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1.  Situering adviesvraag 

Op 18 januari 2006 vroeg Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming de heer Frank 
Vandenbroucke een advies in verband met het “Voorontwerp van decreet betreffende de 
lerarenopleidingen in Vlaanderen”. De termijn voor het afleveren van het advies bedraagt 30 
dagen. Het voorontwerp van decreet voorziet in een grondige hervorming van de 
lerarenopleidingen in Vlaanderen. Meer concreet gaat het over de verschillende 
opleidingsvormen, de praktijkervaring, de mentoren en de expertisecentra. 
 
Vandaag kan een lerarenopleiding gevolgd worden aan hogescholen, universiteiten en centra 
voor volwassenenonderwijs. Een beleidsevaluatie in de vorige legislatuur kwam tot de 
conclusie dat de kwaliteit van deze opleidingen niet overal gelijk was en dat beginnende 
leraren een echte praktijkschok te verwerken krijgen. 
 
Vanaf 1 september 2007 zullen er met dit decreet nog twee soorten lerarenopleidingen 
bestaan: de geïntegreerde lerarenopleiding tot bachelor in onderwijs, respectievelijk in 
kleuteronderwijs, basisonderwijs en secundair onderwijs (180 studiepunten) en de specifieke 
lerarenopleiding voor wie al een vakinhoudelijke basisopleiding en/of beroepservaring verwierf 
(60 studiepunten). Beide opleidingsvormen leiden tot hetzelfde diploma, zijnde het diploma 
van leraar. 
 
De praktijkcomponent krijgt een groter gewicht in de opleiding. Het voorontwerp van decreet 
laat studenten van de specifieke lerarenopleiding de keuze tussen twee mogelijkheden om aan 
de praktijkvereiste te voldoen: onbezoldigde stage of een LIO-baan. Opdat deze opleiding 
aantrekkelijker zou worden voor zij-instromers, werd een LIO-baan gecreëerd. De Leraar-In-
Opleiding maakt volwaardig deel uit van het schoolteam en wordt overeenkomstig verloond. 
Omwille van capaciteitsgebrek wordt tevens de mogelijkheid opengelaten om de LIO-baan te 
combineren met een pre-service. Dit is een onbezoldigde stage, tevens de enige mogelijkheid 
voor studenten die kiezen voor de geïntegreerde lerarenopleiding.   
 
In het voorontwerp worden daarnaast nog nieuwe concepten gelanceerd zijnde het 
mentorschap die bedoeld is om o.a. tegemoet te komen aan de praktijkschok en een 
expertisenetwerk met verschillende opleidingsverstrekkers zodat de kwaliteit van elke 
opleidingsvorm verbetert. Expertisenetwerken kunnen gesubsidieerd worden indien er 
duidelijke meet- en outputindicatoren worden vastgelegd (bvb.aantrekken van zij-instromers 
en uitwisseling van personeel). 
 
Voor de raad is de lerarenopleiding een belangrijke maatschappelijke factor met invloed op 
sociaaleconomische thema’s. Zonder in detail te willen ingaan op onderwijstechnische 
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aspecten, wil de raad dan ook vooral een globale appreciatie geven, met aandacht voor 
enkele vanuit sociaaleconomisch oogpunt belangrijke aspecten. In het bijzonder wil de raad 
stilstaan bij de instroom in de opleidingen enerzijds en de output van de opleidingen 
anderzijds. 
 
Positief is dat deze hervorming van de lerarenopleiding komt na een evaluatie. Daaruit bleek 
dat vooral het praktijkgedeelte voor verbetering vatbaar is. Het voorontwerp neemt dit knelpunt 
op.  Ten tweede bepaalt het voorontwerp van decreet dat de beroepsprofielen, en dus ook de 
basiscompetenties, dienen in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  Ten derde wordt 
het uitreiken van éénzelfde diploma ongeacht de weg, positief onthaald. Dit sluit naadloos aan 
bij het compententiedenken. 
 
Volgens de raad ontbreken nog enkele fundamentele aansluitende facetten, met name de 
effectieve aanpassing van de beroepsprofielen, de start- en basiscompetenties en van de 
navorming (zie ook punt 4). De basiscompetenties behoren zo vlug mogelijk aangevuld en 
geherformuleerd te worden zodanig dat de competenties van pas uitgestroomde leerkrachten 
overeenkomen met het dan geldende decreet.  
 
Het voorontwerp van decreet wijzigt niets aan het bestaande systeem van 
bekwaamheidsbewijzen. Dat betekent dat het mogelijk zal blijven om zonder pedagogisch 
bekwaamheidsbewijs als leraar te functioneren onder de huidige voorwaarden. De raad erkent 
dat op vandaag heel wat mensen met jaren ervaring in het bedrijfsleven een belangrijke rol 
spelen in het overdragen van beroepskennis en –vaardigheden als leerkracht en dat deze 
inbreng moet kunnen blijven gebeuren. Anderzijds vindt de raad dat gezien het huidige proces 
van toenemende kwaliteitszorg een pedagogisch-didactische vorming voor de leerkrachten, 
ook uit het TSO en BSO, het streefdoel moet zijn. Deze bezorgdheid is eveneens van 
toepassing op de docenten van, vooral, de lerarenopleiding. Hun vereiste competenties vallen 
buiten het bestek van dit decreet, nochtans dragen de docenten de kwaliteit van de opleiding. 
 

2.  Final i te i t  van de lerarenopleiding 

De raad ondersteunt de globale opzet om naar één diploma te gaan. De verschillende 
opleidingswegen zijn immers gericht op eenzelfde set basiscompetenties die afgeleid zijn uit 
een gemeenschappelijk beroepsprofiel.  M.b.t. het  beroepsprofiel en de basiscompetenties wil 
de raad het volgende opmerken: 
 
1°  De bepaling van beroepsprofielen is in beginsel een decretale opdracht van de SERV.  De 
raad kan ermee instemmen dat, bij wijze van uitzondering op de algemene regel, dit 
beroepsprofiel voorbereid wordt in de VLOR, gezien de aanwezigheid in de VLOR van de 
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betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties.  De raad vraagt dat de SERV zich kan 
uitspreken over het voorstel van beroepsprofiel. Ook wordt gevraagd te bewaken dat: 
 

 de voorbereiding werkelijk vraag gestuurd gebeurt met een centrale rol voor de 
inrichtende machten en het onderwijspersoneel en niet vooral in functie komt te staan 
van de belangen van de aanbieders van lerarenopleidingen; 

  het beroepsprofiel daadwerkelijk competentiegericht wordt ingevuld; 
  voldoende aandacht wordt besteed aan de brede waaier van onderwijscontexten en 

functies waarin afgestudeerden van de lerarenopleiding terecht komen (zie verder). 
 

2°  De raad ondersteunt  de bekommernis (zoals verwoord in art. 12), om in het beroepsprofiel 
voldoende aandacht te besteden aan de uitdagingen van het onderwijs in een grootstedelijke 
context, de taalvaardigheid in het Nederlands én de meertaligheid, de leerzorg en de 
diversificatie van het onderwijsgebeuren. Het voorstel om  daarom van drie naar twee vakken 
te gaan in het huidige ‘regentaat’, draagt de goedkeuring weg van de raad.   Deze nieuwe 
accenten moeten ook tot uiting komen in   de set van basiscompetenties, afgeleid uit het 
beroepsprofiel, voor beginnende beroepsbeoefenaars zodat dit niet enkel structureel ingebed 
zou worden in de geïntegreerde opleiding. In het voorontwerp van decreet zijn deze accenten 
immers enkel in de bepaling m.b.t. het beroepsprofiel vermeld.   
 
3°  Het voorontwerp van decreet richt zich vooral op het lesgeven in het initieel onderwijs, aan 
kinderen en jongeren (zie ook de Memorie van Toelichting die ‘diverse onderwijscontexten’ 
enkel conceptualiseert naar ASO, BSO en TSO). Dit is logisch aangezien de meeste 
afgestudeerde leraars in het initieel onderwijs terechtkomen. Maar ook het 
volwassenenonderwijs, met inbegrip van de basiseducatie, moet worden erkend als bijzondere 
onderwijscontext. In het kader van  het  levenlang leren zullen leraars vaker les geven aan 
volwassenen. Ook dit moet  een plaats  krijgen in het beroepsprofiel enerzijds en in de set van 
basiscompetenties anderzijds.   
 
Wat het lesgeven aan volwassenen in voorzieningen buiten het onderwijs betreft, verwijst de 
raad naar het DIVA-project “Opleiders van volwassenen”, met diverse actoren van de 
volwasseneneducatie. Het  doel is  een gemeenschappelijk beroepsprofiel voor opleiders van 
volwassenen, ook met het oog op de uitwisselbaarheid tussen voorzieningen. Wanneer het 
project in de fase komt van de opmaak van een beroepsprofiel, dan zal dit voorgelegd worden 
aan de SERV. 
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3.  EVC voor z i j - instromers 

In het voorliggend ontwerpdecreet wordt onvoldoende aandacht besteed aan de 
vergemakkelijking van de instroom in de lerarenopleiding op basis van EVC, met het oog op 
verkorting van opleidingstrajecten. De raad heeft vroeger reeds beklemtoond dat ook in het 
onderwijs moet getracht worden recht te doen aan het geheel van reeds verworven 
competenties, met het oog op een optimalisering van de opleidingstrajecten. De raad verwijst 
terzake naar een van de pilootprojecten in het kader van EVC-initiatieven van het vroegere 
DIVA. 
 
De raad vraagt dat ook in de lerarenopleidingen voldoende garanties worden ingebouwd zodat 
vertrokken wordt vanuit de reeds aanwezige competenties. Deze verkorting van 
opleidingstrajecten op vlak van ervaring in o.a. leidinggeven, opleiden, coachen of 
sectorspecifieke  werkervaring brengt een drempelverlaging met zich mee, zeker voor zij-
instromers.  EVC mag in elk geval niet volledig overgelaten worden aan de autonomie van 
individuele instellingen. 
Eerder dan, zoals in de MvT is verwoord, te vertrekken van de regels die daartoe in het 
verleden werden uitgetekend, pleit de raad voor een grondige evaluatie van de huidige EVC-
praktijken, met het oog op eventuele herziening van de regels. De ervaringen van het DIVA-
experiment kunnen daarbij richtinggevend zijn. 
 
Doel van het decreet is ook om de zij-instromers aan te trekken tot het lerarenberoep. Voor de 
raad is het niet duidelijk waar de stimulansen zitten. De vraag is zelfs of de mogelijkheid van 
overdracht van de GPB-opleiding van de CVO’s naar de hogescholen de drempel voor zij-
instromers niet zal verhogen.  
 

4.  Prakt i jkervar ing 

Praktijkervaring opdoen is belangrijk en het werkplekleren onder begeleiding van een 
stagebegeleider en/of mentor dient een substantieel deel van de lerarenopleiding te omvatten.  
Het minimum van 30 studiepunten praktijkervaring in de specifieke lerarenopleiding kan de 
raad zeker ondersteunen op voorwaarde dat er bijkomende stimulansen voor zij-instromers 
voorzien worden. Anderzijds stuurt de raad aan op een gedegen haalbaarheidsstudie die de 
mogelijke absorptierisico’s zou aanwijzen. 
 
De uitbreiding van praktijkervaring biedt ruimte voor ervaring in alle onderwijsniveaus waar 
men na de opleiding in zal terechtkomen, wat een zeer goede zaak is met het oog op een 
opwaardering van het BSO en TSO. Maar dit moet verder geconcretiseerd worden. De raad 
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meent ook dat praktijkervaring in het DBSO, BuO, CVO en CBE een meerwaarde heeft en had 
dit graag expliciet in het decreet opgenomen gezien.  
De praktijkervaring beperkt zich hier tot de ervaring van beginnende leraars binnen het 
onderwijs of andere onderwijscontexten. Zowel in de opleiding tot leraar als in de nascholing 
ivoor leraren, zeker uit het beroeps- en technisch onderwijs, moet aandacht besteed worden 
aan bedrijfservaring binnen hun vakgebied. In de context van leven lang leren moet 
praktijkervaring dus ruimer bekeken worden.  
 
In het licht van nakende onderwijshervormingen, o.a. leerzorg, dient nagedacht te worden over 
de inhoud, inrichting en kwaliteitscriteria van postgraduaten en/of BanaBa’s zodat bij in 
werking treden van het decreet de vereiste competenties bij het team verworven zijn. Dit 
veronderstelt dat de overheid zich uitspreekt over de specifieke profielen van verschillende 
taakdifferentiërende opdrachten die de loopbaan van een leraar kunnen kenmerken. 
 
Studenten van de specifieke lerarenopleiding zullen kunnen kiezen tussen een onbezoldigde 
stage of een bezoldigd Leraar-In-Opleidingstatuut. Vraag is of een LIO-baan, omwille van de 
bezoldiging, niet veel aantrekkelijker zal zijn voor studenten die onmiddellijk na hun 
basisopleiding een lerarenopleiding aanvatten en de stage als praktijkervaring zal verdringen. 
Vraag is ook of er een voldoende groot aanbod van LIO-banen zal zijn en in hoeverre zij niet 
voor een verdringing zullen zorgen van arbeidsplaatsen voor (pas)gediplomeerde leraars.  
Het achterliggend doel van de LIO – baan, nl. het instappen van zij-instromers in het beroep 
va leraar vergemakkelijken, wordt niet gerealiseerd. Voor zij-instromers biedt de LIO-baan 
onvoldoende meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie, meent de raad. 
 
Het mentorschap is zonder meer een goede zaak en volgt de lijn van het peterschapprincipe 
dat in veel sectoren ingang vindt. Voldoende uren zijn belangrijk om elke stagiair en 
beginnende leerkracht de nodige ondersteuning te kunnen bieden.   
Er is echter geen functieomschrijving van mentor in het decreet voorzien en de raad mist ook 
input, onder andere vanuit het evaluatieproces, voor de invulling van de vorming van mentoren 
(zie ook punt 4).  Bovendien is de tekst van de MvT niet in overeenstemming met het 
voorontwerp. Het mentorschap lijkt eerder een administratief-jurdische invulling te krijgen in 
plaats van een daadwerkelijke begeleider van het leerproces. De leerkracht in de klas blijft 
onontbeerlijk voor een goede stagebegeleiding, maar dit wordt niet vermeld in het 
voorontwerp. Ook deze rol dient met de nodige omzichtigheid en deskundigheid ingevuld te 
worden wil de student rijker worden door de praktijkcomponent. 
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5.  Navorming 

Het beleid van levenslang leren bij leraars blijft stiefmoederlijk behandeld, ook in deze 
hervorming. De raad vraagt dat in het verlengde van dit decreet met onderwijsverstrekkers, 
lerarenopleidingen en personeelsvakbonden wordt onderzocht hoe het beleid van navorming 
een nieuwe impuls kan krijgen. 
De verdere uitbouw van de loopbaan en professionalisering van een leerkracht zijn volledig in 
handen gelegd van de opleidingsinstellingen. Aangezien postgraduaten niet onder het 
visitatiestelsel zullen vallen kan de kwaliteit en meerwaarde van deze opleidingen in vraag 
gesteld worden. 
 
Bijzonder aandachtspunt hierbij is, zoals reeds herhaaldelijk onderlijnd door de SERV, de 
uitdaging om permanent te investeren in de actualisering van de competenties van leraars 
m.b.t. de ontwikkelingen in het bedrijfsleven, in het bijzonder in techn(olog)ische beroepen via 
o.a stages in bedrijven en instellingen (profit en non-profit). De juridische en andere 
hindernissen die daarbij desgevallend rijzen moeten worden weggewerkt 
 
Bijzonder aandachtspunt is ook de vorming van mentoren. In de MvT wordt gesteld dat de 
mentoren voorafgaand aan of in het begin van hun mentorschap een mentorenvorming 
moeten volgen zonder enige functieomschrijving noch inhoudelijke aspecten. De raad pleit er 
toch voor om dit toch een meer beleidsmatige invulling te geven aan de hand van concrete 
kwaliteitsindicatoren, in overleg met de betrokken werkgevers- en personeelsorganisaties, 
vertrekkend vanuit een bijzondere set van basiscompententies voor mentoren.  
 

6.  Diversi te i t  

Het Vlaamse onderwijspersoneel is één van doelgroepen van het decreet houdende 
evenredige participatie op de arbeidsmarkt (8 mei 2002). Momenteel is er voor de 
implementatie in het domein onderwijs echter nog geen uitvoeringsbesluit. De raad vraagt dat 
dit snel wordt gerealiseerd. Ten einde te komen tot een evenredige arbeidsdeelname in 
onderwijs is het beschikken over voldoende leraren uit de kansengroepen een noodzakelijke 
voorwaarde. Er dient dan ook voldoende aandacht te gaan naar bereiken van diversiteit 
binnen de lerarenopleiding.  
 
Dit streven naar evenredige arbeidsdeelname van allochtonen in het onderwijs is ook van 
maatschappelijk belang. Wil het onderwijs aansluiting vinden bij de leefwereld van leerlingen 
en studenten en haar voorbeeldfunctie vervullen dan is het belangrijk dat in het bijzonder een 
relevant aandeel van de leraars van allochtone origine zijn. Het bevorderen van de instroom 
van allochtone jongeren en zij-instromers in de lerarenopleidingen moet dus een belangrijk 
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aandachtspunt zijn. Dit is wel opgesomd als taak van de expertisenetwerken, maar de Raad 
vindt dat dit gerust explicieter mag.   
 
Wat de instroom voor leerlingen met een handicap betreft wenst de raad te verwijzen naar het 
advies “Handicap en Studie”van de ad hoc werkgroep VVS-VLIR-VLHORA. De participatie aan 
de lerarenopleiding vormt hierbij een bijzondere aandachtspunt. Het advies vraagt dat er op 
korte termijn effectief een voorwaardenscheppend kader wordt gecreëerd dat de volwaardige 
participatie van studenten met een handicap aan de lerarenopleiding mogelijk maakt. Een 
vraag die de raad alleen maar kan ondersteunen.  
 
Een actief in- een doorstroombeleid voor alle studenten die behoren tot de kansengroepen is 
een eerste vereiste voor élke instelling.    


