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In 2010 stond het Belgische voetbalelftal op 
plaats 48 op de wereldwijde FIFA ranking. In 
2020 stond België op nummer 1. Vanuit heel de 
wereld is er interesse om de “code” van dit suc-
ces te ontrafelen. Het succes van onze jeugd-
opleidingen heeft zijn oorsprong in meerdere 
factoren, zoals het splitsen van de voetbalbond 
(wat tot extra subsidiestromen leidde), professi-
onele omkadering van coaches en jeugdclubs, 
scouting enzovoort. 

Wat als we op het vlak van onderwijsongelijkheid 
(op basis van sociaaleconomische achtergrond) 
ook van hekkensluiter op de OESO ranking naar 
nummer 1 willen gaan tegen 2032? Dit rapport 
steunt op bestaande literatuur om 9 concrete 
ingrepen te doen, om België van hekkensluiter 
naar kampioen in onderwijsgelijkheid te brengen. 

Het is belangrijk om onderwijs(on)gelijkheid cor-
rect te definiëren. Met gelijkheid verwijzen we 
naar gelijkheid van kansen. Dit betekent dus het 
minimaliseren van de impact van sociaal-eco-
nomische achtergrond op schoolprestaties. Dit 
betekent niet dat elke leerling even hoog moet 
of kan presteren. Factoren zoals inzet, taal en 
genetische verschillen zullen nog steeds een 
impact hebben op de prestaties van leerlingen  
(Van Damme, 2022).

We concentreren ons voornamelijk op aanbeve-
lingen die concreet, gericht en praktisch zijn – en 
te maken hebben met zaken beter of anders 
doen in de school of in de klas. Dit soort inter-
venties hebben namelijk veel meer effect dan 
interventies in de overkoepelende systemen of 
in de financiering. Elk van onze aanbevelingen 
is gericht op een concrete actie die onderwijs-
ongelijkheid op basis van sociaal-economische 
achtergrond moet doen dalen – maar ook moet 
bijdragen tot een hogere algemene kwaliteit 
van het onderwijs (gemeten als impact op leer-
winst van jongeren)

Zelfs nog meer dan in het voetbal, is “het onder-
wijs” een combinatie van een complex netwerk 
van verschillende stakeholders die bijdragen 
tot de ontwikkeling van een kind. Leerkrachten, 
ouders, schooldirecties, ondersteunend perso-
neel, buitenschoolse organisaties, vakbonden, 
CLB, inrichtende macht, het ministerie van 
onderwijs, ... Het is niet de bedoeling van dit 
rapport om exact te omschrijven wie wat moet 
doen. Het doel van dit rapport is om voor elk 
van deze concrete aanbevelingen aan de brede 
groep stakeholders in het onderwijs te vragen: 
“Waarom niet?”. Voor ieder van onze aanbe-
velingen willen we dus het debat openen over 
waarom deze empirisch bewezen ingrepen niet 
de weg vinden naar onze klaslokalen. 

INLEIDING
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“Studeer hard en je kan 
worden wat je wil”

Deze overtuiging leeft bij vele burgers, ouders 
en beleidsmakers in België. Onderwijs wordt al 
decennialang gezien als de sterkste motor voor 
sociale mobiliteit. De realiteit is echter anders. 
De Belgische¹ onderwijssystemen reproduceren 
en bestendigen in vele gevallen sociale verschil-
len. België staat namelijk absoluut niet waar het 
zou kunnen staan qua gelijkheid van kansen in 
het onderwijs: 

 – In België kan 17.2% van de variantie in leespres-
taties worden verklaard door de socio-econo-
mische achtergrond van een kind (op 15-jarige 
leeftijd). Dit is een significant slechtere score 
dan Nederland, waar maar 10% van de varian-
tie wordt verklaard door sociaal-economische 
achtergrond, alsook dan het OECD-gemiddelde 
(12%) (OECD, 2019). Tegelijkertijd is de score 
gelijkaardig aan Frankrijk.

 – Voor wetenschap en wiskunde zijn deze cijfers 
nog stuitender. Meer dan 20% van de varian-
tie in prestaties in wiskunde en wetenschap 
wordt in België verklaard door de socio-eco-
nomische achtergrond. Enkel Argentinië, 
Wit-Rusland, Frankrijk, Hongarije, Peru en 
Slowakije doen het naast België zo slecht 
(OECD, 2019). 

 – Een recente studie toont aan dat er een enorm 
grote correlatie is tussen de keuze voor het 
traject “Latijn” in het ASO en de sociale 
klasse van de ouders (Seghers, Boone, & Van 
Avermaet, 2019). Dit illustreert een tweeledig 
probleem, enerzijds het blijvend miskennen 
van meer beroeps- of technisch (STEM) geo-
riënteerde richtingen, anderzijds het feit dat 
bij de overgang van primair naar secundair 
onderwijs de sociale klasse en etnische ach-
tergrond een belangrijke verklarende factor 
zijn voor studiekeuzes. 

 – Op academische veerkracht (de mogelijkheid 
om vanuit een lage sociaal-economische 
klasse, hoge prestaties neer te zetten op het 
vlak van lezen, wiskunde en wetenschap) 
scoort België ook bij de laagste landen van 
de OECD (OECD, 2019).

1. Dit rapport kijkt voornamelijk naar het Vlaamse en Franstalige onderwijs - het Duitstalig onderwijs is hier buiten beschouwing gelaten. Deze 
keuze wordt later in het rapport verklaard.



KAMPIOEN ONDERWIJSGELIJKHEID BINNEN 10 JAAR

7

INLEIDING

“We leggen de lat lager 
voor gelijke kansen”

Erger nog, we zien in de publieke opinie dat heel 
wat mensen de achteruitgang van de kwaliteit 
van het onderwijs linken aan een poging om 
meer gelijkheid te creëren in het onderwijs. Dit 
is een jammerlijke evolutie aangezien de feiten 
dit tegenspreken:

 – De onderwijskwaliteit in België is de laatste 
jaren significant achteruit gegaan. Het duurt 
vandaag 9 maanden langer vooraleer een 
15-jarige even goed rekent als twintig jaar 
geleden. Ook in het lager onderwijs zijn er 
slechts drie Europese landen waar kinderen 
slechter lezen dan hier. Dit is de sterkste ach-
teruitgang in 10 jaar van alle geteste landen 
(Duyck, 2020). 

 – Deze achteruitgang op Belgisch niveau is te 
wijten aan een sterke achteruitgang van de 
onderwijsprestaties in Vlaanderen. Dit ter-
wijl het Franstalig onderwijs al enkele jaren 
relatief stabiel is – en daarom de relatieve 
kloof met Vlaanderen op het vlak van PISA-
prestaties aan het dichten is.

 – Het aantal leerlingen met een migratieach-
tergrond (eerste of tweede generatie) is de 
afgelopen 10 jaar in België maar weinig 
gegroeid (een stijging van ongeveer 3%). Dit 
in tegenstelling tot landen waar de stijging 
5% en hoger is (Zweden, Verenigd Koninkrijk, 
Zwitserland, Canada, Luxemburg, Ierland, ...) 
(OECD, 2019). Deze zeer lichte stijging op 10 
jaar is dus geen verklarende factor voor de 
achteruitgang van de Belgische onderwijs-
kwaliteit. In tegendeel, jongeren met een 
niet-EU migratieachtergrond zijn nagenoeg de 
enige groep die vooruitgang heeft geboekt op 
het gebied van onderwijsprestaties de afge-
lopen jaren (Nicaise, 2021).

 – Landen met grotere gelijkheid in hun onder-
wijssysteem kunnen perfect hoog scoren in 
internationale rankings m.b.t. onderwijskwali-
teit. Australië, Canada, Denemarken, Estland, 
Finland, Hongkong, Japan, Korea, Noorwegen 
en het Verenigd Koninkrijk zijn hier voorbeel-
den van (OECD, 2019).
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De afgelopen decennia is er al heel wat aan-
dacht besteed aan het fenomeen van onder-
wijsongelijkheid in België. Zowel opiniemakers, 
beleidsmakers als academici hebben problemen 
vastgesteld en ieder gepoogd om het probleem 
aan te kaarten en aan te pakken. Dit zowel om 
economische redenen (tegengaan van vroeg-
tijdige schooluitval, hogere scholingsgraad die 
leidt tot hogere participatiegraad in de econo-
mie) alsook ethische redenen (gelijke kansen 
onafhankelijk van gender, sociaal-economische 
klasse of migratieachtergrond).

Er bestaan dan ook vandaag al meer studies, 
boeken en opiniestukken over het aanpakken 
van onderwijsongelijkheid, dan letters op deze 
pagina. Wetenschappelijk bewezen oplossingen 
zijn dan ook voorhanden. 

De logische vraag is dan waarom we het pro-
bleem van onderwijsongelijkheid nog niet heb-
ben kunnen terugdringen. Het antwoord hierop 
is complex en meerledig. Dit rapport heeft dan 
ook niet de ambitie om deze vraag exhaustief 
te beantwoorden. Enkele redenen die echter 
wel het vermelden waard zijn:

 – Er zijn ongeveer ~250,000 mensen actief in het 
Belgisch onderwijs. Interventies die gedrag 
of activiteiten van individuele leerkrachten op 
grote schaal moeten veranderen zijn daarom 
niet snel of eenvoudig uit te rollen.

 – Er is een grote complexiteit in het onderwijs 
met een waaier van koepels en inrichtende 
machten over de verschillende onderwijs-
netten heen.

 – Financiering voor het onderwijs lijkt een logi-
sche factor om te bekijken. Hier zit nochtans 
waarschijnlijk niet de oorzaak van onze pres-
taties op het vlak van onderwijsongelijkheid. 
Zowel het Vlaams als Franstalig onderwijs is 
namelijk, als percentage van het BBP, bij de 
hoogste van de OECD qua financiering.

 – Het beroep van leerkracht heeft de laatste 
decennia significant aan aanzien verloren. Dit 
in een context waar we weten dat de kwaliteit 
van leerkrachten de meest verklarende fac-
tor is voor de prestaties van leerlingen - met 
daarop volgend de kwaliteit van de directies 
(McKinsey, 2007).

 – Beslissingen op het vlak van onderwijs zijn 
vaak mee ingegeven door persoonlijke erva-
ringen, gevoelens en emoties. Dit omdat 
iedereen wel op een of andere wijze met 
onderwijs in contact komt (eigen ervaring, 
kinderen, familie, …).

INLEIDING
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FIGUUR 1 - 9 voorstellen om belgië kampioen onderwijsgelijkheid te maken

LEGENDE

Weinig of niet in huidig of toe-
komstig beleid opgenomen

Deels in huidig of toekomstig 
beleid opgenomen

In toekomstig beleid 
opgenomen

In huidig beleid 
opgenomen

“Een onderwijswereld  
in beweging”

De wereld van het Belgische onderwijs staat niet stil. Sommige concrete aanbevelingen in dit 
rapport zijn dan ook mogelijk al opgenomen in de plannen van beleidsmakers in het Franstalig 
of Nederlandstalig onderwijs. Waar dit zo is, juichen wij dit toe en hebben dit zo aangegeven in 
de context bij specifieke voorstellen. Figuur 1 geeft hier ook een samenvatting van.

VOORSTEL IMPLEMENTATIE 
Nederlandstalig onderwijs

IMPLEMENTATIE  
Franstalig onderwijs

Centrale toetsen, zowel in het lager 
als secundair onderwijs

Een of meerdere “6 dagen scholen” 
per centrumstad

Een minimaal aanbod van buitenschoolse 
activiteiten voor elk kind

De sterkste leerkrachten 
in de moeilijkste scholen

Rolmodellen voor de klas

Een “growth mindset” creëren bij jongeren 
vanaf de lagere school

Leerplicht vanaf 3 jaar

Maak de zomervakantie 
maximaal 6 weken lang

Veranker de zomerscholen als 
structureel deel van het onderwijs
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Bovendien is dit rapport geschreven in een con-
text waarin in het Franstalig onderwijs heel wat 
stakeholders zich mobiliseren voor een beter of 
gelijker onderwijs (of beide). Zo is er Le Pacte 
pour un Enseignement d’Excellence, dat volop 
in uitvoering is. 

Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
is een systeemhervorming gericht op kwali-
teitsverbetering van het onderwijs (doeltref-
fendheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid) 
in de Franstalige gemeenschap (of Fédération 
Wallonie-Bruxelles, hierna FWB genoemd). Het is 
een roadmap die ten uitvoer zal worden gebracht 
over een periode van twaalf jaar (van 2017 tot 
2029). Deze aanpak wordt gesteund door alle 
hoofdrolspelers van het schoolsysteem (alle 
Franstalige politieke partijen, de administratie, 
de vijf federaties van de inrichtende machten, de 
drie vakbondsorganisaties en de twee federaties 
van ouderverenigingen). In een recent interview2 

omschreef de Minister van Onderwijs van de 
FWB het pact als “een grondige hervorming van 
het schoolsysteem in de FWB, ter versterking 
van de leerprocessen, om deze beter te doen 
aansluiten bij de uitdagingen van de 21e eeuw 
en om het probleem van de schooluitval aan te 
pakken. Het pact onderschrijven betekent een 
grondig herdenken van het onderwijs”.

Hoewel de Vrijdaggroep een Belgische denktank 
is, waarin alle drie de taalgroepen in België zijn 
vertegenwoordigd, maakt dit rapport abstrac-
tie van het Duitstalige onderwijs in België. Dit 
omdat enerzijds de Duitstalige gemeenschap 
minder wordt geconfronteerd met ongelijkheid in 
een grootstedelijke context, en omdat anderzijds 
het Duitstalig onderwijs beter scoort op het vlak 
van ongelijkheid (OECD, 2019).

Om niet in abstracte, theoretische termen te 
spreken over onderwijsongelijkheid, bekijken 
we het schooltraject van twee meisjes – Sofie 
en Sophia - en doen we 9 concrete voorstellen 
in hun schoolcarrière die ertoe moeten bijdra-
gen dat België kampioen onderwijsgelijkheid is 
binnen 10 jaar.

2. Burgraff, P. E. (2022, 11 juin). Caroline Désir : « L’école est souvent critiquée, avec le Pacte il est temps de dire tout ce qu’elle fait de bien ».  
Le Soir. https://www.lesoir.be/447735/article/2022-06-11/caroline-desir-lecole-est-souvent-critiquee-avec-le-pacte-il-est-temps-de-dire

https://www.lesoir.be/447735/article/2022-06-11/caroline-desir-lecole-est-souvent-critiquee-avec-le-
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9 voorstellen
voor meer 
onderwijs-
gelijkheidgelijkheid
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ONTMOET SOFIE

Sofi e is vandaag 11 jaar. Samen met haar mama en papa 
woont ze in de rand van een centrumstad. Sofi e haar 
ouders hebben beiden een diploma hoger onderwij s. Sofi e 
haar papa werkt als consultant voor een grote multinati-
onal. Sofi e haar mama is apotheker. 

ONTMOET SOPHIA

Sophia is op exact dezelfde datum als Sofi e geboren. Ze 
is 11 jaar en woont al heel haar leven in het centrum van 
diezelfde centrumstad. Sophia haar papa is taxichauffeur 
en haar mama heeft nooit gewerkt. Ze zorgt voor het grote 
gezin van Sophia (3 broers en 1 zusje). 

Sofi e en Sophia zij n even oud maar groeien in België op in een heel 
andere omgeving. We bespreken in dit rapport de school, de leer-
krachten en de vakantie van beide meisjes.

Alvorens dit te doen stellen wij  graag Sofi e en Sophia even voor:

Sofi e en Sophia:
9 voorstellen voor meer 
onderwijsgelijkheid



De school
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De school van  
Sofie en Sophia

Sofie gaat naar een van de meest hoog aangeschreven basisscho-
len net buiten de stad. De school is erg gegeerd en de vraag was 
dus groter dan het aanbod. De school grenst aan een bos en na 
de schooluren worden verschillende naschoolse activiteiten geor-
ganiseerd. Nog voor haar eerste verjaardag hadden de ouders van 
Sofie haar al aangemeld in het online inschrijvingsysteem. Omdat ze 
regelmatig hun e-mails bekijken, konden ze Sofie dus ook meteen 
inschrijven toen ze per mail vernamen dat er een plaatsje vrij was.

Sophia woont niet zo bijzonder ver van Sofie. Ze wonen in dezelfde 
stad, maar Sophia woont in een appartement samen met haar zus 
en drie broers. Sophia gaat naar dezelfde school als haar nichtje. 
De school bevindt zich in het hart van de stad en heeft niet zoveel 
buitenruimte. Er is wel een klein park waar de leerlingen soms naar-
toe gaan tijdens de turnles. De mama van Sophia spreekt niet goed 
Nederlands en heeft geen computer. Daarom heeft de tante van 
Sophia geholpen met de inschrijving. 
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Centrale toetsen, in zowel het lager 
als secundair onderwijs
Verplicht centrale toetsen in zowel het lager 
als secundair onderwijs. Dit zijn toetsen voor 
alle leerlingen die het 2de, 4de en 6de leerjaar 
(exit toets) bereiken – alsook alle leerlingen 
die de eerste, tweede en derde graad berei-
ken (exit toets). 

Deze centrale toetsen dienen niet tot evalua-
tie van de leerling, maar eerder tot evaluatie 
van de school. Deze evaluatie houdt dan de 
mogelijkheid in om:

 – Significante verschillen tussen 
scholen te identificeren

 – Scholen te helpen zichzelf te 
evalueren en verbeteren

 – De impact van nieuwe of 
alternatieve leer methoden te 
zien – en bijgevolg bij te sturen

Centrale toetsen zijn een voorspeller van 
algemene leerprestaties in een land, wanneer 
ze consistent worden afgenomen – gebruikt 
om scholen te helpen zich te verbeteren - en 
een exit toets zeker niet ontbreekt. Bovendien 
blijkt uit onderzoek dat schoolsystemen zon-
der centrale toetsen hogere onderwijsonge-
lijkheid voortbrengen (Fuchs & Wößmann, 
2007) (Van de Werfhorst & Dronkers). Dit 
omdat het zeer moeilijk is om gericht beleid 
te maken en bij te sturen in het donker.

OBSERVATIES  

  De overgrote meerderheid van kinderarmoede komt voor in de grote centrumsteden in 
België: Antwerpen, Boom, Oostende, Genk, Maasmechelen, Turnhout, Gent, Brussel, 
Charleroi, Luik. In deze steden is meer dan 1 op de 3 kinderen van niet-Belgische origine. 

  Deze centrumsteden hebben vaak ook een aantal “concentratiescholen” waar de meer-
derheid van de leerlingen een lage SES (sociaal-economische status) hebben. Sommige 
van deze scholen doen het zeer goed, maar algemeen genomen heeft het SES-niveau 
dan zelfs een sterkere samenhang met de cognitieve prestaties van leerlingen dan hun 
eigen individuele SES. Leerlingen die op zulke scholen zitten, scoren ontstellend minder 
goed op de internationale PISA-test voor wiskunde dan wie in een ‘bevoorrechte’ school 
zit. “Het verschil loopt op tot 174 punten, wat ongeveer overeenkomt met vier schooljaren 
achterstand” (Franck & Nicaise, 2018)
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Een of meerdere “6 dagen scholen” 
per centrumstad
Elke centrumstad heeft nood aan een of 
meerdere scholen die geïnspireerd zijn op 
het Amerikaanse KIPP model. Dit is een 
school die:

 – 6 dagen op 7 onderwijs en vrijetijdsbeste-
ding aanbiedt

 – Een sterke verankering heeft in de lokale 
gemeenschap (en dus ook financiering om 
pakweg ouders te helpen met het invullen 
van een belastingbrief)

 – Sport, cultuur en andere vrijetijdsbeste-
ding aanbiedt (al dan niet in coördinatie 
met lokale verenigingen)

 – De meest ambitieuze leerkrachten aantrekt

 – Een rigoureuze focus heeft op het over-
brengen van kennis tijdens de traditionele 
schooluren (startend met taal en wiskunde) 
en verbredende elementen enkel tijdens de 
“extra-curriculaire” uren aanbieden

De bedoeling is om deze scholen te bouwen 
in wijken waar het risico op kinderarmoede 
het grootst is. De financiering van deze 
scholen moet disproportioneel zijn (verder 
dan wat er wordt voorzien in huidige over-
financiering voor leerlingen met lage SES 
score). Deze scholen moeten ook dienen 
als “hub / laboratorium” om zo omliggende 
scholen met lage school SES status te hel-
pen de spiraal sociaal-economische status 
en schoolprestaties te doorbreken. Dit kan 
bijvoorbeeld worden gedaan door uitwis-
selingen van leerkrachten.

De leerprestaties van kinderen met lage SES 
score in dit soort scholen (naar Amerikaans 
KIPP model) is significant beter dan het equi-
valent in traditionele scholen – zelfs wanneer 
deze kinderen slechte leerprestaties hadden 
in een traditionele school (Henig, 2008).

Een terechte kritiek is dat dit soort “concen-
tratieschool” vanuit moreel standpunt niet 
wenselijk is, en we moeten streven naar een 
hogere sociale diversiteit in onze scholen. 
De realiteit is echter dat ondanks meerdere 
initiatieven om meer onderwijsgelijkheid te 
promoten (inschrijvingsdecreet, GOK, …) 
er nog steeds een groot aantal concentra-
tiescholen zijn in de Belgische centrum-
steden waar de prestaties lager liggen dan 
in andere scholen. Daarom lijkt het ons 
opportuun om dit probleem om te draaien, 
en net zorgen dat in dit soort scholen geen 
talent wordt verspild op basis van de soci-
aal-economische status van kinderen en/
of een gebrek aan de juiste omkadering. 
Onderzoek toont namelijk aan dat zowel 
in het Nederlandstalig als in het Franstalig 
onderwijs de middelen die zijn toegewezen 
aan scholen met een hoger aantal leerlin-
gen met lage SES score niet hun gewenste 
effect hebben gehad. Dit vooral omdat 
scholen niet de juiste omkadering hebben in 
hoe ze deze middelen moeten aanwenden  
(Franck, Nicaise, & Lavrijsen, 2017).
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Een minimaal aanbod van buiten-
schoolse activiteiten voor elk kind 
Het deelnemen aan buitenschoolse acti-
viteiten is cruciaal voor de ontwikkeling 
van een kind. Naschoolse activiteiten zij n 
gecorreleerd aan betere leerprestaties van 
kinderen met een lage SES. 

Daarom stellen wij  voor dat een school de 
verantwoordelij kheid opneemt om kinderen 
in te schrij ven in 6u buiten- of naschoolse 
activiteiten per week tenzij  de ouders kiezen 
om dit niet te doen (een opt-out mecha-
nisme). Zowel de school als de aanbieders 
van naschoolse activiteiten gaan hier de 
nodige omkadering en ondersteuning voor 
nodig hebben.

Er is vandaag een aanbod van organisaties, 
vaak in centrumsteden, die buitenschoolse 
activiteiten aanbieden specifi ek gericht op 
kinderen met een lage SES score. Deze 
organisaties moeten echter rekenen op 
samenwerkingen met individuele scholen 
en/of hun eigen wervingsbeleid om kinderen 
te laten deelnemen aan de activiteiten die 
zij  aanbieden. Coördinatie via de school/ 
het scholennetwerk kan er echter voor zor-
gen dat kinderen met lage SES score niet 
enkel deelnemen aan activiteiten van VZW’s 
die specifi ek deze kinderen als doelgroep 
hebben, maar ook aan andere activiteiten 
– denk bij voorbeeld aan scouts, chiro of de 
hockeyclub. 
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Link met huidige beleid: 
Nederlandstalig onderwijs

CENTRALE TOETSEN

Vanaf 2024 zullen scholen in Vlaanderen 
onderling vergeleken kunnen worden aan de 
hand van centrale testen. De Vlaamse regering 
heeft in juli 2022 een decreet goedgekeurd 
om alle leerlingen in het vierde en het zesde 
jaar van de basisschool en in het tweede en 
zesde secundair de testen te laten afleggen. 

De Vlaamse regering wil hiermee de onder-
wijskwaliteit versterken door de resultaten en 
leerwinst van leerlingen en scholen in kaart te 
brengen. Er komt dan ook een verbod op het 
publiek maken van de resultaten van leerlin-
gen, leerkrachten, klassen of scholen en dus 
ook op rangschikkingen. Hierbij maken we wel 
graag een kanttekening bij de manier waarop 
de Vlaamse regering scholen wil vergelijken. 
De Vlaamse regering wil enkel scholen verge-
lijken met een gelijkaardig leerlingenpubliek. 
Specifiek zegt ze het volgende:

“Bij feedback wordt er steeds rekening gehou-
den met de kenmerken van het leerlingen-
publiek. Er zijn in Vlaanderen immers grote 
verschillen tussen scholen wat betreft de 
leerlingenpopulatie. Dit heeft impact op de 
toetsresultaten. Daarom is het belangrijk dat 
een school zich kan vergelijken met scho-
len met een gelijkaardig leerlingenpubliek” 
(Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming).

Dit legt als ambitie de lat natuurlijk redelijk 
laag, er vanuit gaande dat de afkomst van 
leerlingen en de relatie met resultaten van een 
school een de facto dogmatisch gegeven zijn 
- en de ambitie niet noodzakelijk ligt bij het 
doorbreken van de wisselwerking tussen soci-
aal-economische achtergrond en leerwinst/
schoolprestaties.

HOGER GEFINANCIERDE 
“6 DAGEN SCHOLEN”

In Vlaanderen bestaat sinds 2002 het Gelijke 
Onderwijskansenbeleid (GOK-beleid) dat tot 
doel had een beleid uit te tekenen gericht op 
het realiseren van optimale leer- en ontwikke-
lingskansen voor alle leerlingen, het vermijden 
van uitsluiting, segregatie en discriminatie, en 
het bevorderen van de sociale cohesie in het 
Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Het 
GOK-beleid zorgt ervoor dat scholen bijko-
mende middelen ontvangen naargelang het 
aandeel leerlingen met een lage SES score. 
Onderzoek naar de effectiviteit van de GOK-
financiering toont echter weinig tot geen posi-
tieve effecten op de leerprestaties van leer-
lingen met een lage SES (Franck, Nicaise, & 
Lavrijsen, 2017), met uitzondering van leerlingen 
met een niet-EU migratieachtergrond (die er wel 
op vooruit zijn gegaan sinds de invoering van 
het GOK-beleid).

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Sinds 2003 leeft in Vlaanderen het concept 
“brede school”. Een brede school heeft als 
doel de ontwikkelingskansen van kinderen 
en jongeren te verhogen. Ze doet dit door via 
samenwerking met partners uit diverse secto-
ren een brede leer- en leefomgeving te creëren 
waarbinnen kinderen en jongeren een grote 
diversiteit aan ervaringen kunnen opdoen (Joos, 
Ernalsteen, & Engels, 2010).

DE SCHOOL
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CENTRALE TOETSEN

In de FWB bestaan momenteel twee soorten 
externe evaluaties naast mekaar: met en zon-
der certificering. 

De externe evaluaties met certificering zijn het 
CEB aan het einde van het 6e jaar lager onder-
wijs, het CE1D in het 2e jaar middelbaar onder-
wijs, en het CESS aan het einde van het mid-
delbaar onderwijs. Deze vinden elk jaar plaats 
en leiden tot de toekenning van een certificaat.

Het Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
is van plan deze evaluaties met certificering 
gedeeltelijk te hervormen. Het voorziet alleen 
aan het einde van het gemeenschappelijke 
basisprogramma in een externe evaluatie met 
certificering, die centraal wordt georganiseerd, 
net als het CEB (dat in feite niet-certificerend 
zou worden). Deze evaluatie zou leiden tot de 
toekenning van het Certificaat gemeenschap-
pelijk basisprogramma (Certificat du Tronc 
Commun - CTC).

Naast de certificerende evaluaties zijn er ook 
externe evaluaties zonder certificering, waar-
van het welslagen geen invloed heeft op het 
schooltraject van de student. Deze hebben 
betrekking op lezen/schrijven, wiskunde en 
wetenschappen/wereldoriëntatie. Ze betreffen 
leerlingen van het 3e en 5e jaar lager onder-
wijs en alle leerlingen van het 3e, 4e en 5e jaar 
secundair onderwijs. 

Het pact voorziet in het behoud van deze 
niet-certificerende evaluaties op verschillende 
sleutelmomenten in het gemeenschappelijke 
basisprogramma,maar niet bij een structurele 
overgang tussen onderwijsniveaus (einde van 
het jaar). Dit om het beoogde doel van deze 
evaluaties te bevorderen, namelijk de onder-
wijsinstelling in staat stellen de nodige aanpas-
singen aan te brengen bij de opstelling of de 
uitvoering van haar managementplan. 

Over het geheel genomen zijn zowel deze 
evaluaties als de ermee nagestreefde doel-
stellingen in lijn met onze aanbeveling.

HOGER GEFINANCIERDE 
“6 DAGEN SCHOLEN”

De ‘gedifferentieerde omkadering’ wordt 
geacht dezelfde doelstellingen te bereiken 
als deze maatregel, door scholen met een 
lage sociaal-economische index (SEI) hoger 
te financieren.

In 2019 werd 70 miljoen euro uitgegeven aan 
gedifferentieerde omkadering, dit is 0,88% van 
de totale onderwijsbegroting (Hutin, 2021). Dit 
beleid wordt om de drie jaar geëvalueerd. Uit 
de laatste evaluatie in 2021 blijkt dat zowel het 
percentage zittenblijvers als het percentage 
achterblijvers is verslechterd op scholen met 
gedifferentieerde omkadering ten opzichte van 
het totaal van de onderwijsinstellingen.

Algemeen genomen betwijfelen veel critici dat 
dit systeem in de huidige stand van zaken zijn 
doel kan bereiken (Desmet, Dupriez, & Galand, 
2017). Het grootste probleem is dat er geen 
opvolging is van het gebruik dat de scholen 
van de toegekende extra middelen maken. 
Ook de versnippering van de middelen wordt 
bekritiseerd.

Het Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
wil de gedifferentieerde omkadering begro-
tingsneutraal hervormen om de financiering 
anders te verdelen (Pacte d’Excellence, sd). 
Een nieuwe berekening van de SEI-score (op 
individuele basis, per leerling) zou het ook 
mogelijk maken deze financiering gerichter 
aan te wenden.

DE SCHOOL
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Sinds 2003 stelt het ATL-decreet (Accueil 
Temps Libre of Opvang Vrije Tijd, een term die 
synoniem is met maar de voorkeur krijgt boven 
“buitenschoolse activiteiten”) de gemeenten 
die dat wensen in staat de opvang van kinde-
ren tijdens hun vrije tijd beter te ondersteunen 
door een concreet kader vast te stellen en de 
aanwerving te financieren van een of meer 
coördinatoren die belast zijn met de opvang 
tijdens de vrije tijd. Dit gebeurt in overleg met 
de verschillende lokale actoren (verenigingen, 
jeugdbewegingen, enz.).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het 
vooral de vzw Badje die initiatieven organi-
seert, verenigingen begeleidt en projecten 
ondersteunt.

De sector wordt gekenmerkt door een zeer 
groot aantal actoren en lokale initiatieven. Dit 
is een van de redenen waarom in juli 2020 
het Plateforme de valorisation de l’Accueil 
Extrascolaire³ (File vzw, 2021) werd opgericht 
onder impuls van verschillende belangrijke 
actoren uit de sector van de buitenschoolse 
opvang (met name de vzw Badje en de vzw 
FILE, Fédération des Initiatives Locales pour 
l’Enfance). Het doel van dit platform is de krach-
ten van de sector, die een groot aantal spelers 
telt, te bundelen om de buitenschoolse opvang 
zo veel mogelijk te verbeteren en te bevorderen.

Een van de strategische doelstellingen van 
het Pacte d’Excellence is de herziening van 
het schoolritme, met name de verlenging van 
de dagen om buitenschoolse activiteiten te 
integreren. De hervorming van het schoolritme 
spitst zich echter alleen toe op de schoolka-
lender (inkorting van de zomervakantie) en niet 
op een reorganisatie van de schooldag.

3. https://www.fileasbl.be/membres/wp-content/uploads/2020/11/Texte-Fondateur-plateforme-valorisation-AES-COMPIL-7-10-2021.pdf

DE SCHOOL

https://www.fileasbl.be/membres/wp-content/uploads/2020/11/Texte-Fondateur-plateforme-valorisation-AES-COMPIL-7-10-2021.pdf


KAMPIOEN ONDERWĲ SGELĲ KHEID BINNEN 10 JAAR BOVENTITEL

21

De 
leerkrachten



KAMPIOEN BINNEN 10 JAAR DE LEERKRACHTEN

22

De leerkrachten 
van Sofie en Sophia 

In Sofies school werken een mix van jonge en ervaren leerkrachten. 
Verschillende leerkrachten waren zelf ooit leerling op deze basis-
school en schreven op hun beurt nu ook hun eigen kinderen in. De 
meeste leerkrachten wonen in de buurt van de school en komen 
met de fiets. Het gebeurt niet zo vaak dat een leerkracht vertrekt. 
Het merendeel van de leerkrachten blijft hun volledige loopbaan in 
de school. Bovendien zijn er steeds voldoende goede kandidaten 
voor de openstaande vacatures. 

De school van Sophia heeft de reputatie een uitdagende school te 
zijn. De meeste leerlingen spreken thuis een andere taal. Sommige 
leerkrachten hebben bewust voor een meer diverse school geko-
zen. Ze zijn dan ook enorm gemotiveerd om een impact te maken 
in de klas. Anderen geven les in deze school omdat er elders geen 
plaats was. Het lerarenkorps is eerder jong, aangevuld met enkele 
anciens. Het merendeel van de leerkrachten woont ergens anders 
en pendelt vrij lang naar de school. Het gebeurt regelmatig dat 
een leerkracht vertrekt omdat zij of hij in een school dichter bij 
huis kan beginnen lesgeven. Er is dan ook een vrij groot verloop 
van leerkrachten. Het schoolbestuur heeft vaak moeite om goede 
kandidaten te vinden voor de openstaande posities. 
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OBSERVATIES  

  Leerkrachten zijn cruciaal als hefboom voor een effectiever en rechtvaardiger onderwijs. 
Zeker voor leerlingen wiens thuismilieu minder aansluit bij de schoolcultuur, is de leerkracht 
een belangrijke schakel om het verschil te overbruggen (Aelterman & Beckers, 2008). De 
kwaliteit van leerkrachten is bovendien een van de voornaamste voorspellende factoren 
voor de leerprestaties van hun leerlingen (OECD, 2021).

  Het is echter een uitdaging om voldoende goede leerkrachten aan te trekken, in het 
bijzonder in scholen met een uitdagender sociaal-economisch profiel. Het verloop van 
leerkrachten is het grootst in (groot)stedelijke scholen en in scholen met veel leerlingen 
met een lage SES score (Borman & Dowling, 2008). 37 procent van de leerkrachten uit het 
secundair onderwijs verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Bovendien hebben leerkrachten 
soms onbedoeld lagere verwachtingen voor leerlingen met een lage SES score, wat een 
sturend effect heeft op hun leerprestaties (Speybroeck, 2013). 
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De sterkste leerkrachten in de 
moeilijkste scholen
Kansarme scholen zijn vandaag vooral 
bemand door onervaren leerkrachten, die 
bovendien snel vertrekken wanneer ze 
elders een job hebben gevonden (Agirdag, 
2018). Onder meer het Brusselse onderwijs 
kampt met dit probleem. Leerkrachten in 
het Brusselse Nederlandstalige onderwijs 
zijn opvallend jonger, en de uitstroom van 
beginnende leerkrachten uit Brusselse scho-
len is nog eens 2,5 keer groter dan in de rest 
van Vlaanderen (Departement Onderwijs en 
vorming, 2012)

Hoe zorgen we ervoor dat de moeilijkste 
scholen de sterkste leerkrachten kunnen 
aantrekken en behouden? Wij stellen drie 
maatregelen voor:

 – Laat nieuwe schooldirecties verplicht 
een intensieve crash course schoollei-
derschap volgen. Nieuwe schooldirecties 
krijgen zo toegang tot de nodige exper-
tise en een netwerk van beroepsgenoten. 
Een schooldirectie die efficiënt manage-
ment, pedagogische visie en inclusief lei-
derschap uitdraagt, speelt immers een 
bepalende rol bij de schoolkeuze van 
leerkrachten, zeker in kansarme scholen 
(Simon & Johnson, 2015).

 – Werk een traject uit voor observatiestages 
voor leerkrachten en schooldirecties bin-
nen de eigen school en in andere scholen 
met een gelijkaardige sociaal-economisch 
profiel. Dergelijke collegiale visitaties (1-2 
dagen) stimuleren de uitwisseling van best 
practices en verbeteren de leerprestaties 
van de leerlingen (Burgess, Rawal, & S., 
2021).

 – Stel het statuut van de expertleraar – d.i. 
een uitstekend lesgever die de gelegen-
heid krijgt zich bij te scholen en binnen 
de school een specifieke rol opneemt 
(Brinckman & Versluys, 2021) – ook open 
voor ervaringsdeskundigen inzake het les-
geven aan diverse leerlingenpopulaties. 
Schakel dergelijke expertleraars ook (deel-
tijds) in als lesgever in de lerarenopleiding.
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Breng rolmodellen 
voor de klas
Het lerarenkorps is heel wat homogener 
dan de steeds diversere leerlingenpopu-
latie (Van Peteghem, 2021). Leerkrachten 
zijn overwegend vrouwelijk, komen uit 
de middenklasse en hebben doorgaans 
autochtone roots. Dit demografisch ver-
schil vergroot de kloof tussen leerkrachten 
en leerlingen, zeker in diverse scholen en 
scholen met veel leerlingen met een lage 
SES score. 

Nochtans hebben leerlingen baat bij leer-
krachten die dicht bij hun leefwereld staan. 
Leerlingen die demografische overeenkom-
sten hebben met hun leerkrachten, bv. op 
vlak van gender en/of etniciteit, voelen zich 
meer betrokken, zijn gemotiveerder en heb-
ben hogere leerambities (OECD, 2019). Het is 
daarom cruciaal om het leerkrachtenkorps 
meer te laten aansluiten bij de leerlingen-
populatie, zodat alle leerlingen in hun leer-
kracht een rolmodel kunnen vinden. 

Een meer diverse instroom tot de leraren-
opleiding kan men bereiken door speci-
fieke wervingscampagnes te ontwerpen 
gericht op superdiverse buurten en buur-
ten met een lage SES score. Zo wonen 
minder dan 9% van de leerkrachten in 
Brusselse (Nederlandstalige) scholen ook 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(Departement Onderwijs en vorming, 2012) en 
is slechts 6,4% van de Vlaamse leerkrach-
ten van buitenlandse herkomst (Vlaamse 
overheid, 2021). Inspiratie kan worden 
gevonden bij de mobiliseringscampagnes 
van Teach for Belgium, De Baobab of het 
Britse Teach First.

Ook de zij-instroom is een belangrijke hef-
boom voor meer diversiteit in het leraren-
korps. Vergemakkelijk daarom de mobiliteit 
tussen onderwijs en de privé-sector. Laat 
zij-instromers toe om hun anciënniteit mee 
te nemen. Geef praktijkleerkrachten de 
mogelijkheid om een tewerkstelling in het 
onderwijs en in de privésector te combine-
ren (Brinckman & Versluys, 2021). 



KAMPIOEN ONDERWIJSGELIJKHEID BINNEN 10 JAAR

26

DE LEERKRACHTEN

6
VOORSTEL  

Een “growth mindset” creëren bij 
jongeren vanaf de lagere school
De verwachtingen van leerkrachten beïn-
vloeden het gedrag en de prestaties van 
hun leerlingen. Dit effect is beduidend gro-
ter bij leerlingen met een lage SES score 
dan bij leerlingen met een hoge SES score 
(Speybroeck, 2013). 

Leerkrachten moeten er daarom naar 
streven om bij alle leerlingen een “growth 
mindset” te creëren (Dweck, 2015). Volgens 
het “growth mindset” model kunnen de 
vaardigheden en talenten van elk kind wor-
den ontwikkeld door inspanning en oefe-
ning. Complexe uitdagingen worden dan 
gezien als kansen om te leren en groeien. 
Hiertegenover staat de “fixed mindset”, die 
gelooft dat kinderen hun capaciteiten vast 
staan van bij de geboorte (Hildrew, 2018). 

Hoe leerlingen hun eigen capaciteiten perci-
piëren, speelt een sleutelrol in hun motivatie 
en leerprestaties. Leerlingen die geloven 
dat hun intelligentie kan worden ontwik-
keld, presteren beter dan leerlingen die 
hun intelligentie als een vaststaand gegeven 
zien (Dweck, 2015). Door leerlingen te laten 
focussen op het leerproces (zoals hard wer-
ken en nieuwe leermethoden uitproberen), 
hebben leerkrachten een grote impact op de 
leerprestaties. De positieve effecten van een 
“growth mindset” zijn bovendien het grootst 
bij leerlingen met een lage SES-score en 
leerlingen met een migratieachtergrond 
(Gouëdard, 2021). 

Dit vergt uiteraard in de eerste plaats dat 
leerkrachten zelf een “growth mindset” heb-
ben en deze kunnen overbrengen op hun 
leerlingen. Verder onderzoek kan in kaart 
brengen op welke manier en in welke con-
texten “growth mindset” interventies het 
meest effectief zijn (Yeager & Dweck, 2020). 
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Nederlandstalig onderwijs

DE STERKSTE LEERKRACHTEN 
IN DE MOEILIJKSTE SCHOLEN

Vlaanderen kampt met een structureel lera-
rentekort. Schooldirecteur is vandaag zelfs 
een knelpuntberoep. Binnen scholen met een 
lage SES score is het probleem nog nijpen-
der (Brinckman & Versluys, 2021). De werving 
en retentie van leerkrachten staan hoog op 
de politieke agenda, maar dan als algemene 
beleidsdoelstelling, en niet toegespitst op 
‘moeilijke’ scholen. Bij de maatregelen inzake 
de herwaardering van de leraar die de Vlaamse 
Regering in december 2021 voorstelde, ont-
braken specifieke maatregelen gericht op 
scholen met een lage SES score. Nochtans 
kan net hier de meeste leerwinst worden 
geboekt en zijn goede leerkrachten daarbij 
broodnodig. Het algemeen lerarentekort mag 
dus een gerichte focus op scholen met een 
lage SES score niet verhinderen.

Bovendien komen maatregelen gericht op 
onderwijsgelijkheid vaak ten goede aan het 
hele onderwijsveld. Zo is er vandaag geen 
algemeen kader voorzien voor de vorming 
van schooldirecties. Een recente studie ver-
geleek de start als directeur met in het zwem-
bad gegooid worden, zonder dat je bandjes 
opgeblazen zijn (Expertisecentrum Groeikracht 
in Onderwijs, 2022). Een crash course school-
leiderschap draagt daarom niet alleen bij tot 
meer onderwijsgelijkheid, maar ook tot de 
algemene kwaliteit van het onderwijs.

ROLMODELLEN VOOR DE KLAS

De Vlaamse Regering onderstreept het belang 
van een meer diverse instroom en zij-instroom 

in het lerarenberoep. Beide doelstellingen zijn 
ook krachtige wapens tegen het lerarente-
kort. Er werden recent al een aantal concrete 
maatregelen genomen om de aantrekkelijkheid 
van het lerarenberoep voor zij-instromers te 
verzekeren, zoals het meenemen van meer 
anciënniteit. Daarentegen blijft een diversere 
instroom in de lerarenopleiding voorlopig een 
beleidsdoelstelling “op langere termijn”. Een 
gerichte en actieve wervingscampagne vormt 
een concrete eerste stap bij het uitrollen van 
die beleidsdoelstelling.

EEN “GROWTH MINDSET” 
CREËREN BIJ JONGEREN VANAF 
DE LAGERE SCHOOL

De theorie van de “growth mindset” maakt 
vandaag reeds deel uit van het Vlaams onder-
wijsprofessionaliseringsaanbod4. Er is evenwel 
een dubbel probleem. Ten eerste participeren 
Vlaamse leerkrachten internationaal vergeleken 
weinig aan professionaliseringsactiviteiten, ook 
omwille van de beperkte financiële middelen 
van scholen hiervoor. Ten tweede is het onder-
wijsprofessionaliseringsaanbod versnipperd en 
niet onderhevig aan een externe kwaliteitstoets 
(Brinckman & Versluys, 2021). Om die redenen is 
een vorming rond “growth mindset” nog vaak 
te vrijblijvend en daarom afwezig.

Franstalig onderwijs

DE STERKSTE LEERKRACHTEN 
IN DE MOEILIJKSTE SCHOLEN

Meer ondersteuning en een betere opleiding 
van de directieteams behoren tot de prioritei-
ten van het Pacte d’Excellence. Strategische 

4. Zie bv. https://nascholing.be/2021-2022/index.aspx?modID=4048740. 
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doelstelling 2.2 van het Pacte d’Excellence is 
het ontwikkelen van pedagogisch leiderschap 
van de directieteams. Overeenkomstig onze 
aanbevelingen worden zodoende verscheidene 
hervormingen aanbevolen, waaronder:

 – Meer autonomie voor de directies, onder 
meer bij de rekrutering, alsook minder admi-
nistratieve lasten.

 – Optimalisering van het proces voor rekrute-
ring van directeurs.

 – Een betere opleiding van laatst genoemden. 
Dit omvat een betere basisopleiding, betere 
inschakelings begeleiding voor nieuwe direc-
tieteams en een voortgezette opleiding gedu-
rende de hele loopbaan van de directeur.

Een hervorming van de initiële leerkrachten-
opleiding (Parlement van de Franse Gemeen-
scha p, sd) is goedgekeurd en zal ingaan vanaf 
het begin van het schooljaar 2023. Het voorziet 
in een verlenging van de opleidingsduur van 
3 tot 4 jaar en legt de nadruk op de praktijk, 
met een lange stage (een schooljaar) die een 
geleidelijke intrede in de onderwijswereld moge-
lijk maakt. Deze versterking van de opleiding 
heeft tot doel de schok te vermijden die veel 
jonge leerkrachten bij hun intrede ondervinden 
en die ten dele het hoge uitvalpercentage aan 
het begin van hun loopbaan verklaart. Tevens 
voorziet het pact in een betere ondersteuning 
van beginnende leerkrachten, door ervoor 
te zorgen dat scholen met een lage SEI een 
“groter aandeel ervaren leerkrachten en sta-
bielere pedagogische teams” hebben (Pacte 
d’Excellence, sd). Het valt echter te betreuren 
dat, hoewel deze bepaling wordt genoemd, 
de maatregelen voor de uitvoering ervan nog 
moeten worden vastgelegd. Het is van cruci-
aal belang dat concrete stappen in die richting 
worden gezet. In het pact wordt ook gepleit 
voor de invoering van de titel “deskundige leer-
kracht”. Het vermeldt de instelling van de functie 
van “referentieleerkrachten”, die beginnende 
leerkrachten aan het begin van hun loopbaan 
zullen kunnen begeleiden. Het loon van deze 

referentieleerkrachten zal niet worden verhoogd, 
maar ze zullen meer werkuren kunnen besteden 
aan activiteiten buiten de leslokalen.

ROLMODELLEN VOOR DE KLAS

Het in 2016 ingevoerde decreet “Titels en 
Functies” harmoniseert de titels, functies en 
barema’s van de beroepsbeoefenaars in het 
basis- en secundair onderwijs. Deze harmoni-
sering, en de versoepeling ervan in 2020, heeft 
een groot aantal mensen zonder het vereiste 
diploma in staat gesteld leerkracht te worden. 
Elk jaar zijn er meer jonge, pas gediplomeerde 
leerkrachten. Het gebrek aan erkenning van de 
in de privésector opgedane ervaring blijft ech-
ter een belemmering voor heroriëntatie, vooral 
vanwege het loonnadeel dat dit oplevert. Het 
is een stap in de goede richting, maar zal niet 
volstaan om meer diversiteit in het leraren-
korps te brengen. Deze maatregelen moeten 
worden gekoppeld aan gerichte campagnes 
om deze meer gediversifieerde profielen in 
onze klaslokalen aan te trekken.

EEN “GROWTH MINDSET” CRE-
EREN BIJ JONGEREN VANAF 
DE LAGERE SCHOOL

Net als in de Vlaamse gemeenschap bestaan 
er specifieke facultatieve opleidingen om de 
leerkrachten met dit concept vertrouwd te 
maken, helaas niets structureels. De her-
vorming van de lerarenopleiding is een kans 
om dit onderwerp in de basisopleiding op te 
nemen. Dit zou een grote stap voorwaarts 
betekenen voor leerlingen met een lage SEI, 
die het meest benadeeld worden door een 
“fixed mindset”.
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KAMPIOEN BINNEN 10 JAAR DE VAKANTIE

Sofie kijkt al weken uit naar haar vakantie. Het belooft een drukke 
periode te worden! De eerste twee weken gaat Sofie op paardenkamp. 
Haar twee beste vriendinnen gaan ook mee. Vervolgens gaat Sofie 
tien dagen op vakantie met mama en papa. Ze gaan met de trein naar 
Italië – spannend! In augustus gaat Sofie zoals elke zomer eerst twee 
weken op scoutskamp in de Ardennen. De laatste weken van augustus 
ten slotte staan er heel wat leuke activiteiten op het programma – van 
zwemmen tot wafels bakken. De meeste vriendinnen van Sofie haar 
scoutsgroepje gaan volgend jaar naar dezelfde middelbare school – 
en omdat ze allen hebben gekozen voor Latijn is de kans groot dat 
ze in dezelfde klas terechtkomen – wat leuk! 

Sophia start de zomervakantie bij haar tante want haar ouders gaan 
drie weken naar de grootouders van Sophia. Zij wonen in het buitenland 
en er is niet voldoende budget om met het hele gezin te reizen. Sophia 
haar tante werkt halftijds, maar Sophia haar oudste broer kan op de rest 
van het gezin letten terwijl haar tante werkt. Sophia weet niet zo goed 
wat te doen tijdens de vakantie. Ze voelt zich ongemakkelijk omdat ze 
nog niet weet naar welke middelbare school ze zal gaan in september. 
Graag zou ze de inschrijving in orde brengen met haar mama – maar 
die weet eigenlijk niet goed hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

De vakantie  
van Sofie en Sophia
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7
VOORSTEL  

Leerplicht vanaf 3 jaar
Er zijn 3 argumenten om een leerplicht in 
te voeren vanaf 3 jaar. Het vermijden van 
armoederisico, cognitieve ontwikkeling 
van het kind en sociale participatie van het 
gezin. Kinderen van wie de moeder van niet 
Belgische origine is en kinderen geboren 
in kansarmoede maken significant minder 
gebruik van formele kinderopvang. De 
meest gegoede gezinnen in Vlaanderen 
maken bijvoorbeeld dubbel zo vaak gebruik 
van kinderopvang dan kansarme kinderen 
(Van Lancker & Vandenbroeck).

België heeft ongeveer de laagste werk-
zaamheidsgraad van vrouwen met niet-EU 
migratieachtergrond in de Europese unie 
(~29%). Inschrijving in de kinderopvang is 
rechtstreeks gecorreleerd aan arbeidsmarkt-
participatie van moeders. Het armoederisico 
is vervolgens ook kleiner in gezinnen waar 
de moeder werkt. 

Onderzoek (OECD, 2015) toont aan dat de 
cognitieve ontwikkeling, waaronder taalont-
wikkeling, alsook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van een kind significant wordt 
beïnvloed door het al dan niet participeren 
in kinderopvang vóór de leeftijd van 6 jaar. 
Die positieve invloed is vooral van belang 
voor kinderen die in hun thuismilieu min-
der gestimuleerd worden (Van Lancker & 
Vandenbroeck). Kinderen die minstens 2 jaar 
in collectieve opvang hebben doorgebracht 
scoren significant hoger op PISA-testen op 
15 jarige leeftijd dan deze die nagenoeg 
geen kinderopvang hebben genoten. Deze 
effecten zijn groter voor kinderen met 
ouders die een lage SES status hebben.

Bovendien is participatie in de formele kin-
deropvang een eerste stap richting sociale 
participatie van gezinnen die in kansar-
moede leven.

OBSERVATIES  

  De reguliere schooltijd is beperkt. Van de 356 dagen per jaar zijn er maar 180 school-
dagen. Dit is slechts 49,3% van het volledige jaar. Tijdens een schooldag is de leertijd, 
uitgezonderd op woensdag, gemiddeld slechts 5 uur en 20 minuten. Daarnaast gaat de 
leerplicht in België pas in wanneer een kind 5 jaar wordt. 

  Kinderen brengen dus een aanzienlijk deel van de tijd waarin ze opgroeien en gevormd 
worden door buiten de school. Nochtans toont onderzoek aan dat een uitbreiding van 
de leertijd de leerprestaties van leerlingen significant kan verhogen.
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8
VOORSTEL  

Maak de zomervakantie 
maximaal zes weken lang
De zomervakantie in België behoort tot 
de langste in Noord-Europa. Onderwijs-
psychologen tonen echter al jaren aan dat 
lange zomervakanties niet zijn aangepast 
aan het biologische ritme van kinderen en 
ongelijkheid in de hand werken.

Toen de leerplicht aan het einde van de 
19e eeuw werd ingevoerd, was een lange 
zomervakantie vanzelfsprekend. Kinderen 
van landbouwers konden zo hun ouders 
helpen bij de oogst, maar vandaag is dit 
doel natuurlijk compleet voorbijgestreefd.

Te lange ononderbroken lesperiodes in de 
loop van het jaar vermoeien de leerlingen 
en maken de laatste lesweken moeilijk voor 
zowel leerkrachten als leerlingen. Kortere 
lesperiodes en langere pauzes gedurende 
het jaar zouden de leerlingen in staat stellen 
hun aandacht en energie aan het eind van 
de lesperiodes te maximaliseren, en tijdens 
de vakantieperiodes beter te herstellen.

Zowat alle leerlingen, ongeacht hun 
socio-economische achtergrond, gaan 
tijdens de zomervakantie achteruit voor 
het vak wiskunde. Maar substantiële ver-
schillen zijn pas echt merkbaar voor lezen. 
Terwijl kinderen uit middenklassegezinnen 
net erop vooruitgaan tijdens de zomerva-
kantie, bouwen kwetsbare kinderen een 
aanzienlijke achterstand op wat leesvaar-
digheid betreft (Cooper, Charlton, Valentine, 
& Borman, 2000).

Om onderwijsongelijkheid terug te dringen 
en om tot hogere algemene prestaties in 
het onderwijs te komen, is het essentieel 
om dit zomerverlies aan te pakken. Daarom 
pleiten wij voor een reorganisatie van het 
schoolritme, waarbij de zomervakantie met 
twee weken wordt verkort en de herfst- en 
de krokusvakantie worden verlengd.

Met een gearticuleerd beleid dat de volle-
dige werklast van leerkrachten en directies 
in acht neemt, zou een aangepaste school-
kalender niet enkel de leerlingen maar ook 
de leerkrachten voldoende ruimte moeten 
geven om te recupereren. Dit zal de onder-
wijskwaliteit en leercurve zonder twijfel een 
immense boost geven. 
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9
VOORSTEL  

Veranker de zomerscholen als 
structureel deel van het onderwijs
Waar de aanpassing van de schoolkalender 
zorgt voor een betere spreiding van de leer-
tijd, kunnen zomerscholen deze uitbreiden en 
zo ook de leerprestaties van onze leerlingen 
verbeteren. Het meerdere jaren volhouden 
van een zomerschool kan voor individuele 
kinderen een verschil van een half schooljaar 
cognitieve ontwikkeling opleveren (Borman & 
Dowling, 2008).

Een structurele ondersteuning vanuit de 
overheid kan voor onderwijsverstrekkers 
de juiste stimulans bieden om op een duur-
zame en kwalitatieve manier zomerscholen 
te organiseren. Deze structurele verankering 
kan bestaan uit enerzijds financiële steun en 
anderzijds een duidelijk kader dat de scholen 
en hun partners een houvast biedt voor de 
organisatie van deze georganiseerde lessen 
tijdens de zomer. Een aantal concrete richt-
lijnen zouden hierbij moeten helpen om de 
organisatie van zomerscholen zo haalbaar en 
impactgericht mogelijk te maken:

 – Zowel het evaluatierapport door het 
expertisecentrum effectief leren van 
Thomas Moore (Verachtert, Bellens, 
Sneyers, Surma, & Muijs, 2020) als het 
onderzoek van Cooper et al stellen voor 
om een scherpe focus in de doelstel-
lingen van de zomerschool te hanteren 
(Cooper, Charlton, Valentine, & Borman, 
2000). Het voornaamste doel zou de pre-
ventie of remediëring van leerachterstand 
en het voorkomen van zomerverlies moe-
ten zijn. Dit kan in het algemeen of in 
het bijzonder voor vakken waar tijdens 
het schooljaar een tekort voor was. 
Zo kunnen zomerscholen, net zoals in 
Nederland waar zomerscholen al enige 

tijd structureel verankerd zijn, ook een 
oplossing zijn voor het grote aantal zit-
tenblijvers in ons onderwijs. 

 – In dat opzicht is het ook relevant om het 
basisniveau van de leerlingen beter in te 
schatten aan het begin van de zomer-
school en zo gerichter te werken. Dit kan 
door een betere communicatielijn met de 
school waar de leerling vandaan komt.

 – Verder moeten zomerscholen inzetten op 
het aantrekken van kwalitatieve pedago-
gisch geschoolde medewerkers. De kwa-
liteit van het onderwijs kan immers nooit 
de kwaliteit van het onderwijspersoneel 
overstijgen. Een aangepast statuut met 
een degelijke verloning en brede, hel-
dere communicatie hierover zouden 
een eerste stap zijn in het motiveren van 
geschikt personeel. Zomerscholen zou-
den verder ook een mooie leeropportuni-
teit kunnen zijn voor leraren in opleiding 
mits zij de nodige ondersteuning krijgen. 

 – Tot slot kan een doelgerichte impact-
meting de juiste richting aangeven om 
het programma van de zomerschool te 
blijven verfijnen. Zo zou bijvoorbeeld het 
absenteïsme kunnen worden gemonitord, 
net zoals het percentage studenten dat 
de leerdoelstellingen tijdens de zomer-
school onder de knie krijgt of het percen-
tage studenten dat een eerder mislukt 
vak met succes afrondt. 
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Link met huidige beleid: 
Nederlandstalig onderwijs

LEERPLICHT VANAF 3 JAAR

Vandaag is er leerplicht vanaf 5 jaar in 
Vlaanderen. Er gaan voorstellen op om deze te 
verlagen naar 3 jaar ondanks het feit dat de par-
ticipatiegraad reeds rond 97% ligt (Brinckman 
& Versluys, 2021). Dit omdat de kleuterpartici-
patie net in de meest kwetsbare groepen het 
meest problematisch is. “In het kleuteronderwijs 
kunnen jonge kinderen voorschoolse gelet-
terdheid en gecijferdheid opdoen die later van 
goudwaarde is”, staat in het rapport van de 
Commissie Beter Onderwijs. “Ook de juiste atti-
tudes kan je al aanscherpen in de kleuterklas.”

ZOMERVAKANTIE VAN 
MAXIMAAL 6 WEKEN

In Franstalig België gaat een nieuwe her-
vormde schoolkalender van start in september 
2022. In Vlaanderen werd nog steeds geen 
beslissing genomen. Minister van Onderwijs 
Ben Weyts deed een bevraging bij het onder-
wijsveld, de sociale partners en ouders maar 
geeft nu toch aan dat een ingekorte zomerva-
kantie niet voor de eerstvolgende jaren zal zijn. 
Dit is betreurenswaardig. Experts, waaronder 
ook de auteurs van het rapport Brinckman 
vanuit de commissie beter onderwijs, zeg-
gen al jaren dat een kortere zomervakantie 
veel beter beantwoordt aan de noden van de 
kinderen, ongeacht hun socio-economische 
achtergrond. Vooral in Brussel zorgt de niet 
gelijklopende vakantieregeling voor absurde 
neveneffecten. Franstalige immersiescholen 
vrezen hun Nederlandstalige leerkrachten te 
verliezen, Franstalige leerkrachten met kin-
deren in het Nederlandstalig onderwijs zullen 
voor een andere carrière kiezen en sportclubs, 
kunstacademies en zelfs het openbaar ver-
voer komen in de problemen aangezien hun 
werking afgestemd is op de vakantieperiodes. 

STRUCTUREEL VERANKERDE 
ZOMERSCHOLEN

Als antwoord op de coronacrisis lanceerde de 
Vlaamse regering voor de zomer van 2021 een 
oproep tot de organisatie van zomerscholen. 
Tijdens zo’n zomerschool krijgen leerlingen 
van het lager of secundair onderwijs gedu-
rende minstens 10 dagen een leertraject op 
maat aangeboden, gekoppeld aan sport en 
spel. Het initiatief was in vele opzichten een 
succes. Verschillende scholen, lokale besturen 
en andere initiatiefnemers organiseerden in 
totaal 138 zomerscholen waar meer dan 7.500, 
vaak kansarme en anderstalige leerlingen, aan 
deelnamen. Momenteel is er een voorontwerp 
van decreet om zomerscholen structureel te 
verankeren in Vlaanderen. 

Franstalig onderwijs

LEERPLICHT VANAF 3 JAAR

Een van de strategische doelstellingen van 
het Pacte d’Excellence is om de kwaliteit van 
het kleuteronderwijs te verbeteren. Daarom 
schrijft het pact een verlaging van de leer-
plichtige leeftijd tot 3 jaar voor. Over deze 
leeftijd kon op federaal niveau echter geen 
overeenstemming worden bereikt. Daarom 
is de leerplichtige leeftijd, na een in 2019 
goedgekeurde wetswijziging, sinds het begin 
van het schooljaar 2020-2021 5 jaar. Om de 
doelstellingen van het pact te bereiken, wil 
de meerderheid van de Franstalige partijen 
de inspanning voortzetten tot de leeftijd van 
3 jaar, maar dit is tot nu toe niet gevolgd. 
Hoewel 97% van de kinderen jonger dan 5 
jaar in de FWB op school is ingeschreven, 
was slechts 88% regelmatig aanwezig, en in 
sommige districten5 zelfs maar 50%.

De voornaamste kritiek is dat ouders die hun 
jonge kinderen niet naar school laten gaan, 

DE VAKANTIE
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diegenen zijn die de culturele codes van het 
schoolsysteem niet kennen en het kwets-
baarst zijn. In plaats van hen te stigmatiseren, 
stelt FRAJE (Formation et Recherche Accueil 
du Jeune Enfant) voor de kwaliteit van de kin-
deropvang te verbeteren en de meest kwets-
bare groepen te sensibiliseren6. 

ZOMERVAKANTIE VAN 
MAXIMAAL 6 WEKEN

In het Franstalig onderwijs is reeds een her-
vorming van het schoolritme goedgekeurd, 
die vanaf het begin van het schooljaar 2022 
zal ingaan. Deze voorziet in een “7-2” afwis-
seling: 7 weken les voor 2 weken vakantie, en 
dit gedurende het hele jaar. Het jaar zal dus 
vroeger beginnen en later eindigen. Zo zal het 
schooljaar 2022-2023 beginnen op maandag 
29 augustus 2022 en eindigen op vrijdag 7 
juli 2023.

STRUCTUREEL VERANKERDE 
ZOMERSCHOLEN

In het Franstalig onderwijs bestaan er naast 
de dure privé remediëringscursussen (Cogito, 
Mysherpa en vele andere) verscheidene 
opmerkelijke zomerschoolinitiatieven: Echec 
à l’échec is een initiatief van jongerenorga-
nisatie Jeunesses Scientifiques. Dit project 
legt zich voor 100% toe op inhaallessen voor 
middelbare scholieren, en telt meer dan 70 
centra in heel Franstalig België. 

De focus ligt niet op de leerlingen met een 
lage SEI, maar meer in het algemeen op 
leerlingen die niet zijn geslaagd op school. 
De prijzen zijn interessanter dan privélessen, 
maar nog steeds duur voor gezinnen met een 
laag inkomen (€85 per onderwezen vak). De 
zomerscholen die sinds 2014 door Teach for 
Belgium worden georganiseerd, zijn meer 

gericht op kansarme leerlingen, wat blijkt 
uit hun democratische prijs (€15 voor twee 
weken). Zij liggen inhoudelijk dichter bij onze 
aanbeveling en zijn zowel gericht op reme-
diëring als op culturele en sportactiviteiten. 
Op overheidsniveau heeft de regering van de 
FWB op initiatief van minister Jeholet in 2021 
het initiatief “Plaisir d’apprendre” in het leven 
geroepen. Dit is vergelijkbaar met het initiatief 
“Zomerschool Vlaanderen”. Het gaat om een 
oproep tot participatie van de gemeenten, 
waarvoor in 2021 een budget van 3M euro 
beschikbaar werd gesteld (voor een subsidie 
van €125 per leerling). Het is bestemd voor de 
financiering van projecten voor schoolreme-
diëring, gekoppeld aan sport- en/of culturele 
activiteiten voor leerlingen van het 6e jaar lager 
onderwijs tot het 5e jaar secundair onderwijs. 
Het succes was beperkter dan in Vlaanderen, 
met 1477 deelnemende leerlingen in 56 
gemeenten. Dit is wellicht te verklaren door 
het tijdstip van de aankondiging (mei 2021). 
In 2022 werd de operatie vernieuwd, dit keer 
met een budget van 1 miljoen euro. De daling 
van dit budget is betreurenswaardig en kan 
verklaard worden door de delicate financiën 
van de FWB. Wij kunnen alleen maar hopen 
dat dit initiatief wordt voortgezet en dat het 
passend wordt opgeschaald.

5. Op basis van een enquête die in 2015-2016 werd gehouden, volgens het kabinet van de minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns.

6. Bouchat, C. (2018, April 10). La troisième maternelle obligatoire: une réponse insatisfaisante à un vrai problème. Le Soir.  
https://www.lesoir.be/150166/article/2018-04-10/la-troisieme-maternelle-obligatoire-une-reponse-insatisfaisante-un-vrai-probleme
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Vrijdaggroep verscheidene communicatie-
kanalen om haar ideeën te delen en debatten 
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persberichten, deelname aan congressen, …). 
De groep communiceert naar buiten toe in het 
Frans en in het Nederlands.

Elk schriftelijk document wordt door zijn coau-
teurs ondertekend. Zij dragen als enigen de 
volledige verantwoordelijkheid voor de weten-
schappelijke juistheid van hun stellingen en voor 
hun ideologische posities. De teksten zijn echter 
altijd de vrucht van een wisselwerking met de 
groep, waarbij de andere leden opbouwende 
kritiek leveren of vormelijke of inhoudelijke ver-
beteringen voorstellen.

De groep wordt gesponsord door de Koning 
Boudewijnstichting, die de nodige logistieke en 
financiële steun verleent maar niet tussenkomt 
in de keuze van de thema’s of de inhoud van de 
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