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Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 
Brussel 
Koning Albert II-laan 15 
 
1210   BRUSSEL 
 
 
 
 
 
 
contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Mieke Valcke SERV_BR_20110119_HervormingSO_ADV_mvkv 19 januari 2011 
mvalcke@serv.be 

 
 
 
 
 
Advies betreffende Oriëntatienota hervorming Secundair Onderwijs 

 
 
Mijnheer de minister, 

 
Op 14 oktober 2010 vroeg u de SERV naar een reactie voor eind januari 2011 op uw eerste Ori-
ëntatienota over de hervorming Secundair Onderwijs “Mensen doen schitteren”.  

Op 19 januari keurde de raad bijgaand advies goed; wij hebben de eer u hierbij het advies over 
te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend 

 
Pieter Kerremans Caroline Copers 
administrateur-generaal voorzitter 
 

Bijlage(n): 1 
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Krachtlijnen van het advies 

 

 De Oriëntatienota is een goed werkdocument, een basis voor de hervorming van 
het secundair onderwijs. Deze hervorming vraagt draagvlak en overleg maar mag 
niet uitmonden in een louter intellectueel debat. De huidige knelpunten in het se-
cundair onderwijs worden correct geschetst en vragen een oplossing. 
 

 Prioritaire doelstellingen van de hervorming voor de raad zijn  

 de kloof inzake aansluiting onderwijs-samenleving-arbeidsmarkt is een rea-
liteit, waarvoor verbeteringsacties noodzakelijk zijn, 
 

 de opwaardering van beroepsgerichte en technisch gerichte leertrajecten,  
 

 het wegwerken van de knelpuntberoepen, onder meer door het verkleinen 
van de discrepantie tussen de competenties na de schoolopleiding en de 
competenties zoals gevraagd op de arbeidsmarkt,  
 

 het verkleinen of wegwerken van de impact van de sociaal - economische 
status van leerlingen op hun schoolresultaten en -loopbaan  (cfr. PISA - 
scores),  
 

 relevante en efficiënte onderwijsloopbaanbegeleiding, 
  

 minder ongekwalificeerde uitstroom,  
 

 meer en beter werkplekleren,  
 

 de opleiding en nascholing van leraren. 
 

 De nota bevat waardevolle zaken die kunnen bijdragen tot deze doelstellingen: 
de belangstellingsgebieden in de eerste graad, de differentiëring, een mogelijk-
heid tot verbrede tweede graad, de extra focus op generieke competenties, de 
aandacht voor schoolloopbaanbegeleiding. 
 

 De waardevolle voorstellen in de nota bieden echter (nog te) weinig garantie dat 
de hervorming ver genoeg reikt om de doelstellingen te bereiken. Dat het secun-
dair onderwijs maar kwalificaties zou afleveren op 2 niveaus van de kwalificatie-
structuur, is bijvoorbeeld geen goede zaak. De voorgestelde opdeling Door-
stroom, Arbeidsmarkt 4 en Arbeidsmarkt 3 (werktitels) doet te sterk denken aan 
het huidige ASO, TSO en BSO. Het behouden van de C – en zeker de B - attes-
ten houdt ook het watervalsysteem in stand. Werkplekleren wordt verbreed maar 
de invulling is nog te beperkt. 
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Advies 

1. Situering adviesvraag 

Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet publi-
ceerde in september 2010 een oriëntatienota m.b.t. de hervorming van het secundair 
onderwijs “Mensen doen schitteren”. In een brief van 14 oktober 2010 aan de SERV 
vroeg de minister om een commentaar op en de mening over deze oriëntatienota van-
wege de SERV. Op basis van de verschillende reacties zal minister Smet eind 2011 
een ontwerpstandpunt voorleggen dat na goedkeuring door de Vlaamse regering voor 
formeel advies aan de SERV wordt voorgelegd.  

De reactie op de oriëntatienota “Mensen doen schitteren” wordt verwacht voor eind 
januari 2011.  

2. Algemene appreciatie voor de 
Oriëntatienota 

Voor de raad is de oriëntatienota een goed werkdocument, een positieve basis voor 
verdere uit- en opbouw van de vernieuwing.  

De nota voelt de algemene “sense of urgency” goed aan. Minister Smet stelt de juiste 
uitgangsvragen: is het secundair onderwijs nog wel aangepast aan nieuwe pedago-
gisch-didactische inzichten? Kan het dat één op zeven leerlingen ongekwalificeerd uit-
stroomt en zich vaak niet ‘herpakt’ na de leeftijd van 18 jaar? Waarom blijven het BSO 
en de systemen van Leren en Werken ondergewaardeerd ook al kan een diploma se-
cundair onderwijs in deze onderwijsvormen behaald worden? Wat is de invloed van de 
school op de toenemende negatieve gevoelens bij jongeren? Wat met de vaststelling 
dat Vlaanderen, in tegenstelling tot de andere toppresteerders in het PISA-onderzoek1, 
deze topprestatie niet kan combineren met een hoge mate van gelijkheid (mate van 
ongelijkheid tussen leerlingen veroorzaakt door de socio-economische achtergrond van 
de leerlingen), maar hierin, ondanks de verbetering tussen 2003 en 2009, rond het Oe-
so-gemiddelde blijft hangen?   

Andere positieve elementen in de nota zijn ook: 

 De belangstellingsgebieden waarmee leerlingen kennismaken in de eerste graad.  

 Werkplekleren vanaf de tweede graad voor alle arbeidsmarktgerichte opleidin-
gen. 

 Leren en Werken wordt omschreven als een leerweg naast alle andere en mee-
genomen in de hervorming. 

                                                 
1  Programme for International Student Assessment. Driejaarlijks OESO onderzoek naar de leesvaardig-

heid en wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarigen. 
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 In de eerste graad wordt gefocust op sleutelcompetenties (cfr. Europa), persoon-
lijkheidsontwikkeling en "actieve participatie en bijdrage in de samenleving". Eén 
van de tien sleutelcompetenties is "initiatief, creativiteit en ondernemerschap”. 
Die focus opent de mogelijkheid om de kloof tussen onderwijs, samenleving en 
arbeidsmarkt kleiner te maken en de zin voor realiteit groter.  

 In de tweede graad is er de mogelijkheid tot een specifieke of een meer algeme-
ne arbeidsmarktgerichte opleiding; die keuze kan in de tweede graad gemaakt 
worden, maar ook nog in de derde graad (weliswaar niet voor de heel specifieke 
opleidingen). 

 De mogelijkheid tot binnenklasdifferentiatie en de meer structurele aandacht voor 
de schoolloopbaanbegeleiding, met onder andere het leerlingvolgsysteem dat 
toelaat om tussen het lager en het secundair onderwijs de leerling te volgen en 
daar verder op te bouwen tijdens de verdere schoolloopbaan van de jongere.  

Uiteraard moet op langere termijn rekening gehouden worden met de “belendende 
percelen” en kan er bij deze hervorming niet van een wit blad vertrokken worden. De 
raad roept op om tijdens de denkoefening rond de hervorming voldoende ruimte te la-
ten om “out of the box” te denken, zodat bijvoorbeeld via nieuwe inzichten de verbeter-
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt gerealiseerd kan worden. 

3. Belang van draagvlak voor de 
hervorming 

Wil de hervorming een meerwaarde hebben, dan zal ze ingrijpend moeten zijn. Dat 
betekent ook dat een groot draagvlak noodzakelijk is. Het spreekt voor zich dat een 
dergelijke ingrijpende wijziging er niet enkel komt door het veranderen van structuren. 
Het is minstens even belangrijk dat alle betrokkenen waaronder de leerkrachten, ou-
ders, leerlingen, beleidsmakers en andere stakeholders zelf overtuigd zijn van de rele-
vantie van de vernieuwing en die mee willen dragen. Een sereen debat waarbij àlle 
vertegenwoordigers van alle betrokken stakeholders regelmatig geconsulteerd en geïn-
formeerd worden kan daartoe bijdragen. De discussies naar aanleiding van de Oriënta-
tienota mogen niet enkel leiden tot een intellectueel debat. Er zijn wel degelijk proble-
men in het Vlaamse secundair onderwijs die aangepakt moeten worden. 

Een ruime betrokkenheid van sociale partners en sectoren is niet enkel opportuun bij 
de invulling van het opleidingsonderdeel dat toeleidt naar beroepskwalificaties, maar 
ook bij de invulling van de sleutelcompetenties. De raad is vragende partij om geïnfor-
meerd te blijven over en betrokken te worden bij de opmaak van de definitieve con-
ceptnota. 

De raad vraagt afstemming met belendende beleidsdomeinen zoals Werk en de ont-
wikkelingen daar, bijvoorbeeld rond de Open Competentiecentra van de VDAB, en af-
stemming met andere dossiers zoals bijvoorbeeld leerzorg en leerlingenbegeleiding.  

Uiteraard is er ook een link tussen het dossier hervorming secundair onderwijs en het 
dossier Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS). Het is goed dat de minister van onderwijs 
de VKS wenst te implementeren, in de toekomst moet immers afgestapt worden van 
het “diploma denken” en overgegaan worden tot het gebruik van kwalificaties op de 
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verschillende niveaus van de kwalificatiestructuur. Een deel van de conclusies in de 
Oriëntatienota die gelinkt kunnen worden aan de VKS sporen echter niet met hoe de 
sociale partners de VKS ingevuld willen zien. De minister geeft in zijn beleidsbrief On-
derwijs 2010 - 2011 zelf ook aan de knelpunten omtrent de VKS in overleg met de so-
ciale partners en de onderwijspartners te willen oplossen. 

4. Hervorming secundair onderwijs in het 
perspectief van een volledig leertraject 

Zoals eerder aangegeven voelt de nota de “sense of urgency” goed aan, de raad wil 
benadrukken dat de timing voor de hervorming gehaald dient te worden (decreet goed-
gekeurd tijdens deze legislatuur). Het basisonderwijs heeft reeds een hervorming ach-
ter de rug, net zoals het hoger onderwijs. De hervorming van het secundair onderwijs 
komt met andere woorden niets te vroeg. 

Onder meer is het cruciaal dat de hervorming een meer vlotte overgang van het basis-
onderwijs naar het secundair onderwijs bewerkstelligt. Deze overgang blijkt voor veel 
leerlingen niet zo makkelijk verteerbaar. Bij het denken over de hervorming van het 
secundair onderwijs moet bekeken worden welke aanpassingen moeten gebeuren in 
het basisonderwijs wil de hervorming van het secundair niet gehypothekeerd worden 
door het ontbreken van randvoorwaarden in het onderwijsniveau daarvoor.  

Een goede begeleiding van de leerlingen en het bevorderen van de ouderbetrokken-
heid dienen reeds in het lager onderwijs ingebed te worden. De horizon van een 12-
jarige wordt bepaald door gender en sociaal–economische achtergrond; om die te ver-
breden zouden de brede belangstellingsgebieden ook in het basisonderwijs reeds aan 
bod moeten komen alsook de kennismaking met sectoren en beroepen (bvb. het Be-
roepenhuis). In het basisonderwijs wordt vaker meer leerling - gericht gewerkt (bvb. via 
leerlingvolgsystemen), het secundair onderwijs kan van deze aanpak leren.  

Elk onderwijsniveau heeft zijn eigen finaliteit en moet worden gezien in een volledig 
leertraject. Het secundair onderwijs is, binnen dat leertraject, een belangrijke schakel. 
In elk onderwijsniveau moet leergierigheid gestimuleerd en leervermogen ontwikkeld 
worden.  

5. Verwachtingen van sociale partners bij 
de hervorming van het secundair 
onderwijs 

De SERV wijst op het belang van het werk dat dagelijks door de vele gemotiveerde 
leerkrachten, directeurs, trajectbegeleiders en anderen tewerkgesteld in het onderwijs 
geleverd wordt. Wat als positief ervaren wordt, moet bestendigd blijven en wat geleerd 
is uit bijvoorbeeld de proeftuinen moet behouden of nog uitgebreid worden.  
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In het kader van dit dossier maar ook uit eerdere  standpunten van de SERV kunnen 
onderstaande voor de raad prioritaire zaken geformuleerd worden. Uiteraard ligt hierin 
een sterke klemtoon op de betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt die 
met de hervorming dient gerealiseerd te worden. De raad heeft eveneens oog voor de 
breed maatschappelijke opdracht van onderwijs, namelijk het opvoeden van jongeren 
tot kritische en weerbare burgers.   

1) De opwaardering van beroepsgerichte en technisch gerichte leertrajecten is het 
meest cruciaal. Dit moet zich onder andere vertalen in een grotere en meer ge-
diversifieerde instroom in die richtingen. “Het grootste aantal knelpuntberoepen 
wordt veroorzaakt door een tekort aan schoolverlaters uit technische en be-
roepsgerichte opleidingen in het middelbaar onderwijs. Of men zich richt op 
hooggeschoolden of midden geschoolden, de oorzaak van het probleem blijft 
steeds dezelfde. Te weinig jongeren kiezen voor een technisch georiënteerde 
opleiding in het BSO of het TSO. Het tekort aan leerlingen in de juiste richtingen 
van het TSO vertaalt zich ook in een tekort aan technisch onderlegde professi-
onele bachelors”2. 

2) Na het afsluiten van het secundair onderwijs moeten de jongeren beschikken 
over een evenwichtige set aan competenties die hem of haar in staat stellen 
met succes de stap naar verder gezet onderwijs of naar de arbeidsmarkt te zet-
ten.. Één van de oorzaken bij de knelpuntberoepen is de discrepantie tussen de 
competenties die aanwezig zijn na het verlaten van de school en de competen-
ties gevraagd op de arbeidsmarkt. 

3) Het verkleinen of wegwerken van de impact van de sociaal-economische status 
van leerlingen op hun schoolresultaten en -loopbaan (cf. PISA-scores). Elke 
jongere in het secundair onderwijs moet zich maximaal kunnen ontwikkelen, de 
leerling in zijn of haar leerproces staat centraal. Onderwijs moet kansen blijven 
bieden, voorbij de stereotypen en voorbij een negatieve voorgeschiedenis van 
leerlingen. Onderwijs kan, via sociale mix en een meer correcte afspiegeling 
van de diversiteit in de samenleving, een hefboom zijn voor een meer gelijke 
samenleving.  

4) Het voorzien van relevante en efficiënte onderwijsloopbaanbegeleiding. Het 
gaat onder andere om het werken met doorlopende leerlijnen vanuit het basis-
onderwijs naar het levenslange leren. Onder andere de CLB’s krijgen hierin een 
duidelijke rol en opdracht, maar het gaat om een gedeelde verantwoordelijk-
heid. Deze prioriteit sluit ook aan bij een doelstelling uit het Bruggecommunique 
dat stelt dat lesprogramma’s voldoende sleutelcompetenties en vaardigheden 
inzake loopbaanbeheer moeten bevatten.3 

5) De daling van de ongekwalificeerde uitstroom, wat ook opgenomen is als doel-
stelling in het Pact 2020. Uit recent onderzoek van het Steunpunt Studie en 
Schoolloopbanen blijkt dat in 2007 14,7% van de jongeren geboren in 1987 on-

                                                 
2 “Knelpuntberoepen. Kansenberoepen. Analyse Vacatures 2009”, VDAB Studiedienst, pag.61 

3 Het Communiqué van Brugge, voor een intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonder-
wijs en –opleiding - Goedgekeurd door de Europese Ministers bevoegd voor beroepsonderwijs en -
opleiding, de Europese Sociale Partners en de Europese Commissie – Brugge, 7 december 2010  
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gekwalificeerd de schoolbanken verlaat4, wat onaanvaardbaar is gezien het be-
lang van voldoende kwalificaties bij het vinden en houden van werk.  

6) Het voorzien van meer en beter werkplekleren, in brede zin, doorheen de leer-
trajecten5. Dit vraagt een sterk partnerschap tussen onderwijsinstellingen, sec-
toren en ondernemingen. 

7) De opleiding en bijscholing van de docenten in de lerarenopleiding en in de 

specifieke lerarenopleiding (na een master), wat evenwel buiten de directe 

scoop van de Oriëntatienota valt maar wel belangrijk is om de hervorming te 

doen slagen.   

6. Komt de voorziene hervorming hieraan 
tegemoet? 

Onder punt 6 willen we nagaan in hoeverre dat de opties die genomen zijn in de Oriën-
tatienota tegemoet komen aan wat volgens de SERV prioritair moet gerealiseerd wor-
den. Positieve zaken worden aangehaald, telkens gevolgd door een aantal kritische 
bedenkingen of aandachtspunten. 

6.1. Positieve keuze voor beroeps- en 
technisch secundair onderwijs? 

Betekent de voorgestelde hervorming een opwaardering van beroeps- en technisch 
gerichte leertrajecten?  

Het laten vallen van de opdeling ASO, TSO en BSO, het uitstellen van de studiekeuze, 
de nadruk op meer gemeenschappelijkheid van leerinhouden in de verschillende spo-
ren, het spreken in termen van belangstellingsgebieden en domeinen en het meer oog 
hebben voor algemene ‘skills’ zijn alvast positief en zouden BSO en TSO uit de scha-
duw van ASO kunnen halen. Met het laatste komt de nota bijvoorbeeld tegemoet aan 
één van de aanbevelingen van de OESO die stelt dat in het BSO en systemen van 
Leren en Werken meer tijd moet gaan naar het verwerven van basis- en algemene 
competenties. De OESO citeert uit Vlaams onderzoek waaruit blijkt dat de taalvaardig-
heid van jongeren in het BSO tussen het derde en zesde jaar nauwelijks vooruitgang 
maakt6.  

Het spreekt echter voor zich dat enkel de naam wijzigen van BSO naar “Arbeidsmarkt-
gerichte opleidingen” (weliswaar een werktitel) op zich weinig of niets verandert als de 

                                                 
4 Van Landeghem, G., Goos M., Van Damme J., “Vroege schoolverlaters in Vlaanderen. Evolutie van de 

ongekwalificeerde uitstroom tot 2007. Samenvatting. “, Steunpunt SSL, 2010  

5 “Secundair na secundair en hoger beroepsonderwijs.” Advies op eigen initiatief. SERV, 11 maart 2009 
– “Leren en werken”. Advies op eigen initiatief. SERV en Vlor, juli 2010 

6 “Learning for jobs. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Belgium (Flanders)”, Viktoria 
Kis, OECD, October 2010, pag. 21 
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inhoud, de aanpak en de omkadering van het onderwijsgebeuren niet worden bijge-
stuurd en/of opgetild. De raad meent dat de nodige investeringen dienen te gebeuren 
om de domeinbrede en de specialiserende arbeidsmarktgerichte richtingen in de twee-
de graad en de studierichtingen die toe leiden tot de arbeidsmarkt in de derde graad op 
een hoog niveau te brengen. Daartoe dient in de toekomst onder andere nog veel meer 
ingezet worden op samenwerking tussen de Regionale Technologie Centra, de VDAB, 
bedrijven en onderwijsinstellingen en dat vooral op vlak van het gebruik van infrastruc-
tuur en opleidingsmateriaal. Zeer belangrijk hierbij is de navorming en ondersteuning 
van de leraren.  

Gezien de invloed van de schoolkeuze voor het eerste jaar van de eerste graad op de 
verdere schoolloopbaan is het volgens de raad erg belangrijk dat àlle belangstellings-
gebieden door àlle scholen aangeboden worden. Er moet gewaakt worden over het 
(verdere) behoud van de vooropgestelde gelijkwaardigheid tussen de verschillende 
mogelijke leerlijnen, daarom is de raad van oordeel dat het aanbod van belangstel-
lingsgebieden kan of zal moeten gebeuren via samenwerkingsverbanden, niet alleen 
binnen scholengemeenschappen, maar ook netoverschrijdend. 

De nota maakt gewag van twee mogelijke diploma’s namelijk een diploma van niveau 3 
en een diploma van niveau 4 in de kwalificatiestructuur. Omdat de SERV de één-op-
één relatie tussen onderwijs- en beroepskwalificaties niet als evident ziet, zal duidelijk 
onderscheid moeten worden gemaakt tussen de onderwijskwalificatie en de beroeps-
kwalificatie. Voor de ouders moet er voldoende transparantie zijn over het civiel effect 
van de onderwijs- en/of beroepskwalificatie. 

De raad vraagt een grondige toetsing van de zes in de nota voorgestelde belangstel-
lingsgebieden. De raad is immers niet overtuigd dat alle aspecten uit wereld en samen-
leving voldoende vervat zijn in de benoemde belangstellingsgebieden. Zo ontbreekt de 
insteek van technische handvaardigheden. Hetzelfde geldt voor de domeinen en de 
studierichtingen: de hervorming secundair onderwijs moet zeker gebruikt worden om 
de nomenclatuur van opleidingen aan te passen zodat de vlag steeds de lading dekt. 
(Waar plaats je het domein gastronomie? Wat met sectoroverschrijdende richtingen à 
la procesoperator? Waarom een richting textiel en geen richting kunststoffen?) Een 
andere grote uitdaging in de eerste graad zal zijn om alle belangstellingsgebieden op 
een aantrekkelijke manier te integreren in het basispakket.  

De oriëntatienota onderscheidt vier soorten competenties: persoonlijke, sociale, be-
roeps en wetenschappelijke competenties. Daarnaast stelt de nota dat alle leerlingen in 
voldoende mate over de sleutelcompetenties opgesteld door de Europese Commissie 
(waaronder competenties in exacte wetenschappen) moeten beschikken. De raad stelt 
echter vast dat de nota aangeeft dat ‘wetenschappelijke’ competenties “nodig zijn om 
succesvol te studeren in het hoger onderwijs” (pag. 21). De raad is van mening dat, 
analyseren, reflecteren, probleemoplossend denken, … vaardigheden zijn die elke 
werkende op de werkplek ten goede komen.  

De raad stelt zich ernstig de vraag of de manier waarop de derde graad in de Oriënte-
ringsnota wordt vormgegeven wel een breuk betekent met hoe de derde graad er mo-
menteel uitziet. In de driedeling Doorstroom, Arbeidsmarkt niveau 4 en Arbeidsmarkt 
niveau 3 kan makkelijk de opdeling ASO, TSO en BSO gezien worden.  

De raad juicht toe dat het alternerend onderwijs een volwaardige leerweg moet worden 
binnen het secundair onderwijs (pag. 41) maar vraagt snel verduidelijking over wat die 
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integratie zal betekenen en inhouden. In de schema’s in de Oriëntatienota is er geen 
enkel spoor van de systemen Leren en Werken of van het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs.  

6.2. Kwalitatieve en degelijke 
onderwijsloopbaanbegeleiding? 

Onder de noemer “structurele aandacht voor schoolloopbaanbegeleiding” zet de nota 
in op het keuzebekwaam maken van leerlingen en op het meer faseren van de studie-
keuze (zie 6.3), op differentiëring en  flexibele trajecten en op een goed uitgebouwd 
leerlingvolgsysteem.  

Een leerlingvolgsysteem dat toelaat om tussen het lager en het secundair onderwijs de 
leerling te volgen en hier dan verder op te bouwen tijdens de verdere schoolloopbaan 
van de jongere, vindt de raad een goed idee. Wel belangrijk is om een voldoende soe-
pel instrument te hebben dat een jongere niet vastpint op keuzes en voorkeuren uit het 
verleden, maar telkens opnieuw vertrekt van de actuele situatie. 

Naast de kennis van de mogelijkheden tot verder studeren en de leerlijnen is ook een 
voldoende kennis van de arbeidsmarkt nodig, bij de leraren, de CLB’s, de leerlingen en 
de ouders. Die kennis omvat inzicht in werking van sectoren, beroepen en functies ge-
formuleerd in competenties, regionale werkgevers in het kader van stages, … . Initia-
tieven zoals het Beroepenhuis die leerlingen uit de eerste graad (en uit de laatste twee 
jaren van het lager onderwijs) op een speelse manier kennis laten maken met sectoren 
dienen verder ondersteund te worden.  

Studieoriëntering en schoolloopbaanbegeleiding moet vertrekken van de sterktes van 
leerlingen. Hun begeleiders dienen inzichten te hebben in de problematieken waarmee 
jongeren geconfronteerd worden, in het bijzonder (kans)armoede. 

De processen van onderwijsloopbaanbegeleiding en begeleiden van studiekeuze ten-
slotte zijn leerling gebonden en dus zeer persoonlijk, wat discretie en privacygevoelig-
heid vraagt.  

6.3. Bewustere studiekeuze ? 

De nota erkent dat keuzeprocessen sociaal gedetermineerd zijn en dat de keuzebege-
leiding niet vrij is van stereotypering. Er wordt sterk ingezet op het keuzebekwamer 
maken van leerlingen en jongeren. Leerkrachten moeten via scholen de nodige instru-
menten en middelen krijgen om de jongeren in dit proces te begeleiden. 

De nota gaat, volgens de raad, niet diep genoeg in op de impact van onderwijsstructu-
ren op die individuele keuzebekwaamheid en -vrijheid. “Onderwijskeuzes zijn niet enkel 
belangrijk omdat ze een essentiële schakel vormen in de reproductie van onderwijs-
verschillen – leerlingen kiezen anders naar gelang hun sociale achtergrond – maar 
vooral ook omdat zij rechtstreeks betrekking hebben op de onderwijsorganisatie. Het is 
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immers de organisatie van het onderwijssysteem van een land of regio die bepaalt 
hoeveel en wanneer leerlingen onderwijskeuzes maken.”7 

Eén van de zes aanbevelingen van de OESO review “”Learning for jobs” van oktober 
2010 stelt dat de studiekeuze best uitgesteld wordt tot ten vroegste de leeftijd van 14 
jaar en dat het onderwijs voor die leeftijd erg breed en omvattend moet zijn.8 De OESO 
stelt vast dat in Vlaanderen de keuzes direct na het basisonderwijs (“keuze” voor de A 
of B stroom, keuze voor een richting binnen de A stroom, schoolkeuze) erg bepalend 
(kan) zijn voor het verdere verloop van de schoolloopbaan.  

De oriëntatienota voorziet in de eerste graad een gemeenschappelijke stam wat zou 
moeten toelaten om de studiekeuze uit te stellen tot na het tweede jaar. Enkel wie het 
getuigschrift lager onderwijs niet behaalde, komt in het schakelblok terecht. Voor de 
raad moeten na de eerste graad alle mogelijkheden nog open liggen. Dat betekent dat 
zowel de mogelijkheid om voor andere belangstellingsgebieden te kiezen overeind 
moet blijven als dat wie reeds weet welke studierichting te kiezen in de 2de graad al 
deze keuze kan maken. Positief is dat in de tweede graad de algemene vorming voor 
zoveel mogelijk jongeren gemeenschappelijk blijft. Dit betekent dat een meer gerichte 
studiekeuze mogelijk is tot op het einde van de tweede graad. Het is dan dat men de 
keuze maakt tussen een doorstroom gerichte afstudeerrichting of een arbeidsmarktge-
richte studierichting. Hiermee gaat de voorgestelde hervorming in de richting van het 
onderwijssysteem in Finland een land dat al drie metingen op rij goed scoort wat betreft 
PISA – resultaten. In Finland is er een grotendeels gemeenschappelijk onderwijspro-
gramma (en schoolplicht) tot 16; daarna kiezen de jongeren voor een algemeen vor-
mende opleiding gericht op verder studeren of voor een technische arbeidsmarktge-
richte opleiding.  

6.4. Verminderde impact van de sociaal-
economische status van leerlingen op hun 
onderwijsresultaten? 

Het verbredingspakket en de differentiëring, zoals in de nota aangehaald, is een goede 
piste om de impact van de sociaal-economische status van leerlingen op hun leerresul-
taten te verminderen. Die differentiëringsaanpak moet ten goede komen aan àlle leer-
lingen, dus niet enkel in functie van het inhalen van een leerachterstand maar ook voor 
(heel) sterke leerlingen of leerlingen met een voorsprong. Oog voor differentiatie bete-
kent net géén nivellering. Het realiseren van differentiatie mag niet louter de verant-
woordelijkheid zijn van elke leerkracht op zich maar moet structureel ingebed worden 
door de onderwijsinstelling. 

Het is ondertussen genoegzaam bekend dat zittenblijven nefast is voor een gunstig 
verloop van de schoolloopbaan. Een “onvoldoende” heeft altijd een negatieve connota-
tie. De oriëntatienota erkent dat, maar het C–attest blijft toch behouden. Nochtans zijn 
de redenen voor en de oorzaken van zittenblijven niet altijd eenduidig. Indien het vanuit 

                                                 
7 Spruyt B., Lauryssen I “Keuzes maken verschillen” Steunpunt SSL, 2010, pag 2 

8 “Learning for jobs”, pag. 29 - 33 
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de leervoortgang gerechtvaardigd is dat een leerling dezelfde leerstof opnieuw aange-
boden krijgt dan moet dit duidelijk gemotiveerd worden en mee opgenomen in de diffe-
rentiëring. Ook de leerlingenbegeleiding moet op de hoogte zijn. Wél goed in de oriën-
tatienota is dat leerlingen niet de leerstof van de reeds verworven competenties 
opnieuw aangeboden zouden krijgen. Dergelijk vrijstellingenbeleid is positief en ver-
dient uitbreiding naar erkenning van competenties die verworven zijn buiten de school-
tijd. De raad is wel van mening dat het vrijstellingenbeleid niet zo ver mag doorslaan 
als in het hoger onderwijs.  

De essentie van onderwijs vanuit lange termijnperspectief en vanuit een arbeidsmarkt-
visie is het behalen van een voor de arbeidsmarkt relevante kwalificatie. In functie 
daarvan kan van het “carcan” van 6 jaar om tot de eindtermen te komen (met uitzonde-
ring van de leerlingen die het schakelblok doorliepen, maar ook zij moeten op leeftijd 
uitstromen) afgeweken worden. Het enge leerstofjaarklassensysteem wordt doorbro-
ken vanuit een positieve invalshoek dat niet voor elke jongere de eindstreep in juni ligt 
of moet liggen; “zittenblijven” krijgt zodoende ook een andere connotatie. De raad wil 
hier ook graag opnieuw de vraag stellen naar meer relevante modularisering in het 
secundair onderwijs. Met relevant bedoelt de raad dat de deelcertificaten die behaald 
worden betekenis moeten hebben op en voor de arbeidsmarkt. 

De kost van een opleiding mag in geen geval een invloed hebben op de studiekeuzes 
die leerlingen maken. De raad betreurt dat de premie voor leerlingen die een opleiding 
volgen in het secundair onderwijs die toe leidt naar een knelpuntberoep (bakkers, sla-
gers, …) is opgeheven.  

6.5. Betere aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt? 

Het spreekt voor zich dat voor de raad een betere aansluiting tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt een wezenlijk bestanddeel van de hervorming is. Daarom heeft de SERV 
aanzienlijke verwachtingen wat betreft de in de nota opgenomen invulling van loop-
baanbegeleiding, kwalitatieve werkplekken, begeleiding van stages, … Los daarvan 
bevat de Oriëntatienota nog te weinig elementen die garantie bieden op een betere 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Het is positief dat werkplekleren, waaronder stages, voorzien wordt in alle arbeids-
marktgerichte opleidingen. De raad betreurt dat er geen (sociale) stages9 voorzien zijn 
in de doorstroomrichtingen. Ook de Vlaamse scholierenraad vraagt in de derde graad 
stages voor àlle leerlingen. “Stages bieden belangrijke leer- en ontwikkelingskansen en 
iedere leerling heeft het recht om gedurende een korte periode in een professionele 
setting attitudes, vaardigheden, kennis en inzichten op te doen. Een stage kan op ver-
schillende manieren opgevat worden en is meer dan het voorbereiden van leerlingen 
op één bepaalde job. Investeer in kwalitatieve stageplaatsen voor alle leerlingen.”10 

                                                 
9 Sociale stages zijn stages die zich niet richten op het aanleren van een beroep maar eerder de richting 

uitgaan van vrijwilligerswerk in de non-profit. Ze zijn wel belangrijk bij het verwerven van attitudes en 
vaardigheden. In Nederland worden dit maatschappelijke stages genoemd. 

10 “Terug naar school. VSK leert u de les.”, Memorandum 2009 n.a.v. de Vlaamse verkiezingen, Vlaamse 
Scholierenkoepel 
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De oriëntatienota vertrekt van het idee dat het onderwijs meer competentiegericht moet 
zijn, dus met focus op kennis, vaardigheden en attitudes. Toch blijft in de eerste graad 
de klemtoon op kennisverwerving. Het zoeken naar een beter evenwicht is hier aan de 
orde. Zoals eerder (zie 5.2) aangegeven meent de SERV dat alle jongeren na het af-
sluiten van het secundair onderwijs moeten beschikken over een evenwichtige set aan 
competenties die hem of haar in staat stellen met succes de stap naar voortgezet on-
derwijs of naar de arbeidsmarkt te zetten. Bij de hervorming moet gezocht worden naar 
een combinatie van enerzijds generieke competenties en anderzijds beroepsgerichte 
competenties. Binnen het domeinspecifieke pakket moeten vanaf de tweede graad 
voldoende aandacht gaan naar het verwerven van beroepsgerichte competenties. Het 
aandeel praktijk is cruciaal, en mag dus zeker niet verwaarloosd worden. Omdat de 
beroepsopleiding een kortere duur zou kunnen kennen wanneer de studiekeuze wordt 
uitgesteld tot na de tweede graad (wat theoretisch immers mogelijk is), moet gezorgd 
worden dat de opleiding voldoende intensief is, zodat jongeren na afloop van de oplei-
ding met voldoende beroepsgerichte competenties op de arbeidsmarkt komen. 

De nota geeft aan dat het aantal studierichtingen in de tweede graad sterk geredu-
ceerd zal worden. Om tot een evenwichtig aanbod van studierichtingen te komen hoopt 
de raad dat er: én zal rekening gehouden worden met het voorzien van een boven-
bouw in de derde graad (en misschien ruimer met de mogelijkheid tot SeNSe/HBO); én 
dat er transparantie gecreëerd wordt in het aanbod (zowel naar inhoud als naar titel 
van de studierichting); én dat zal rekening gehouden worden met de (regionale) bewe-
gingen op de arbeidsmarkt. Zowel de sociale partners als de sectoren kunnen hierin 
een adviserende rol opnemen.  

6.6. Minder waterval en ongekwalificeerde 
uitstroom? 

School- of leermoe zijn wordt vaak als reden opgegeven voor ongekwalificeerde uit-
stroom. De oorzaken daarvan kunnen van velerlei aard zijn: het starten met een ver-
traging in het secundair onderwijs, zittenblijven, het veranderen van school, …. School-
loopbaanbegeleiding, andere leeromgevingen dan de schoolse, proactieve aanpak 
naar GOK jongeren (toen nog OVB) en diplomaverzekering, kunnen dit tegengaan, 
blijkt uit onderzoek van het HIVA uit 200111. Recent onderzoek bevestigt dit en een 
aantal zaken worden in de oriënteringsnota opgenomen en beklemtoond: trajecten op 
maat, het beperken van het zittenblijven, het leggen van bruggen via schakelblokken, 
het voorzien van tijd voor remediëring, … Dit biedt zeker perspectief voor jongeren die 
zich vastgezet voelen.  

De raad stelt zich echter ernstig de vraag of de voorgestelde opsplitsing de beschotten 
tussen de huidige onderwijsvormen zal wegwerken, en of het voldoende effectief zal 
zijn om het systeem van de waterval tegen te gaan of de ongekwalificeerde uitstroom 
te reduceren. Er is “doorstroom” en er is “arbeid”, simplistisch vertaald. De Vlaamse 

                                                 

11 Mia Douterlungne, Veerle Van de Velde, Ilse Rubbrecht, Katrien Van Valckenborgh, Luc Lauwereys, 
Ides Nicaise & Jan Vandamme (2001), Ongekwalificeerd: zonder paspoort? Een onderzoek naar de 
omvang, karakteristieken en aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom, HIVA-K.U.Leuven, Leuven, 
158 p. 
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scholierenkoepel verwoordt het zo “Leerlingen vrezen dat met de tweedeling tussen A 
en D nog altijd gesproken zal worden over de ‘slimmen’ en de ‘dommeriken’. Ook tus-
sen de interessegebieden kan een hiërarchie ontstaan. Leerlingen voorspellen dat het 
interessegebied ‘economie, handel, administratie’ minder hoog aangeschreven zal 
staan dan het interessegebied ‘wetenschap, techniek en natuur’.”12  

Naast het C-attest houdt de oriëntatienota ook het B-attest in stand. Indien men kleer-
scheuren heeft opgelopen in de eerste graad, kan dat resulteren in een clausulering 
van een doorstroomgerichte opleiding, en kiest men bijgevolg vanuit negatieve motive-
ring voor een praktijkgerichte opleiding.   

De ongekwalificeerde uitstroom bedraagt op vandaag 15% en stijgt nog. De nota bevat 
weinig elementen die aangeven op welke manier de ongekwalificeerde uitstroom zal 
worden tegengegaan. Het moet volgens de raad mogelijk worden om beroepskwalifica-
ties af te leveren, los van de onderwijskwalificaties, indien de nodige competenties zo-
als beschreven in de beroepskwalificatie bereikt zijn (cf. advies SERV–VKS). Wat be-
treft de sleutelcompetenties dient een soort voortgangsrapport opgesteld te worden 
voor elke jongere. Dit voortgangsrapport geeft aan welke competenties de jongere 
reeds verworven heeft, en tot op welk niveau. Flexibiliteit en transparantie is in deze 
belangrijk, want dit moet verder gekaderd worden in het perspectief van levenslang 
leren. Bij uitstroom moet elke leerling een bewijs ontvangen dat op transparante wijze 
competenties zichtbaar maakt. Leerlingen moeten geïnformeerd worden over de moge-
lijkheden tot na- en bijscholing die er nog zijn in het onderwijs, bij VDAB, bij derden. 

De pedagogische aanpak is het terrein van de onderwijsverstrekker. Toch meent de 
raad dat de overheid kan en moet garanderen dat vernieuwende inzichten met betrek-
king tot didactiek ingang vinden in elke school en ten goede komen aan elke leerling.  

6.7. Meer en beter werkplekleren 
gegarandeerd? 

De raad stelt vast dat de Oriëntatienota een beperkte invulling geeft aan het begrip 
werkplekleren. Werkplekleren maakt deel uit van een (pedagogische) aanpak die veel 
ruimer is dan die enkele uren stage die nu voorzien zijn. Wat nodig is een wijziging van 
de mindset van leerkrachten richting ervaringsgericht leren. Werkplekleren, en zeker 
stages, bieden de kans om de theorie uit de les te toetsen en toe te passen.  

De raad erkent dat kwalitatief werkplekleren een gedeelde verantwoordelijkheid is van 
zowel onderwijsactoren als arbeidsmarktactoren. De SERV vraagt dit thema zeker mee 
te nemen in de evaluatie en de opvolging van de Competentieagenda 2010. Daarnaast 
hamert de SERV op de cruciale rol die sectoren hier opnemen: meer en beter werkple-
kleren vraagt veel voorbereidingstijd en opvolging. Sectoren hebben via de sectorcon-
venanten zich bereid getoond om hun schouders hieronder te zetten.  

                                                 
12 Advies Hervorming Secundair Onderwijs van de Vlaamse Scholieren Koepel op de nota “Kwaliteit en 

kansen voor elke leerling” van de commissie Monard (20 april 2009) 
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6.8. Meer zalmeffecten? 

De nota bevat aanzetten tot verduidelijking van de “zalmtrapjes” na het secundair on-
derwijs (het schema zelf kan wel verduidelijkt worden). De impact ervan hangt natuur-
lijk af van de kwaliteit en effectiviteit. Bovendien moet vermeden worden dat teveel 
zalmtrapjes leiden tot een verlenging van de studieduur voor bepaalde leerlingen. Dit 
wijst nog maar eens op een belang van een goede oriëntatie. De raad vindt het positief 
dat vanuit elke “richting” opstappen zijn naar het hoger onderwijs.  


