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Krachtli jnen van het advies 

De invoering van leerzorg in het basis en secundair onderwijs is een ingrijpende onderwijsver-
nieuwing. Het is de verdienste van de minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vandenbrou-
cke dat hij dit debat ten gronde is aangegaan en een consensus over de krachtlijnen van leer-
zorg heeft kunnen bereiken. De raad ziet verder volgende aandachtspunten: 
 

 De weerstanden en barrières die er vandaag nog zijn dienen ernstig genomen te wor-
den en waar mogelijk geremedieerd vooraleer leerzorg algemeen geïmplementeerd 
wordt, bvb. extra aanpassing van schoolinfrastructuur, competentieontwikkeling van 
leerkrachten om persoonlijke twijfel aan draagkracht weg te nemen, … . 

 Er is onduidelijkheid over de financiering omdat de impact van de introductie van leer-
zorg op leerlingenstromen onvoldoende gekend is; de voorziene middelen zullen wel-
licht ondermaats zijn omdat een aantal randvoorwaarden zoals instrument- en compe-
tentieontwikkeling onvoldoende zijn ingevuld. 

 Het referentiekader vraagt verfijning, er zou nog sterker ingezet kunnen worden op 
het principe van de clusters omdat deze een correctere inschaling van alle leer-
zorgleerlingen mogelijk maken. Dit vraagt verder onderzoek. 

 Leerzorg zou volgens de timing van het voorontwerp van start gaan in 2010. Toch is 
de tussentijd te beperkt, de nodige basiscompetenties moeten immers op peil zijn 
vooraleer met leerzorg van start kan gegaan worden. 

 Een gevolg van consequent inclusief onderwijs is dat jongeren die in staat zijn het 
leerniveau te bereiken vereist voor een diploma secundair onderwijs, dit diploma ook 
uitgereikt kunnen krijgen (alsook het attest basisonderwijs), ook al is dit leerniveau 
bereikt via een individueel traject. 

 Het is het belang van elk kind dat centraal dient te staan in de keuze voor gewoon of 
buitengewoon onderwijs. Net zoals het gewoon onderwijs een recht is, zou het bui-
tengewoon onderwijs dat ook moeten zijn, op voorwaarde dat de keuze tussen de 
twee stelsels op een transparante, rechtvaardige en gemotiveerde wijze kan gebeu-
ren. 

 Wat aan krachtlijnen uit de voorbijgaande jaren van discussie is voortgekomen en 
waarover een consensus bestaat kan decretaal worden vastgelegd, in een leerzorg - 
basisdecreet. Dit basisdecreet voorziet binnen redelijke termijn in de opmaak van een 
hervormings- en implementatieplan dat een antwoord biedt op de tekorten en onze-
kerheden van het huidig voorontwerp van decreet. 
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Advies 

1.  Situering adviesvraag  

Minister van Werk, Onderwijs en vorming minister Vandenbroucke vroeg op 24 november 
2008 naar een advies bij het voorontwerp van decreet betreffende leerzorg. De adviestermijn 
bedraagt 30 dagen; de minister kon niet instemmen met een verlenging van de adviestermijn 
omdat onmiddellijk na de kerstperiode de bespreking van het voorontwerp van decreet wordt 
hernomen. Het advies werd aan de minister overgemaakt op 24 december 2008. 
 
Het dossier Leerzorg is niet nieuw. De minister legde reeds een discussienota voor op 23 
december 2005 en een ontwerp van conceptnota op 17 november 2006. Nadien volgde de 
conceptnota Leerzorg die aan de basis lag van huidig voorontwerp van decreet. Het is voor 
het eerst in de uitrol van het dossier dat de SERV om advies wordt gevraagd, wat de raad 
betreurt gezien het hier om een toch wel ingrijpende onderwijsinnovatie gaat. 
 

2.  Dossier  Leerzorg 

2 . 1 .  O p z e t  e n  i n h o u d  va n  h e t  v o o r o n t w e rp  v a n  d ec r e e t   

Het bestaande zorgaanbod in het gewoon en buitengewoon onderwijs wordt binnen één refe-
rentiekader geplaatst. Dit kader vertrekt vanuit een andere visie op handicap en specifieke 
onderwijsbehoeften nl. vanuit het afstemmingsprobleem tussen de onderwijsomgeving en de 
specifieke behoeften van de jongere. Centraal staan de beperkingen in de participatiemoge-
lijkheden aan het onderwijs.  
 
Het referentiekader heeft twee invalshoeken, enerzijds vijf leerzorgniveaus (verwijzen naar de 
aanpassingen aan de omgeving) en anderzijds vier clusters met acht onderliggende doelgroe-
pen (verwijzen naar kindkenmerken), die samen een matrixstructuur vormen. De plaats van de 
leerling in de matrix, is bepalend voor de wijze waarop het onderwijsaanbod vorm krijgt, voor 
de ondersteuning waar de leerling recht op heeft, voor de extra omkadering van de school …  
 
Leerlingen op leerzorgniveau I en II horen altijd thuis in het gewoon onderwijs, leerlingen in 
leerzorgniveau III en IV kunnen kiezen voor gewoon onderwijs. Scholen kunnen bij een in-
schrijvingsvraag leerzorgniveau III (het gebrek aan) draagkracht inroepen, bij leerzorgniveau 
IV is inschrijving gebaseerd op vrijwilligheid, zonder draagkrachtafweging.  
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Minister Vandenbroucke wil naast het vastleggen van één referentiekader ook het diagnos-
tisch proces eenvormiger en transparanter maken met een centrale rol voor de CLB’s, een 
meer optimale spreiding van het aanbod realiseren en het leerlingenvervoer efficiënter organi-
seren.  
 
De implementatieperiode van het decreet gaat in vanaf het schooljaar 2010 – 2011 en wordt 
gespreid over zes schooljaren.  
 

2 . 2 .  A a n z i e n l i j k e  w e e r s t a n d e n  e n  b a r r i è r e s  

De principes die ten grondslag liggen aan het voorontwerp van decreet zijn positief en nood-
zakelijk, de huidige regelgeving dateert van de jaren ’70 en is achterhaald. Maar er zijn be-
langrijke zaken die de realisatie er van bemoeilijken: onaangepaste schoolinfrastructuur, de 
vrees bij leerkrachten om niet te voldoen aan de nieuwe verwachtingen of de houding van de 
betrokken (alle) leerlingen, om er maar enkele te noemen. 
 
Er is de fysieke integratie. Sommige scholen zijn nog niet of niet afdoende aangepast aan 
kinderen die andere zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld brede deuren, voldoende klassen op het 
gelijkvloers en aangepast sanitair zijn in veel Vlaamse scholen nog geen vanzelfsprekendheid.  
 
Uit internationaal onderzoek blijkt dat leerkrachten zich zorgen maken of ze de kinderen met 
specifieke leernoden wel voldoende ondersteuning zullen kunnen bieden? Of ze de ‘gewone’ 
kinderen niet zullen achterstellen? Of het samenwerken met externen die zich in en uit de klas 
bewegen, niet te belastend zal zijn voor de klasgroep? Elke verandering brengt weerstand met 
zich mee en die mag broodnodige hervormingen niet in de weg staan, maar er mag niet voor-
bijgegaan worden aan het feit dat de draagkracht qua differentiatie van leraren gelimiteerd is. 
Hoe dan ook moet die gedifferentieerde aanpak de kern van elke lerarenopleiding worden, iets 
wat vandaag verre van gerealiseerd is. 
 
Inclusief onderwijs heeft consequenties voor àlle leerlingen. Zij zitten heel vaak zelf met vra-
gen rond het inclusieverhaal. De “specifieke” leerlingen voelen zich al eens over-ondersteund, 
wat tot stigmatisering leidt. De andere kinderen vinden een “specifieke” klasgenoot verre van 
erg, al vinden ze de aanwezigheid van volwassenen (extra begeleiders) in de klas minder leuk.  
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2 . 3 .  O n d u i d e l i j k h e i d  o v e r  d e  f i n a n c i e r i n g   

Bovenstaande maakt duidelijk dat het realiseren van inclusief onderwijs een complex proces 
is. Er leven verschillende bezorgdheden en uitdagingen naast elkaar. Zekerheid over de mid-
delen en wat er maximaal mee gedaan kan worden, is dan ook cruciaal.  
 
Maar die zekerheid is er niet. Er is onvoldoende zicht op het aantal kinderen in het gewoon 
onderwijs op leerzorgniveau II en/of III; de kostprijs van een jongere op leerzorgniveau III die 
school loopt in een gewone school is niet gekend; leerzorgniveau II zal gefinancierd worden 
met een enveloppe, die diverse kanten op kan.  
 
De CLB’s kregen wel de opdracht om voorbereidende inschalingen te doen: welke verschui-
vingen van gewoon naar buitengewoon onderwijs en omgekeerd mogen verwacht worden en 
hoeveel middelen moeten hier minimaal tegenover staan? Het is duidelijk dat dit een belang-
rijk element is in de implementatie, maar ook in de monitoring en opvolging. 
 

2 . 4 .  R e f e r e n t i e k a d e r  n o g  n i e t  o p  p u n t  

Het is positief dat er enerzijds vertrokken wordt van leerzorgniveaus die staan voor de mate 
van aanpassingen in de onderwijsomgeving en anderzijds van clusters die staan voor kenmer-
ken eigen aan de leerlingen.  
 
Binnen de clusters worden verschillende doelgroepen opgenomen. Deze doelgroepen grijpen 
wel terug naar de vroegere “types” die het voorontwerp van decreet wil loslaten. Toch is het 
clusteridee interessanter omdat de doelgroepenindeling toch weer te veel vanuit het defi-
citmodel vertrekt en clusters meer flexibiliteit mogelijk maken. Heel wat kinderen kunnen im-
mers niet geplaatst worden onder één van de doelgroepen. Dit blijkt uit de nog niet vrijgege-
ven onderzoeksresultaten van de praktijktest, die toegelicht zijn binnen de Vlaamse 
Onderwijsraad.  
 
De raad is wel voorstander van een gedifferentieerde financiering volgens individuele onder-
steuningsnoden. Zo kunnen leerlingen met autismespectrumstoornissen of een meervoudige 
problematiek, terecht, een betere omkadering krijgen. 
 

2 . 5 .  V o l d o e n d e  t i j d  n e m e n  v o o r  e e n  k w a l i t a t i e v e  i m p l e m e n t a -
t i e  

De implementatie van de vernieuwde aanpak is voorzien voor 2010. Dat lijkt verder weg dan 
het is.  
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Naast de financiële kwestie is het evenzeer van belang om zeker te zijn dat elke betrokkene 
hetzelfde begrijpt omtrent de gehanteerde begrippen. Elke CLB-begeleider en elke 
(zorg)leerkracht horen dezelfde inhoudelijk onderscheidende factoren tussen leerzorgniveaus 
te (h)erkennen. Dit vergt een gemeenschappelijke, heldere taal met een praktische handlei-
ding en een eenduidige, concrete woordenschatlijst zodat alle nieuwe termen en hun onderlin-
ge verhoudingen duidelijk worden.  
 
Competentieontwikkeling moet al op ruime schaal aan de gang zijn voordat leerzorg geïmple-
menteerd wordt.  
 

2 . 6 .  K a n s e n  o p  g e k w a l i f i c e e r d e  u i t s t r o o m  v e r g r o t e n  

Kinderen die ingeschaald zitten op leerzorgniveau III hebben de keuze tussen een gewone of 
een buitengewone school.  
 
Leerzorgniveau III veronderstelt dat er afgestapt wordt van het gemeenschappelijke curriculum 
dat voor de hele klas geldt en dat een individueel aangepast traject gevolgd wordt. Minister 
Vandenbroucke koppelt het recht op een geïndividualiseerd traject aan de onmogelijkheid van 
het behalen van het diploma secundair onderwijs. Sommige leerlingen kunnen echter net 
dankzij een individueel traject uiteindelijk een leerniveau bereiken dat een regulier diploma 
verantwoordt. De klassenraad zou zich, volgens de raad, geval per geval moeten uitspreken, 
ongeacht de leerweg en traject, of aan de normen voor een diploma secundair onderwijs is 
voldaan of niet. Dit geldt ook voor het attest basisonderwijs. 
 
Recente arbeidsmarktgegevens bevestigen dat er weinig beweging zit in wat betreft de verte-
genwoordiging van personen met een handicap op de arbeidsmarkt en dit heeft veel te maken 
met beeldvorming. Sensibiliseren blijft noodzakelijk en inclusief onderwijs is een hefboom voor 
het zorgen voor een mentaliteitswijziging op en het realiseren van een inclusieve arbeids-
markt. Het is dan ook niet de bedoeling van de raad dat de invoering van leerzorg op de lange 
baan wordt geschoven. Daarmee zou Vlaanderen trouwens ook ingaan tegen de uitvoering 
van het VN verdrag van 13 december 2006 betreffende de rechten van personen met een 
handicap.  
 
De raad pleit er dus voor dat enerzijds zo veel mogelijk leerlingen de kans krijgen om gecerti-
ficeerd het secundair onderwijs te verlaten (met een diploma secundair onderwijs), en dat er 
anderzijds voldoende overleg en duidelijkheid is omtrent de alternatieve certificiëring en de 
betekenis er van op de arbeidsmarkt. Afstemming met de Vlaamse Kwalificatiestructuur en de 
bepalingen in het decreet Leren & werken is noodzakelijk. 
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2 . 7 .  R e c h t  o p  k e u z e m o g e l i j k h e i d  

Voor de sociale partners is het duidelijk dat “de geesten” zeker rijp zijn voor meer inclusief 
onderwijs. Alleen is het plan, t.t.z. het voorontwerp van decreet, niet sluitend. Er zijn onvol-
doende gegevens om de initiële vragen die aanleiding gaven tot deze toch wel ingrijpende 
omwenteling, adequaat te beantwoorden. Zullen alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig 
hebben? De raad is ook beducht voor een nieuwe dualisering omdat het vooral de ouders zijn 
met een relatief grote (financiële en organisatorische) draagkracht die de stap naar inclusie 
zetten (Cfr. studie GRIP “De rol en positie van ouders binnen inclusief onderwijs.”). 
 
Hoe dan ook moet gedacht worden vanuit het belang van het individuele kind. Waar komt die 
en die leerling maximaal tot zijn of haar recht? De minister stelt “het gewoon onderwijs waar 
het kan, het buitengewoon waar het moet”. Maar sommige kinderen bloeien open in het bui-
tengewoon onderwijs, anderen in het gewoon onderwijs. Net zoals het gewoon onderwijs een 
recht is, zou het buitengewoon onderwijs dat ook moeten als de keuze tussen de twee stelsels 
op een transparante, rechtvaardige en gemotiveerde wijze kan gebeuren. De raad is van me-
ning dat er voor elk kind een plaats moet kunnen voorzien worden daar waar het objectief 
“thuis” hoort, op basis van zijn of haar talenten en mogelijkheden.  
 

2 . 8 .  C o n c l u s ie  

De sociale partners vertegenwoordigd in de SERV zijn absoluut voorstander van de principes 
van leerzorg. Het is belangrijk dat het gewoon onderwijs geresponsabiliseerd wordt als het op 
zorg aankomt en dat de zorgbrede scholen die vandaag reeds bestaan in het basisonderwijs 
voor hun werk erkenning en voldoende geconsolideerde middelen krijgen en dat deze aanpak 
ook wordt uitgebreid naar het secundair onderwijs.  
Inclusie betekent voor de raad onder andere gepaste aandacht en ondersteuning voor àlle 
kinderen, ook voor de hoog- of meerbegaafde kinderen die in een versneld tempo hun onder-
wijstraject zouden kunnen afleggen.   
 
Wel betreurt de raad de gehanteerde timing bij de opmaak van het voorontwerp van decreet. 
Het is positief dat er veel en lang gediscussieerd is over dit belangrijk onderwerp maar dat 
maakt dat er nu op een te korte termijn beslist moet worden, terwijl er nog veel zaken onduide-
lijk zijn en onvoldoende uitgewerkt. Er moet meer zekerheid zijn over het feit dat de voorge-
stelde aanpak ook effectief het gewenste doel zal bereiken. Het continuümidee, wat op zich 
een goed idee is, vraagt wellicht veel extra middelen – zoals ook Inspectie Financiën aangeeft 
in zijn advies - en die zijn niet gegarandeerd. 
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De raad pleit er dan ook voor dat wat er aan krachtlijnen uit de voorbijgaande jaren van dis-
cussie is voortgekomen en waarover een consensus bestaat decretaal wordt vastgelegd. De 
raad is voorstander van de opmaak van een basisdecreet waarin de principes van leerzorg 
worden vastgelegd.  
 
Dit basisdecreet Leerzorg bevat ook een timing en fasering voor een effectief hervormingsplan 
en bindend implementatieplan wat mogelijk maakt dat er binnen afzienbare tijd daadwerkelijk 
van start kan gegaan worden met leerzorg. Deze periode kan aangewend worden om met alle 
betrokkenen (netten, leraren, onderzoekers, adviesraden, CLB’s en onderwijsvakbonden) het 
volgende verder uit te werken:  
 

• een transparant, omvattend financieringsplan gebaseerd op concrete cijfers en simu-
laties dat alle hieronder opgesomde aspecten omvat, 

• aangepaste schoolinfrastructuur, 
• een referentiekader dat op punt staat en geen enkele link heeft naar een deficitmodel, 
• heldere principes wat betreft “draagkracht” zodat dit geen nieuw ontduikingsmecha-

nisme wordt,  
• een herwerkt curriculum voor de lerarenopleiding waarin inclusief onderwijs de rode 

draad vormt en waardoor nieuwe leraren onmiddellijk vertrouwd zijn met de uitgangs-
punten en methodieken van inclusief onderwijs, 

• de opstart van competentieontwikkeling zodat de leraren en de medewerkers van de 
CLB’s die vandaag aan de slag zijn tijdig een voldoende hoog peil bereiken op vlak 
van de uitgangspunten en methodieken van inclusief onderwijs om dit voor alle leer-
lingen op een goede manier aan te pakken,  

• monitoring en opvolging, 
• discussie over inclusief onderwijs in alle onderwijsniveaus en in een context van le-

venlang leren. 
 
De raad meent dat het absoluut de verdienste is van minister Vandenbroucke dat hij het debat 
omtrent leerzorg heeft aangezwengeld en een consensus over de basisprincipes heeft bereikt. 
Het zou dan ook jammer zijn dit draagvlak te niet te doen door té snel te willen gaan met de 
uitwerking en uitvoering ervan en de kwalitatieve uitbouw van leerzorg zodoende te hypothe-
keren.  


