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Advies 

1.  In le iding 

De minister van Onderwijs en Vorming vroeg de SERV op 4 februari 2008 een advies over “het 
voorontwerp van decreet betreffende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de wer-
kingsbudgetten in het secundair onderwijs”. De Vlaamse regering keurde dit voorontwerp van 
decreet goed op 1 februari 2008. Het kabinet van de minister verzocht dit decreet op 22 fe-
bruari te mogen ontvangen; op deze dringende vraag werd ingegaan.  
 
De sociale partners zijn van mening dat het aangewezen was een grondiger debat te voeren 
over de manier waarop het onderwijs best georganiseerd wordt zodat de sociale ongelijkheid 
wordt weggewerkt. De raad heeft dus bedenkingen bij de totstandkoming van het decreet: het 
is de vertaling van onderlinge akkoorden tussen de onderwijskoepels, GO! en de onderwijsmi-
nister. Deze aanpak gaat voorbij aan de functie van de strategische adviesraden. Bovendien 
wijst de raad erop dat de wetenschappelijke studies waarop de onderwijsminister zich beroept, 
ter verantwoording van een aantal opties, niet vrij te consulteren zijn.  
 
Niettemin vindt de raad dat bijkomende werkingsmiddelen voor het basisonderwijs en secun-
dair onderwijs nodig kunnen zijn en schaart zich globaal genomen achter het principe dat 
scholen deels worden gefinancierd op basis van leerlingenkenmerken. 
 
Wel vraagt de raad dat continue monitoring  van de architectuur, de gekozen criteria en in 
hoeverre de bijkomende middelen bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen opgezet 
wordt. De sociale partners vinden het belangrijk het implementatieproces permanent op te 
volgen zodoende na te kunnen gaan wat de impact van het decreet is. Wanneer blijkt dat het 
implementatieproces de beoogde doelen voorbijschiet, kan dan ook vlug bijgestuurd worden. 
 
 

2.  De werkingsmiddelen 

De sociale partners zijn dus voorstander van een band tussen de financiering van de werking 
en leerlingenkenmerken. Scholen met meer kansarme leerlingen moeten het gebrek aan soci-
aal kapitaal van de ouders kunnen compenseren. Deze compensatie van het gebrek aan soci-
aal kapitaal van de ouders vraagt echter ook bijkomende omkadering of een meer specifieke 
omkadering.  
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De raad vraagt aan de overheid dat wetenschappelijke analyses meer duidelijkheid brengen 
over de werkingsmiddelen: hoe worden ze nu aangewend, wat is er minimaal nodig aan wer-
kingsmiddelen opdat een school haar doelstellingen kan bereiken, worden de extra middelen 
(die voor sommige scholen substantieel zal zijn) efficiënt en effectief aangewend, …. De no-
den van een school, van personeel en van leerlingen dienen duidelijk gedefinieerd te worden. 
De werkingsmiddelen dienen in elk geval 1) minstens elke school in staat te stellen de eind-
termen en ontwikkelingsdoelen te behalen 2) verplichte activiteiten in het kader van de realisa-
tie van het pedagogisch project van de school te financieren. 
 
De raad wil hier ook dieper ingaan op het “aftoppingsmechanisme”. In de Memorie van Toe-
lichting stelt de minister: “Om de concentratie van kansarme leerlingen in de scholen te ont-
moedigen, voeren we een aftoppingssysteem in. Dit komt erop neer dat scholen met een hoog 
percentage leerlingen uit sociaal achtergestelde milieus niet voor al die leerlingen extra finan-
ciering krijgen.” De sociale partners kunnen zich op dit ogenblik niet uitspreken over de oppor-
tuniteit van het aftoppingsmechanisme. Er is immers onvoldoende duidelijkheid over en we-
tenschappelijke onderbouwing voor de relatie tussen werkingsmiddelen en het aantrekken van 
een bepaalde schoolpopulatie. De raad vraagt dan ook dat dit concept zeker uitgeklaard wordt 
in het wetenschappelijk onderzoek naar de werkingsmiddelen en de monitoring van het ge-
stemde decreet.  
 

3.  De leer l ing-gebonden cr i ter ia  

Gezien de Vlaamse overheid kiest voor een financiering van scholen op basis van leerlingen-
kenmerken, vindt de raad het erg belangrijk dat die indicatoren effectief een grote voorspel-
lende kracht hebben voor de leerprestaties en studieloopbanen van leerlingen. In de memorie 
van toelichting argumenteert de minister zijn keuze voor bepaalde indicatoren door te verwij-
zen naar resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Zoals gesteld in de inleiding is het on-
derzoek niet publiek waardoor de sociale partners hierop niet kunnen reflecteren. De raad 
plaatst dan ook enig voorbehoud bij de opportuniteit van de vier geselecteerde criteria. De 
raad wil deze rapporten alsnog kunnen analyseren en vraagt dan ook de publicatie ervan.  
 
Zonder ten gronde in te gaan op de verschillende criteria wil de raad twee bedenkingen mee-
geven. Voor het “wegen” van de leerlingenpopulatie wordt rekening gehouden met het criteri-
um schooltoelage. Dit is een goed criterium, maar de raad herhaalt hier wat het eerder ook al 
in andere adviezen aankaartte: zolang deze niet automatisch wordt toegekend zijn er gezinnen 
die er geen beroep op doen ook al hebben ze er recht op waardoor er een zekere scheeftrek-
king van de gegevens optreedt. De raad wil wel meegeven dat dit niet wegneemt dat scholen 
hierin een sensibiliserende rol hebben.  
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Wat het criterium “buurt” betreft is het nodig om toe te voegen dat dit gaat over de districten 
bepaald door de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
(vroegere NIS).  
 

4.  Toekenning van en z icht  op de middelen  

De raad steunt het uitgangspunt “gelijke financiering voor elk kind met dezelfde noden” en 
“elke school in een zelfde situatie moet over gelijke middelen beschikken”, en stelt daarom dat 
de overheid er principieel dient van uit te gaan dat de middelen rechtstreeks naar de individue-
le school gaan. De werkingsmiddelen (evenzeer als de omkaderingsmiddelen) moeten in prin-
cipe rechtstreeks aan scholen worden toegekend. 
 
Het is wenselijk dat scholen kunnen voorspellen over welke middelen zij op korte en middel-
lange termijn kunnen beschikken. Het gebruik van databanken kan die voorspelbaarheid ver-
hogen, op voorwaarde dat scholen ook toegang hebben tot die geaggregeerde informatie uit 
de databanken die relevant is voor hen. De raad wijst hier wel op een spanningsveld tussen de 
wenselijke voorspelbaarheid en de bescherming van de privé - sfeer.  
 

5.  Conclusie 

De raad steunt de algemene principes van het voorontwerp maar 
 

1) vraagt een tijdige en permanente monitoring en, indien nodig, bijsturing van het de-
creet;   
 

2) beseft dat dit voorontwerp van decreet slechts een eerste stap vormt in de hervorming 
van de financiering van het leerplichtonderwijs. De sociale partners hopen en vragen 
hieromtrent in de toekomst een gesprekspartner te zijn voor het beleid. 
 

 
 


