 'inzet' door vele jeugdigen wordt omgebogen tot 'verzet' (schooltegencultuur). Het antwoord van (sommige) scholen is daarom steeds
méér: 'leerlingbegeleiding', aandacht voor 'schoolcultuur'; met andere
woorden aandacht voor de 'P' van de jeugdige, voor de 'psycho-pedagogische' overgangsfase van kind naar volwassene (puberteitsfase). Toenemend wordt aangevoeld (reagerend op de effecten van de opdringerige
neo-liberale opbrengstideologie in het onderwijs) dat jeugdigen zich gefrusteerd voelen in onze 'prestatie-scholen'. Ze staan tegenover geprofessionaliseerde leraren die hun vak kennen, maar niet in staat zijn hen 'aan
te voelen' in hun vitale (ontwikkelingspsychologische) behoeften ...

Vanuit historisch oogpunt moet dienaangaande een wending in de opdracht van
het onderwijs worden vastgesteld. Immers, het is algemeen bekend dat het onder188
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wijs is geparkeerd in tijd en ruimte. Tijden veranderen, en dus ook scholen en hun
taakstelling. Uiteraard kunnen we in het volgende de historische context slechts
suggererend oproepen.
- Toen de school als historisch fenomeen zichtbaar werd en dat is amper drie à
vier generaties geleden - was er minder rolreductie dan nu. De school, vooral de
traditioneel geëngageerde, waardengeorinteerde (christelijke/katholieke, humanistische, alternatieve ... ) school, koos zeer bewust voor onderwijs dat ingebed
was in een holistisch opvoedingsproject. Men was niet enkel bekommerd om
succesvolle loopbanen van leerlingen, maar veel meer om hun 'deugdelijke' opvoeding. Kwaliteitsindicatoren en kerndoelen/eindtermen waren toen nog niet
aan de orde. Er waren nog geen internationale en economisch dicterende instel1in gen zoals onder meer de OESO die de nationale onderwijssystemen kwamen
doorlichten. De toenmalige onderwijzers en leraars hadden veel meer een zendingsbewustzijn dan wel een professioneel bewustzijn. Hun taak was, veel minder dan nu, begrensd door syndicaal bevochten uren en rollen.
- Bovendien was toen de hele samenleving homogener. De grens tussen school en
maatschappij was vager. Niet alleen de school was een disciplinerende instelling, maar ook het gezin, de jeugdbeweging en de kerk. In de huidige maatschappij is de school nagenoeg het enig resterende disciplineringsinstituut. Buiten de
school heerst de vrijheidsmoraal van het haast onbegrensd kiezende individu. In
de school wordt de 'verwende' jeugdige geconfronteerd met eisen en verwachtingen die niet door hemzelf zijn geformuleerd. De school is daarom de meest
gevoelige 'publieke ruimte' geworden waarin jeugdigen worden uitgedaagd tot
inzet of verzet.
- Historisch terugkijkend zien we dus dat vele scholen fungeerden als 'totale instellingen'. De motivatie van leraren was vaak veel groter dan hun technische
professionaliteit. Nu heeft men niet zelden de indruk dat (didactische) technieken en (innovatie-)strategieën het gebrek aan motivatie moeten compenseren.
Uit de onderwijsgeschiedenis is ons bovendien bekend dat er nauwe en zelfs integrerende verbindingen waren tussen scholen en jeugdbewegingen. De priester/leraar was vaak ook - en voor dezelfde jeugdigen - de priester/jeugdleider of
proost.
- In niet mindere mate inspireerden zich ook de internaten meestal op het holistische gezinsmodel. Een onderwijsinternaat kon zich duidelijk niet beperken tot
de kenmerken van een 'school-als-leerinstituut'. Alle dimensies van de dag en
nacht aanwezige jeugdigen moesten worden 'gepedagogiseerd', met andere
woorden er moest puberteitsbegeleiding zijn, ontspanning, enzovoorts.
Historisch zijn er in de pedagogiek perioden geweest dat men zeer geïnteresseerd was blijkbaar méér dan nu - in de familiale en socio-culturele achtergronden van de leerling. Met andere woorden men wilde de didactische beginsituatie van de leerling verkennen. In de school werd geprobeerd rekening te houden met de gezinssituatie van leerlingen. In bepaalde landen deed, en doet men
nog, aan onderzoek over, en experimenteert men met bepaalde samenwerkings~
vormen tussen school en gezin, tussen school en wijk/recruteringsgebied, enzo189
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voorts. Vooral bij zogenaamde (gedrags-)moeilijke kinderen stelt zich dat probleem. Het werd duidelijk dat een school met pedagogische capaciteit ook leeren gedragsmoeilijke kinderen kan opvangen, terwijl in 'scholen-als-beperkteleerinstituten ' dit soort leerlingen spoedig de deur werd/wordt gewezen.
- Na de Tweede Wereldoorlog is de schoolorganisatie in toenemende mate 'tayloristisch' geworden. Het is bekend dat het taylorisme en de prestatiedruk hand in
hand gaan. Taylor heeft in het begin van deze eeuw een systeem ontwikkeld dat
door wetenschappelijke meting de prestatie wil vaststellen van elke arbeider. Op
basis van die prestatie wordt dan het loon bepaald. 'Loon naar werken!' Eerlijker kan het niet; zo lijkt het althans. Dit stelsel heeft geleid tot een sterk gedifferentieerde taakverdeling in het produktieproces, en heeft het vakspecialisme op
de arbeidsmarkt, én ook in het onderwijs, sterk doen toenemen. In de industrie
is dit taylorisme niet zelden economisch efficiënt gebleken. Niettegenstaande
dat het onderwijs andere doelstellingen heeft, zijn ook hier heel wat kenmerken
van het taylorisme doorgedrongen. Het gefragmenteerde leerplan, het vaklerarensysteem, de leeropdrachten van '45 of '50, de rekenkundige opdeling van het
lesurenpakket, de wijze van lesgeven, het doelstellingen- en evaluatiesysteem,
het intrinsiek gemotiveerd 'leren' dat verwrongen wordt tot extrinsiek gemotiveerd 'presteren', het jaarklassensysteem, de overgangscriteria van het ene jaar
naar het andere, de rationele schoolorganisatie ... wekken de indruk dat het begrip 'leerling' geknipt is naar de eisen van het taylorisme en dat er voor de totaliteit van de jeugdige weinig of geen plaats is in het schoolgebeuren.
- Meer recent is ook gebleken dat de school niet meteen succesvol is in het vervullen van bepaalde additionele sociale taken zoals: bijdragen tot tewerkstelling,
tot economische groei, tot een democratische, niet-rascistische en niet-seksistische samenleving, enzovoorts. Dat het onderwijs dit soort brede maatschappelijke doelen zou kunnen realiseren werd lange tijd door optimisme ondersteund.
Ervaring en onderzoek, evenals het toenemend inzicht in het spel van allerlei
maatschappelijke invloeden, hebben het denken over de maatschappijveranderende rol van het onderwijs tot meer bescheidenheid en realisme gedwongen.
We weten nu met meer zekerheid dat het onderwijs een maatschappelijke kracht
is te midden van vele andere. En voor tal van maatschappelijk wenselijk geachte
vernieuwingen is het onderwijs vermoedelijk slechts een zeer zwakke kracht.
Niet zelden ontstaat de indruk dat het onderwijs wordt gebruikt, en zelfs misbruikt, om de zwaarste maatschappelijke problemen (zoals werkloosheid, kansenongelijkheid, rascisme, enzovoorts) op te lossen. Niettegenstaande dat deze
problemen niet of slechts in geringe mate door het onderwijs zelf zijn veroorzaakt, wordt het toch voor de oplossing ervan verantwoordelijk geacht. Andere
krachten en instellingen in diezelfde maatschappij (bijvoorbeeld het economisch
systeem), die veel nauwer betrokken zijn bij de oorzaak van deze problemen, en
die veel meer vermogen bezitten om er een oplossing voor te bieden, worden
meestal vrij gesproken en ontlast van verantwoordelijkheid. Aldus kan de inzet
en het 'idealisme' van onderwijsvernieuwers misbruikt worden en kan zelfs de
mislukking van vele vernieuwingen worden voorspeld omdat men het onderwijs
té zware en té onrealistische taken oplegt! Méér zelfs: hoe meer het onderwijs
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verantwoordelijk wordt gesteld voor de oplossing van bepaalde maatschappelijke problemen, des te meer dreigt ook de aandacht te worden afgeleid van instituties en belangengroepen die deze problemen hebben veroorzaakt en wellicht ook
nog verder ondersteunen en vergroten.
Toenemend is het inzicht dat de school hierin blijvend zal falen zolang ze zich rolreducerend blijft opstellen, en zolang ze opereert naast andere rolreducerende
instellingen. Meer oplossingsmogelijkheden worden verwacht van integratie met
andere welzijnsvoorzieningen én van een taakverruiming op maat van de behoeften van de leerlingen. Maar de schooltaken uitbreiden met psycho-pedagogische
leerlingbegeleiding heeft uiteraard zeer belangrijke beleidsimplicaties. De transformatie van 'de school-als-leerinstituut' tot 'de school-als-opvoedingsgemeenschap'
zal effecten hebben op alle vormen van lerarenopleiding. Onvermijdelijk zal ook
het centrale beleid voor lokale scholen condities en voorzieningen moeten creëren
met onder meer budgettaire gevolgen.
De geschetse historische rolverschuivingen van de school en de leraar relativeren
de hedendaagse (hernieuwde) aandacht voor leerlingbegeleiding. Zoals gezegd
hebben geëngageerde en alternatieve scholen steeds de (gehele persoonlijkheidsvorming van de) leerling centraal gesteld in hun onderwijs- en opvoedingstaak.
Deze aandacht heeft slechts gedurende de laatste decennia een juridisch onderbouwde structuur gekregen.
In hoofdstuk 4, paragraaf 6 werd nagegaan hoe deze leerlingbegeleiding concrete
vormen aanneemt respectievelijk in Vlaanderen en Nederland.
Mede op grond daarvan menen we, ten aanzien van het beleid te moeten melden
dat er zich ten minste twee belangrijke problemen aankondigen (vooral met betrekking tot het secundair/voortgezet onderwijs), namelijk:
1.

2.

een bezinning op de kerntaken van de concrete lokale school (mede in verband met de gesignaleerde identiteitscrisis); dit impliceert positief dat men
scholen dient te ondersteunen bij de formulering/realisering van hun 'pedagogisch project' als fundament van de schoolcultuur. Dit 'pedagogisch project' zal bevredigend werken als voldoende rekening wordt gehouden met
een tweede probleem, namelijk:
de ontwikkelingspsychologische realiteit van de jeugdige in het onderwijs.
Indien men de 'jeugdige' als vertrekpunt neemt in het onderwijs (en dus
niet de tot 'leerling' gereduceerde rol van die jeugdige!), dan zal dit, zo vermoeden we, indringende en zeer positieve effecten hebben op het 'pedagogisch project', de schoolcultuur, de eindtermen/kerndoelen, de 'begeleidende' evaluatie (proces), enzovoorts.

Leerlingbegeleiding blijkt de grootste behoefte te worden van het onderwijs in de
komende jaren. De doelstellingen van zowel opvoedend als kwalitatief hoogstaand, effectief en efficiënt onderwijs zullen optimaler bereikt kunnen worden
191

Verwantschap en verscheidenheid

indien in elke school meer aandacht en deskundigheid zou worden ontwikkeld
voor deze actuele behoefte!

3 Samenvatting van het vergelijkend onderzoek
3.1 Vergelijkend overzicht van de belangrijkste aspecten vm- - .. "llderzoek
In het rapport werden (hoofdzakelijk) de volgende aspecten onderscheiden:
1.
de geschiedenis van beide onderwijstypen:
- de 'schoolstrijd';
- de juridische erkenning van het technisch onderwijs;
- de spanningen rond de 'comprehensivering' van de eerste graad van het
secundair/voortgezet onderwijs;
2.
de beleidsstructuren en -bevoegdheden;
3.
de 'vrijheid van onderwijs';
4.
de 'leerplicht';
5.
het voltijds secundair/voortgezet onderwijs;
6.
het deeltijds secundair/voortgzet onderwijs;
7.
het buitengewoon/speciaal onderwijs;
8.
de verdeling van de schoolbevolking over de verschillende onderwijssoorten;
9.
het lerarenberoep (opleidingen , intrede in het beroep, status);
10.
kwantitatieve vergelijkingen inzake het lerarenberoep;
11.
leerachterstanden en rendement van het onderwijs;
12.
de basisvorming en de eindtermen/kerndoelen;
13.
cv aluatie/examinering;
14.
de leerlingbegeleiding.
We geven in het volgende de meest opvallende overeenkomsten/verschillen weer
tussen beide onderwijssystemen met betrekking tot elk van deze aspecten. Evenwel willen we niet vervallen in een herhaling van de soms zeer genuanceerde
vergelijkingen die reeds zijn verwoord na de behandeling van elk aspect. Daarom
blijft in bepaalde gevallen deze samenvatting beperkt tot slechts een verwijzing
naar een meer uitvoerige vergelijking.

1) Geschiedenis
Een bondige historische analyse geeft een antwoord op de vraag naar de in Nederland en Vlaanderen verschillend geformuleerde grondwetsartikelen met
betrekking tot onderwijs, en dit niettegenstaande een (weliswaar relatief kort) gemeenschappelijk politiek verleden ( 1815-1830).
Aan de centrale overheid werd in België duidelijk minder bevoegdheid verleend
dan in Nederland. In België werd de nadruk gelegd op het (confessioneel) privéinitiatief inzake stichting, richting en inrichting van onderwijs. De staatszorg
werd slechts nodig geacht wanneer dit privé-initiatief ontbrak. In Nederland was
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er weinig of geen bezwaar tegen de ·aanhoudende zorg van de overheid'.
Deze grondwetsverschil1en verklaren in hoge mate de historisch gegroeide, uiteenlopende motieven voor de schoolstrijd, de slechts recent bereikte schoolvrede
in België ... zelfs de afwezigheid van staatsexamens en de eigen functie van de
eindtermen in de Belgische context
2) Beleidsstructuren en bevoegdheden
Voor de behandeling van dit aspect werd inspiratie gevonden bij Leune, die een
onderscheid maakt tussen beleidsvoerders, beleidsbeïnvloeders en beleidssubjecten.
De beleidsvoerders en -beïnvloeders werden vergelijkend in beeld gebracht. Vereenvoudigde schema's zijn hierbij niet bevredigend. De gebruikte gelijkluidende
of verschillende termen hebben niet steeds respectievelijk dezelfde of de verwachte verschillende betekenissen. Daarom is nader onderzoek nodig over de functies
en de bevoegdheden van beleidsinstanties en -beïnvloeders.
Opvallend is wel dat deze functies en bevoegdheden meer gedetailleerd omschreven zijn in Nederland. In Vlaanderen worden ze zelfs niet omschreven of
slechts ·met uitsluiting van ... '
De beleidsstructuren en -bevoegheden zijn in Vlaanderen, gedurende de laatste
20 jaar, gekenmerkt door grondige veranderingen. Het staatshervormingsproces
(federalisering) is een historisch diep ingrijpend gebeuren met verregaande gevolgen voor het onderwijsbeleid. De toename van de Vlaamse autonomie inzake
onderwijsbeleid vergroot ongetwijfeld de gevoeligheid voor en de bereidheid tot
vruchtbare relaties tussen Vlaanderen en Nederland.
3) De vrijheid van onderwijs
Hermans en Verstegen stellen dat er veel overeenkomst bestaat tussen het constitutionele onderwijsrecht in Nederland en in België/Vlaanderen. Ze wijzen daarbij op
de schoolstrijd die in beide landen vanuit eenzelfde bekommernis ontstond. Toch
zijn er ook verschillen te melden, namelijk met betrekking tot:
~ het tijdstip waarop de bescherming van het bijzonder/vrij onderwijs tot stand
kwam: in België eerder (1830) dan in Nederland (1848);
het staatstoezicht op het onderwijs; in Nederland vanaf de aanvang, maar in België veel later, namelijk vanaf het moment dat behoefte aan subsidiëring werd gevoeld;
~ de erkenning van het recht en de bevoegdheid om van overheidswege onderwijs
in te richten: in Nederland reeds lang; in België bleef men ook nog na de Tweede Wereldoorlog het subsidiariteitsbeginsel verdedigen;
de schoolstrijd: in Nederland werd de financiële gelijkstellingva.nopenbaar en
bijzonder onderwijs vastgelegd in 1917; in België/Vlaanderen is dit vastgelegd
in artikel 17 van de in 1988 herziene grondwet (nogmaals herzien in 1993, artikel 24).
4) De leerplicht
De beslechting van de schoolstrijd in 1917 heeft in
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dragen aan een sfeer waarin gesprekken over de verlenging van de leerplicht veel
eerder mogelijk werden gemaakt dan in België. Pas in 1983 geldt in België een 12jarige leerplicht (6-18 jaar). In Nederland is de huidige leerplichtverlenging in
verschillende stappen tot stand gekomen. In 1971 reeds werd een negenjarige leerplicht van kracht, in 1975 een tienjarige en twee jaar partiële leerplicht voor
16-jarigen. In 1985 werden daaraan sanctioneringsmaatregelen verbonden. Indien
men rekening houdt met het Belgische onderscheid tussen deeltijdse en voltijdse
leerplicht, zijn de leerplichtwetten van beide landen weinig verschillend.
5) Het voltijds secundair/voortgezet onderwijs
De structuren van respectievelijk het secundair en het voortgezet onderwijs werden in dit rapport hoofdzakelijk beschrijvend weergegeven. Een samenvatting
geven van deze beschrijving lijkt wel een onmogelijke opgave. Daarom beperken
we ons tot vo.lgende aspecten.
Belangrijk is de specifieke vormgeving van de basisvorming in Nederland (wet
van 1992) en de invoering van het zogenaamde 'eenheidstype' in Vlaanderen (vanaf 1989). De Nederlandse wet op de basisvorming kwam er na een blijvend streven van (voornamelijk de PvdA) naar kansengelijkheid (te verzoenen met kwaliteitsgaranties). Het ' eenheidstype' in Vlaanderen was hoofdzakelijk het resu1taat
van een strijd, vooral binnen het net van het katholiek onderwijs, tussen voorstande.rs van het traditionele SO en voorstanders van het meer comprehensief gerichte
SO.
Hoewel dezelfde terminologie wordt gebruikt, moet in de vergelijking tussen de
twee onderwijssystemen aandacht gevraagd worden voor de verschi1lende betekenis van het concept 'beroepsonderwijs'. In Vlaanderen spreekt men van 'technisch
onderwijs' als men het in Nederland over 'beroepsonderwijs' heeft. De Vlaamse
term 'technisch' onderwijs omvat dus net zoals het Nederlandse 'beroepsonderwijs' een brede waaier van diverse studierichtingen die meestal leiden tot een
beroepskwalificatie. Het Nederlandse 'technisch onderwijs' komt dan min of meer
overeen met de Vlaamse benaming 'industrieel of nijverheidsonderwijs'.
6) Deeltijds secundair/voortgezet onderwijs
In deze studie hebben we ons beperkt tot die voorzieningen van deeltijds onderwijs die primair voor gedeeltelijk leerplichtige jongeren zijn ingericht en dus
- naar opzet - behoren tot het secundair/voortgezet onderwijs.
De posities van Vlaanderen en Nederland blijken dienaangaande op een aantal
punten dicht bij elkaar te staan: niet alleen koppelen Vlaanderen en Nederland aan
de periode van voltijdse leerplicht nog een periode van deeltijdse leerplicht (in tegenstelling tot Engeland en Frankrijk), én ligt de participatiegraad in beide landen
(samen met Frankrijk) zeer hoog, maar ook hebben Nederland en Vlaanderen een
scolair opleidingsmodel gemeen, dat wil zeggen dat het hoofdaandeel van de beroepsopleiding gesitueerd blijft in het gevestigde onderwijssysteem.
Wat de doelstellingen van het beleid betreft, hanteert men in Vlaanderen en Nederland eenzelfde tweedeling: enerzijds worden overal maatregelen getroffen om
het verblijf op school te verlengen, en anderzijds wordt gestreefd naar een bijko194
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mende opleiding voor schoolverlaters, waarbij meestal voor een combinatie van
off-the-job opleiding en werkervaring wordt gekozen. De invloed van de werkgevers en de veranderlijke eisen van de arbeidsmarkt zijn in deze onderwijssector in
toenemende mate voelbaar.
7) Het buitengewoon! speciaal onderwijs
In de vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen betreffende het speciaal/buitengewoon onderwijs werden eerst tentatief de 15 Nederlandse typen vergeleken met
de 8 Vlaamse typen. Vervolgens werd gebruik gemaakt van enkele vergelijkende
studies, onder meer deze van Rispens, Meyer & Pijl (1991) en van Van Dun
(1990; 1991 ). In de paragraaf over deze onderwijsvormen (zie hoofdstuk 3, paragraaf 4) zijn enkel de kwalitatieve aspecten beschreven en vergeleken. In
hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan enkele kwantitatieve aspecten.
Opvallend is (mede op grond van internationale vergelijkingen) dat leerlingen
met een of andere handicap slechts in geringe mate zijn geïntegreerd in het reguliere secundair/voortgezet onderwijs. Het streven naar integratie is slechts weinig of
helemaal niet aanwezig geweest in Vlaanderen en Nederland.
In een kwalitatieve analyse wordt door Van Dun en Ruijssenaars een aantal
'evolutiebeïnvloedende factoren' opgesomd die een rol spelen in de verschillen
dienaangaande tussen Nederland en Vlaanderen. Deze factoren werden beknopt
opgesomd in hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.
8) De verdeling van de schoolbevolking over de onderwijssoorten
De spreiding van de schoolbevolking over de verschillende onderwijssoorten werd
- vooral statistisch~ weergegeven in hoofdstuk 4, namelijk betreffende het voltijds onderwijs (paragraaf 1.1), het deeltijds onderwijs (paragraaf 1.2), en het
buitengewoon/speciaal onderwijs (paragraaf 1.3). Voor een samenvattend overzicht verwijzen we naar de figuren 13 tot en met 23; deze figuren zijn vergelijkend
opgebouwd en zijn voorzien van vergelijkende commentaren.
9/10) Het lerarenberoep (opleidingen, intrede in het beroep, status, kwantitatieve
vergelijkingen)
In hoofdstuk 4, paragraaf 2, werd eerst een beschrijving gegeven van de opleidingen en van de toegangsregelingen tot het leraarsambt. Vervolgens werd aandacht
besteed zowel aan de 'formele status' (onder meer het juridisch statuut) als aan de
'informele status' (onder meer de sociale positie, de wijze waarop het beroep van
leraar wordt uitgeoefend, de bestaande (loopbaan-)perspectieven en mogelijkheden voor doorstroming).
Duidelijk hebben beide landen ee11 analoge, veelzijdige problematiek met betrekking tot het lerarenberoep. We verwijzen voor een uitvoeriger vergelijking naar
hoofdstuk 4, paragraaf 2.4. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is men nog volop in een proces van structurele hervormingen. Terzelfdertijd doet men ook
pogingen om de sociale waardering van het lerarenberoep te optimaliseren. Niet
minder belangrijk zijn de problemen rond de bijscholing.
Op tal van punten is de complexiteit van de diverse regelingen in Vlaanderen en
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Nederland zó groot dat een kwalitatieve vergelijking haast onmogelijk is. De vergelijking werd daarom hoofdzakelijk doorgevoerd met betrekking tot enkele
kwantitatieve aspecten, zoals onder meer:
- de ratio leerlingen/onderwijzend personeel in het gewoon secundair/voortgezet
onderwijs met volledig leerplan;
- de verhouding mannen/vrouwen in idem onderwijs (feminisering);
- de verhouding tussen de verschillende opleidingsniveaus bij het onderwijzend
personeel;
- de opsplitsing van het onderwijzend personeel naar taakomvang.

11) Leerachterstanden en rendement van het onderwijs
Zowel in Vlaanderen als in Nederland hebben leerlingen de mogelijkheid elk jaar
van het secundair/voortgezet onderwijs over te doen. Wat de preciese aantallen zittenblijvers betreft, lopen evenwel de meningen uiteen. Voor Vlaanderen werden
dergelijke cijfers immers niet opgevraagd (mede omwille van het 'privacy-recht').
Voor Nederland zijn wel cijfers over doorstroom, uitstroom en zittenblijven en,
daaraan gekoppeld, ook over het rendement van de verschillende schooltypen bekend. Deze verschillende situaties maken een vergelijking van beide landen uiteraard erg moeilijk. We kozen er dan ook voor om de thematiek 'leerachterstanden'
voor Vlaanderen en Nederland op een verschillende manier te benaderen, afhankelijk van de beschikbare gegevens voor beide landen. Een vergelijkende paragraaf
leek ons bijgevolg minder verantwoord en zinvol (zie hoofdstuk 4, paragraaf 3).
Voor Nederland zijn systematische gegevens beschikbaar over de uitstroom en
doorstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs zonder diploma en van het
aantal zittenblijvers. Ook kon een beeld worden gegeven van het rendement van
de verschillende schooltypen, in termen van het percentage leerlingen dat een diploma haalt. De beschrijving met betrekking tot Nederland werd afgesloten met
een paragraaf waarin het voortijdig schoolverlaten als een actueel probleem werd
benaderd.
12) De basisvorming en de eindtermen/kerndoelen
Het probleem van de basisvorming wordt zowel in Vlaanderen als in Nederland
expliciet gekoppeld aan de ontwikkeling en implementati~ van respectievelijk de
eindtermen en de kerndoelen. In hoofdstuk 4, paragraaf 4 werd daar uitvoerig juxtaposerend én vergelijkend op ingegaan. Voor beide landen werd de voorgeschiedenis beknopt behandeld. Vervolgens werden de wettelijke bepalingen geschetst,
de inhoud van de basisvorming en de opgelegde tijdsbesteding dienaangaande.
Tenslotte werd de band met de eindtermen/kerndoelen gelegd.
In paragraaf 4.4.3 werd vergeleken in welke mate door de basisvorming de gelijkheid van kansen wordt gediend, dan wel of deze basisvorming toch nog een
instrument is van (vroegtijdige) selectie. Ook werd de vraag gesteld naar overeenkomsten en verschillen inzake de eindtermen in Vlaanderen en de kerndoelen in
Nederland. Omdat een bondige samenvatting zonder nuancering niet zonder risico's is, verwijzen we naar de meer genuanceerde antwoorden op deze vragen
zoals weergegeven in paragraaf 4.4.3.
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13) Evaluatie! examinering
Het grote onderscheid tussen Vlaanderen en Nederland inzake examinering is het
bestaan van centrale examens in Nederland en de afwezigheid daarvan in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt centrale evaluatie/examinering niet in overweging
genomen (en wordt zelfs uitdrukkelijk afgewezen).
In dit licht is ook de functie van de kerndoelen in Nederlanden vah de eindtermen in Vlaanderen duidelijk verschillend.
In de vergelijkende paragraaf 5.3 van hoofdstuk 4 wordt geconcludeerd dat de
centrale output-controle scherper is in Nederland dan in Vlaanderen. De uitslagen
van de centraal opgelegde toetsen kunnen aanleiding geven tot het vergelijken van
scholen, wat men in Vlaanderen niet wenst.
In Vlaanderen wordt de diplomering volledig overgelaten aan het oordeel van
de individuele scholen. Wellicht daardoor is er in Vlaanderen minder examendruk
op de curricula. Duidelijk is er ook een verschil in het af te leggen examenpakket.
Het vertrouwen in het evaluatie- en examineringsvermogen van individuele
scholen en leerkrachten, is zeer groot in het Vlaamse onderwijssysteem en is blijkbaar niet nadelig voor de kwaliteit van het onderwijs.
14) De leerlingbegeleiding
Aan leerlingbegeleiding werd extra aandacht besteed omdat het zich aandient als
een zeer actueel en uiterst relevant onderwijsprobleem. In hoofdstuk 4, paragraaf
6 werd, afzonderlijk voor Vlaanderen en Nederland, (1) het wettelijk en structureel kader geschetst, (2) de verschillende vormen aangewezen waarin, en door
wie, daadwerkelijk aan leerlingbegeleiding wordt gewerkt, en (3) nagegaan welke
opleidingen voor leerlingbegeleiders worden georganiseerd.
Vergelijkend werd vastgesteld (zie paragraaf 6.3) dat er nog geen kwalitatief onderzoek is gedaan naar leerlingbegeleiding in concrete scholen, naar de problemen
dienaangaande en de eventuele effecten daarvan.
Wat de kwalitatieve aspecten betreft (het wettelijk en institutioneel kader, de
soorten begeleiding en begeleiders, en de opleidingen) zijn er grote overeenkomsten in de beide systemen. Bovendien is er daarover tussen Vlaanderen en
Nederland ook veel uitwisseling van informatie en van ervaringen.
Opvallend in de vergelijking is de rol van het geografisch zeer uitgebreide net
van PMS-Centra in Vlaanderen. Hun bijdrage tot leerlingbegeleiding wordt gedurende de laatste jaren nog belangrijker.

3.2 Ontwikkelingslijnen
De belangrijkste ontwikkelingslijnen of tendensen met betrekking tot de samenhangende aspecten van deze studie zijn samen te vatten onder volgende,
veelzeggende hoofdingen:
- het dominant worden van een nieuwe beleidsstijl (afstandelijk bestuur) en zijn
gevolgen;
- de verschuiving van de beleidsaandacht voor onderwijsstructuren naar -inhouden;
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- de veelzeggende samenhang tussen eindtermen/kerndoelen - basisvorming evaluatie/examinering;
- de convergentie van beleidsveranderingen bij de overheid (zoals decentralisatie)
met ingrijpende veranderingen op het niveau van lokale scholen (zoals autonomisering, managementsvorming, responsabilisering).

3.3 Resterende problemen ter attentie van het beleid
Zowel uit de beschreven en vergeleken aspecten van deze studie als uit de geïnterpreteerde ontwikkelingslijnen hebben wij de aandacht van het beleid gevestigd op
de toenemende behoefte aan leerlingbegeleiding als een beleidsprobleem van prioritair belang!
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Voorzetten van de Nederlandse Taalunie

Ruim 20 miljoen mensen spreken Nederlands. Daarmee is het, na Engels en Duits,
de derde Germaanse taal. Een belangrijk cultuurgoed dus, dat de Nederlandse en
Vlaamse overheid graag in stand houden. Daarvoor hebben ze in 1980 de Nederlandse Taalunie opgericht. De Taalunie fungeert als motor om het Nederlands
levend te houden, in Europa en daarbuiten. De Taalunie stimuleert en financiert
projecten op het gebied van de Nederlandse taal, letteren, onderwijs en cultuur.
Daarbij werkt ze intensief samen met opleidingsinstituten, beroepsverenigingen en
culturele instellingen.
In de reeks Voorzetten publiceert de Taalunie notities en rapporten over onderwerpen die haar ter harte gaan. De afleveringen verschijnen onder naam van de
auteurs en redacteurs: de ingenomen standpunten geven niet noodzakelijkerwijs
de opvattingen van de Taalunie weer. Wel is zij verantwoordelijk voor de keuze
van de onderwerpen.
In de reeks Voorzetten verschenen reeds de volgende delen:
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
209

W. Haeseryn en J. de Rooij: Grammatica. ( 1985)
W. Haeseryn: Terminologie. (1985)
J. de Rooij en W. Haeseryn: Spelling en spellingregeling, wettelijke en bestuurlijke aspecten. (1985)
J. de Rooij: Spelling en spellingregeling, inhoudelijke aspecten. (1985)
F. Montens en A.G. Sciarone: De kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing en certificering ervan, enkele voorlopige opmerkingen.
(1985)
W. Duthoy: Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap. (1986)
L. Beheydt: Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal.
(1987)
W. Haeseryn: Normen en taal. ( 1987)
S. Verhallen: Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland, een inventarisatie van cursussen naar doel en opbrengst. ( 1987) [Uitverkocht]
N. Sybesma-Knol en K. Wellens: Enige volkenrechtelijke vragen rond de
Nederlandse Taalunie. (1987)
J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt: Lessen Nederlands voor
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12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel, een inventarisatie van
cursussen naar profiel van cursisten en lesgevers. (1987)
Witboek vaste boekenprijs, het stelsel van collectieve verticale prijsbinding
van boeken in het Nederlandse taalgebied. Met bijlagen over de Franse en
Engelse taalgebieden. ( 1987)
J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt: 'Beter één certificaat in de
hand ... ' (1988)
T. Janssen, M. Overmaat, N. Rowan [e.a.]: Lerarenopleiders over literatuurdidactiek, een onderzoek naar de wijze waarop leraren Nederlands in
Nederland en Vlaanderen worden voorbereid op het geven van literatuurlessen. (1988)
J. Thissen, D. Neyts, N. Rowan: Leraren over literatuuronderwijs, verslag
van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland
naar hun ervaringen en problemen bij het geven van literatuurlessen.
(1988)
S. Verhallen: Certificaatexamens voor het vreemde-talenonderwijs, een vergelijking tussen een drietal buitenlandse certificaten en het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. ( 1988)
G. Janssens: Lexicografie en overheid: aanzet tot een woordenboekbeleid.
(1988)
L. van de Poll: Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie. (1988)
K. Wellens: De Nederlandse Taalunie en de spelling: enige juridische beschouwingen. (1988)
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