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Betreft : Adviesvraag voorontwerp van decreet betreffende kwaliteit in het onderwijs 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 29 juli 2008 ontving de SERV uw adviesvraag omtrent het voorontwerp van decreet betreffende kwaliteit 
in het onderwijs. 
 
Aangezien dit voorontwerp van decreet voor een groot deel te maken heeft met rechtspositieregelingen en 
dat sectoraal gebonden materie is, zal de raad met deze brief enkel ingaan op de oprichting van het 
Kwaliteitszorgagentschap en op een stakeholdersbenadering van kwaliteitszorg in het onderwijs. 
 
Het Kwaliteitszorgagentschap zal als IVA worden opgericht binnen het beleidsdomein Onderwijs en 
Vorming. Het Agentschap “zal de kwaliteit garanderen van onderwijstrajecten en zorgen voor een 
kwaliteitskader voor de vormings- en EVC-trajecten die naar erkende kwalificatiebewijzen leiden” (nota 
Kwaliteitszorgagentschap pag. 1).  
 
Dat betekent dat de inspectie, die met het Kwaliteitsdecreet hervormd wordt, o.a. onder het 
Kwaliteitszorgagentschap wordt ondergebracht. Het Agentschap zal echter later via een Besluit van de 
Vlaamse Regering opgericht worden, in het Kwaliteitsdecreet zelf is met betrekking tot de organisatie van 
het Agentschap niets opgenomen.    
 
De opdrachten van het Agentschap zijn ruim, o.a.: 

- ontwikkeltaken m.b.t. ontwikkelingsdoelen, eindtermen en basiscompetenties en de evaluatie van 
de mate van realisatie ervan door de instellingen alsook de voorstellen voor de ontwikkeling van de 
opleidingenstructuur; 

- verantwoordelijk voor de inschalingsprocedures van de beroepskwalificaties en het beheer van een 
kwalificatiedatabank; 
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- uitoefenen van inspectietaken en het bepalen van kwaliteitsvoorwaarden voor EVC – instellingen; 
ontwikkelen van meta-kwaliteitskaders en procedures voor EVC – processen en het opzetten van 
een kennisnetwerk EVC; 

- bepalen van gelijkwaardigheid van binnenlandse en buitenlandse (beroeps- en 
onderwijs)kwalificatiebewijzen en uitreiken van gelijkwaardigheidsattesten.  

 
De impact van de werkzaamheden van het Agentschap is kort gezegd groot, ook op domeinen van 
aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en arbeidsmarkt. Er is echter voor de raad nog grote onduidelijkheid 
omtrent de positionering, de bevoegdheden (anders dan de opdrachten) van het Agentschap en de 
betrokkenheid van sociale partners bij de vormgeving en de opvolging van de werking ervan.  
Het Agentschap wordt vermeld in verschillende, parallel lopende voorontwerpen van decreet. Deze 
werkwijze maakt het de sociale partners allesbehalve gemakkelijk om een eenduidig zicht te krijgen op de 
impact van het agentschap op het onderwijs/vormingslandschap. Daarom kreeg de raad hieromtrent graag 
verduidelijking en de mogelijkheid zich er over uit te spreken.  
 
De raad zou ook bij dit dossier een lans willen breken voor een stakeholdersbenadering. De kwaliteit van 
een intern kwaliteitszorgsysteem wordt in belangrijke mate bepaald door de graad van betrokkenheid van 
alle belanghebbenden op het onderwijsgebeuren. Ouders, leerlingen, leerkrachten, personeel, … maken 
samen met directie en beleidsniveau school. Het is dan ook logisch dat deze groepen betrokken worden bij 
het kwaliteitsgebeuren, door ze te horen, rekening te houden met hun opmerkingen en te verantwoorden 
waarom er niet wordt op ingegaan. De interne kwaliteitszorg betrekt ze liefst ook expliciet van bij de start.  
Het voorliggende voorontwerp van decreet vermeldt slechts in de marge iets over betrokkenheid, dit moet 
echter volgens de raad een decretale verankering krijgen in het voorontwerp van decreet. De raad verwijst 
in deze naar de aanpak van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) in het hoger onderwijs 
waarbij die stakeholdersbenadering van kwaliteitszorg wel meer is ingebed.  
 
 
 
 
 
       met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans      Karel Van Eetvelt 
administrateur-generaal     voorzitter 

 
 
 


