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Pijnpunten huidig secundair onderwijs
Vlaanderen heeft een sterk secundair onderwijs, dat blijkt uit vele internationale rapporten. Maar 
toch werden er in diverse onderzoeken ook al een aantal werkpunten blootgelegd. De Vlaamse 
Regering stelde in haar regeerakkoord dat ze in deze legislatuur een decreet tot de reorganisatie 
van het secundair onderwijs zou uitwerken dat aan deze pijnpunten zou tegemoetkomen en dat 
de bestaande sterke aspecten nog verder zou uitdiepen.
 
De nota vertrekt vanuit een aantal zeer concrete analyses en probleemstellingen. Zo moet deze 
hervorming er allereerst voor zorgen dat de sociale ongelijkheid in onze samenleving niet langer 
wordt bestendigd en zelfs gereproduceerd door ons onderwijssyteem. Concreet moeten daarom 
de resultaten van de zwakst presterende leerlingen opgetrokken. Daarnaast moet ze ook de  
ongekwalificeerde uitstroom, die momenteel op 15% ligt, terugdringen. Ten derde moet de reor-
ganisatie remediërend zijn voor de problemen die er vandaag worden ervaren rond studiekeuze 
en schoolloopbaan. Vooral de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs verdient 
daarbij bijzondere aandacht. Een vierde werkpunt is het opkrikken van het welbevinden van leer-
lingen. De nota vraagt ook bijkomende aandacht voor het opleiden van leerlingen tot kritische en 
verantwoorde burgers. Tot slot wil de nota ook een plaats geven aan nieuwe vormen van leren. 
Digitalisering en beeldcultuur hebben een grote impact op het maatschappelijk leven. Minister 
Smet wil dat het onderwijs de mogelijkheden van de nieuwe leervormen benut.
 
Er zijn ook elementen die in deze nota nog niet werden behandeld maar die wel worden opgeno-
men in het volgende rapport over de hervorming van het secundair onderwijs. Zo is er allereerst 
de reorganisatie van het onderwijslandschap (studieaanbod scholen, scholengemeenschappen 
en vrije keuze) en de personeelsmateries.



Oorspronkelijke Oriëntatienota hervorming secundair onderwijs
Persbericht Kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
13 september 2010

Minister van Onderwijs Pascal Smet stelde vandaag een eerste oriëntatienota over de hervorming 
van het secundair onderwijs voor. Die ligt nu ter discussie voor aan alle onderwijspartners. Deze 
nota is opgebouwd rond 2 pijlers. De eerste daarvan betreft het inhoudelijke aspect van ons mid-
delbaar onderwijs (eindtermen die de overheid vastlegt), de tweede de structuur van het secun-
dair onderwijs.

Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak van de hervorming. Allereerst omdat het an sich 
een erg omvangrijk en complex dossier is, maar daarnaast ook omdat er ook heel wat verbindin-
gen zijn met andere onderwijsdossiers: kwalificatiestructuur, kwaliteitszorg, leerlingenbegeleiding, 
leerzorg, … De finale doelstelling is om in 2014 een niveaudecreet secundair onderwijs af te ron-
den.
 
Een eerste pakket van belangrijke vernieuwingen die deze nota voorstelt gaat over de hervorming 
van de structuur van het secundair onderwijs. De nota pleit voor het behoud van de ‘3 graden 
structuur’. De onderwijsvormen (aso, bso, tso en kso) verdwijnen evenwel in de 2de en 3de graad. 
Er komt een nieuw indelingsprincipe maar dat zal worden gebaseerd op belangstellingsgebieden 
en domeinen.

1. In de nota wordt de 1ste graad een stuk breder en ‘gemeenschappelijker’ opgevat dan nu 
het geval is. In het 1ste jaar zou men alle leerlingen uit het 1ste jaar laten kennismaken met 
alle belangstellingsgebieden, in het 2de jaar zouden ze dan 2 van de 6 belangstellingsgebie-
den moeten kiezen. Naast een algemene stroom zal er ook een schakelblok worden voorzien, 
dit in plaats van de huidige b-stroom.

2. Ook de 2de graad zou breder worden georiënteerd dan nu, hij zou minder specialiserend 
worden opgevat (minder studierichtingen) en  zou ook meer gericht worden op het behalen 
van de sleutelcompetenties (d.i. de competenties nodig om vlot in de samenleving te kunnen 
meespelen).

3. In de 3de graad wordt er wel meer op specialisatie gewerkt en op het behalen van een 
kwalificatie. Toch zouden er na de hervorming ook hier minder studierichtingen moeten over-
blijven, maar ze zouden een sterkere specialisatie in secundair na secundair-onderwijs (Se-n-
Se) kennen.

Concreet zou dit betekenen dat de definitieve studiekeuze pas aan de leerlingen wordt voorge-
legd op de leeftijd van 16 jaar. Dankzij de inbouw van schakelprogramma’s wordt ook de moge-
lijkheid voorzien om over te stappen tussen verschillende ‘richtingen’.
De nota die voorligt wil de algemeen (maar foutief) ingeburgerde tegenstelling tussen kennis, 
vaardigheden en attitudes doorbreken en werken rond competenties als inhoudelijke  ‘kapstok-
ken’/referentiekader voor het s.o. Concreet wordt er gewerkt met 10 verschillende competenties 
met een aantal sleutelcompetenties en daarnaast extra competenties. Die competenties worden 
wel nog vertaald in eindtermen.De hervorming bouwt ook differentiatie (d.i. remediëring of ver-
dieping of verbreding) op een structurele manier in binnen de lessentabellen. Al te vaak wordt er 
foutief geïnterpreteerd dat een langere ‘gemeenschappelijke’ stroom per definitie zou leiden tot 
nivellering. De hervormingsplannen voorzien uitdrukkelijk extra ondersteuning voor wie dat nodig 
heeft maar ook bijkomend prikkels voor wie daar klaar voor is.
 



Politieke discussie en kritiek 

Pro
Vooral vanuit politiek linkse hoek dat er van uit gaat dat een jongere op zijn 12 jaar nog geen 
echte keuze kan maken en het huidige systeem de oude en achterhaalde ‘klasse’ tegenstellingen 
handenarbeid en hoofdarbeid bestelligt en de jongeren door sociale en etnische achtergrond te 
snel en onterecht in het TSO en BSO terechtkomen.
Deze verkeerde studie en schoolkeuze leidt tot schoolmoeheid en uiteindelijk tot het waterval- 
principe (dropout) die zich resulteert in werkloosheid en ongekwalificeerde werkkrachten.

Contra
Vooral vanuit Vlaams nationalistische en politiek rechtse hoek die vreest voor een sociale mix, 
eenheidsworst en een neerwaartse nivellering wanneer de eerste graad evolueert naar een brede 
basisvorming. De zwakkere (en armere)  leerlingen zouden de sterkere (en rijkere) leerlingen naar 
beneden trekken tijdens de brede eerste graad.

Binnen de onderwijswereld zelf is er evenveel discussie waarbij het vrije en overwegend  
katholieke onderwijs de kant van de contra’s kiest.  

Bij de directies en leerkrachten zelf komt er nog de bijkomende zorg over het werk en de  
gevolgen die deze grote verandering met zich zou brengen (reorganisatie, nieuwe leerplannen  
en werkgelegenheid ivm lesuren) 



Het door de Vlaamse regering goedgekeurde masterplan. 
Lager onderwijs
De hervorming van het secundair ondewijs begint eigenlijk al in de laatste graad van het lager on-
derwijs. Het curriculum daar wordt versterkt met vakleerkrachten voor Frans, techniek en weten-
schappen en muziek. Er komt meer differentiatie die sterke leerlingen moet uitdagen en zwakke 
leerlingen moet helpen. Op het einde van de lagere school komen er toetsen voor kwaliteitscon-
trole, een beetje zoals de al bestaande interdiocesane toetsen in het vrij onderwijs.
Verbrede graad
Alle leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs komen in een eerste graad waarvan de in-
houd “verbreed” is. Dat wil zeggen dat alle leerlingen bepaalde competenties aangeleerd zullen 
krijgen. Alle leerlingen zullen in het eerste jaar binnen het basispakket van 27 uur wetenschap, 
economie, cultuur krijgen, wat nu niet het geval is. Wel blijven er keuzes binnen de vijf uur diffe-
rentiatie. “Leerlingen zullen dus, zoals nu, kunnen blijven kiezen voor Latijn”, zegt minister Smet. 
Vanaf het tweede jaar is er nog 25 uur basisvorming waarin leerlingen al een beperkte keuze kun-
nen maken in de richting van het domein dat ze later kunnen kiezen. De studiekeuze komt dus 
op 13 jaar voor wie dat wil, maar moet pas op 14 jaar, bij de start van de tweede graad, gekozen 
worden. Leerlingen zonder getuigschrift lager onderwijs moeten een schakeltraject volgen.
Tweede graad
Vanaf het derde middelbaar worden de studierichtingen ingedeeld volgens vijf domeinen (we-
tenschap en techniek, taal en cultuur, welzijn en maatschappij, kunst en creatie en economie 
en organisatie) en volgens het doel van de richting: doorstuderen, gaan werken of een optie op 
de twee. Die herinrichting is nog niet voor vandaag: eerst worden de meer dan 300 bestaande 
richtingen gescreend en gesnoeid. Dat zal meer dan twee jaar in beslag nemen, vandaar dat de 
structuur pas vanaf 2016 ingevoerd kan worden. Eens ze is doorgevoerd, vallen de labels ASO, 
TSO, BSO en KSO weg. “De arbeidsmarkt vraagt dat onderscheid niet meer, net zoals ze het on-
derscheid tussen arbeiders en bedienden niet meer vraagt”, zegt minister Smet.
Hoe kan een school eruitzien?
Scholen zullen kunnen kiezen om zich te specialiseren in een (of meerdere) van de vijf domeinen - 
dat worden dan ‘domeinscholen’. Zo kan een domeinschool ‘wetenschap en techniek’ zowel wis-
kunderichtingen als technische richtingen aanbieden. Leerlingen uit beide richtingen zitten niet in 
dezelfde klas, maar wel op dezelfde school en kunnen van elkaar leren, luidt de redenering. Zij die 
na verloop merken dat ze toch liever een meer praktische richting volgen, hoeven bovendien niet 
van school te veranderen. Nu moet dat wel vaak. Een kwart van alle huidige scholen zijn immers 
‘zuivere’ ASO-scholen. Ze bieden geen TSO of BSO aan. Scholen kunnen ook ‘campusschool’ 
worden en richtingen uit verschillende domeinen en met verschillende doelen aanbieden op één 
campus.
Timing
De hervorming komt er stapsgewijs, want de huidige en volgende Vlaamse regering moeten nog 
heel wat beslissingen nemen. Bovendien gaan alle belanghebbenden (het onderwijsveld, de over-
heid, de sociale partners) in 2016 evalueren of het kwaliteitsniveau van de richtingen daalt. Minis-
ter Smet maakt zich sterk dat die evaluatie positief zal zijn. Smet meent dat de nieuwe koers niet 
makkelijk gewijzigd kan worden. “De trein is vertrokken”, zegt Smet. In theorie kan een volgende 
Vlaamse regering de koers wijzigen, “net zoals die in theorie de VRT kan afschaffen”. En de scho-
len zelf zullen moeten bepalen welke richtingen ze precies gaan aanbieden.

Is dat verplicht?
Neen. Alle scholen werken volgens de nieuwe matrix, maar niet alle scholen worden verplicht om 
‘domeinschool’ of ‘campusschool’ te worden. Zij die dat wel willen, zullen daarvoor (financiële) 
stimulansen krijgen. Bovendien zijn de onderwijsnetten grote voorstander.



Punten van kritiek en vragen op het nieuwe masterplan 

De brede eerste graad wordt teruggebracht tot één jaar wat niet voldoende is om de jongeren een 
goed overzicht van de te volgen richtingen te geven.

De jongeren moeten ipv op 12 nu op 13 de keuze van hun leven maken.

De klassieke ASOscholen en technische scholen blijven bestaan in de vorm van campus en do-
meinscholen.

Scholen worden niet verplicht om het nieuwe systeem te volgen.

De grote verandering komt pas rond 2016 en kan dus door de toekomstige Vlaamse regering in 
de vuilbak verdwijnen.

Moet het onderwijs niet ruimer gezien worden zijn dan gewoon zorgen voor de aansluiting op de 
arbeidsmarkt.

Waar ligt de verandering inzake de manier van lesgeven, examens, puntensysteem enz wat ten-
slotte ook meespeelt in de schoolmoeheid.

Hoe vermijden een twee snelheden onderwijs waarbij de ‘rijke’ scholen digitale leerplatformen 
kunnen aanbieden en de  arme niet?




