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Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beroepsprofiel van de leraar; 

Voorontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende het beroepsprofiel van de leraar; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de basiscompetenties van de leraren 

 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Op 25 april 2007 ontving de SERV uw vraag tot advies bij hierboven vermelde ontwerpen van besluit en 
voorontwerp van decreet, binnen de tien werkdagen. Om consultatie mogelijk te maken werd uw kabinet om 
verlenging van deze adviestermijn gevraagd. 
 
De SERV heeft via de beroepsprofielenwerking knowhow in huis wat betreft de opmaak van 
beroepsprofielen en het oplijsten van competenties.  De raad is echter van mening dat het adviseren ten 
gronde van het beroepsprofiel voor leraren en het bepalen van de competenties van leraren toekomt aan 
onderwijs. In deze brief zal de raad dan ook slechts kort ingaan op enkele aspecten die voor de sociale 
partners van belang zijn.  
 
De raad is tevreden dat er werk wordt gemaakt van een vernieuwd beroepsprofiel en basiscompetenties. De 
SERV had daar in het advies over het voorontwerp van decreet betreffende de lerarenopleidingen in 
Vlaanderen (8 maart 2006) op aangedrongen. Dat het beroepsprofiel redelijk beperkt is gebleven is 
enerzijds een positief gegeven, schoolbesturen en directies krijgen zo voldoende ruimte om zelf hun 
personeelsbeleid uit te stippelen. Anderzijds is het beleidsvoerend vermogen niet bij alle scholen even 
groot, voor de scholen die op dat vlak nog niet zo sterk staan is het beroepsprofiel te vaag geformuleerd. De 
memorie van toelichting geeft wel duiding naar de uitwerking en invulling van het beroepsprofiel . 
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De raad kaartte ook al in het advies betreffende de lerarenopleiding aan dat er nog te veel wordt vertrokken 
van het lesgeven aan kinderen en jongeren en te weinig van het lesgeven in het volwassenenonderwijs. Er 
werd recent een opleidingsprofiel uitgewerkt voor de opleiding voor opleiders van volwassenen. Het is 
vreemd dat het voorontwerp van decreet hier niet naar refereert gezien de nadruk op de noodzaak van 
levenslang leren in het huidige beleid. De raad betreurt dat er geen link is gelegd, in de memorie van 
toelichting, naar dit opleidingsprofiel om (modulaire) trajecten van eerder verworven competenties te 
ondersteunen (bvb. in het geval dat opleiders uit het volwassenenonderwijs de overstap naar onderwijs 
willen maken en omgekeerd).  
 
Het beroepsprofiel legt te veel de nadruk op en de verantwoordelijkheid bij de individuele leraar terwijl de 
verantwoordelijkheid van het volledige schoolteam in het realiseren van het pedagogisch project niet 
overschat kan worden. Dit moet in het decreet en/of in de memorie van toelichting veel sterker benadrukt 
worden.  
De voorliggende document verkleinen de kloof niet tussen de ervaren en de beginnende leraar.  De 
overheid voorziet fondsen voor bijscholing maar er wordt nergens verduidelijkt dat deze middelen moeten 
dienen om beginnende leerkrachten vanuit de basiscompetenties de kans te geven te groeien naar het 
beroepsprofiel van de ervaren leraar. De raad mist dus de noodzakelijke voorwaarden die nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat de leerkrachten zich gedurende heel hun loopbaan kunnen bijscholen. 
 
Gezien de afspraken in het kader van de Competentieagenda 2010 betreffende een bewuste studie- en 
beroepskeuze is de raad tevreden dat daaraan ook aandacht is geschonken bij de opmaak van de 
basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs (6.2.1 De leerkracht kan met de hulp van 
collega’s informatie verstrekken over (…) studiekeuze en/of beroepskeuze, (…).). Positief is ook dat bij 
Typefunctie 8 “de leraar als partner van externen” in de memorie van toelichting de link naar het 
bedrijfsleven wordt gelegd, als “ondersteuner van de lerende” en dat in het secundair onderwijs de leraar 
“de leerling-stagiair op een zinvolle manier moet kunnen begeleiden tijdens bedrijfsstages” (1.7.7). Dit is 
belangrijk omdat uit Accent op Talent bleek dat leerkrachten soms eerder afwijzend staan tegenover het 
bedrijfsleven.  
De raad mist echter aandacht voor ondernemingszin en ondernemerschap in de beroepscompetenties, te 
meer daar in de Competentieagenda 2010 een Actieplan ondernemend onderwijs is opgenomen dat moet 
zorgen voor een “gecoördineerde strategie om ondernemingszin in het onderwijs te stimuleren en 
ondernemerscompetenties aan te scherpen”.  
 
De raad wil ook verwijzen naar onderzoek van de KULeuven “Verschil in schools presteren tussen jongens 
en meisjes in Vlaanderen” (Van de gaer, 2003), waaruit blijkt dat jongens het er op school minder goed 
vanaf brengen. Dit willen we aangrijpen om in de basiscompetenties niet enkel aandacht te vragen voor het 
omgaan met sociale, culturele en talige diversiteit maar ook expliciet voor gender m.a.w. voor het bewust 
omgaan met het bestaande verschil in schoolse beleving van jongens en meisjes (leerkracht lager 
onderwijs, bij 1.4.3).  
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Los van de discussie of “creativiteit” nu eerder een competentie dan een houding is, betreurt de raad dat dit 
niet expliciet als beroepshouding is opgenomen. Creativiteit zou sterk ingebed zijn in de typefunctie “de 
leraar als innovator/onderzoeker” maar creativiteit is ook belangrijk in de andere typefuncties. Niet enkel in 
het kiezen van leermiddelen en/of methodieken maar ook in het communiceren met anderstalige leerlingen 
(de leraar als opvoeder), het aanwenden van verworven kennis en vaardigheid (de leraar als inhoudelijke 
expert), het zorgen voor een soepel lesverloop (de leraar als organisator) of participeren in 
samenwerkingsstructuren (de leraar als lid van een schoolteam) is creativiteit een belangrijke houding/ 
competentie. Deze is mede bepalend of een leraar zijn/haar plaats kan vinden in de open en verruimde 
opvatting over professionaliteit en kan aansluiten bij de accentverschuivingen in de onderwijsprincipes. De 
raad pleit er dan ook voor creativiteit opnieuw als beroepshouding op te nemen. 
 
De werkgroep die zich boog over het thema Technologie binnen Accent op Talent concludeerde dat 
technologie te weinig aan bod komt in de lerarenopleiding, zeker bij leerkrachten die opgeleid worden voor 
een lesopdracht in het lager onderwijs en het ASO (Accent op talent (2006). Meer  techniek in algemene 
vorming). De kennis over en de voeling met techniek en technologie bij leraren is daardoor erg beperkt. 
Belangrijk in het kader van het opwaarderen van het TSO en het BSO en het vermijden van het 
watervaleffect is dat leraren interesse hebben in techniek en technologie, dit ook in hun lessen aanbrengen 
en dat vanaf het basisonderwijs. Dit moet er toe bijdragen dat alle talenten van jongeren aangesproken en 
ontwikkeld worden en dat er bewuste studiekeuzes gemaakt worden. De raad betreurt dat dit niet expliciet 
in het beroepsprofiel en/of in de basiscompetenties terug te vinden is. 
 
 
 

 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
administrateur-generaal 


