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Intro

Beleidsnota minister Vlaamse Rand (2019)

Vooronderzoek basisonderwijs (2020-2021) 

Mei 2021: manifest secundaire scholen

• Noodkreet uit secundaire scholen alle netten in brede Vlaamse Rand

✓ ongelijke behandeling t.o.v. Brusselse scholen

✓ gelijkaardige uitdagingen mbt (talen)diversiteit

✓ hetzelfde type leerlingen

✓ niet dezelfde middelen

Minister: opdracht secundair onderwijs voor 3 jaar voor vzw ‘de Rand’

Doel: versterken van leerlingen op het vlak van Nederlands

Regio: Vlaamse Rand + Halle

Stuurgroep: vertegenwoordiging scholen ≠ netten



Specificiteit onderwijs Vlaamse Rand

• Thuistaal niet-Nederlands is zeer hoog

• Schoolkeuze ook taalkeuze

✓ Nederlandstalige school in de Rand

✓ Franstalige school in Brussel

• Okan leerlingen / zij-instromers

• SES-leerlingen in veel scholen ~ Brussel



vb: Evolutie 2019-2021 - 1e graad: +/- 50 % thuistaal niet Nederlands

% leerlingen niet-functioneel geletterd

= % lln dat technisch vaardigheid 3e maand 4e leerjaar niet haalt

46 % in 2021

33 % in 2020

22 % in 2019

Beeld uit dia(taal)toetsen

A-score (zeer sterke leerlingen)

Vlaanderen 25 % (2021-2022)

Vlaamse Rand 6 % (2021-2022)

12 % (2019-2020) 

E-score (zeer zwak resultaat: nood remediëring)

Vlaanderen 10 % (2021-2022)

Vlaamse Rand 32 % (2021-2022)

18 % (2019-2020) 

Scores nulmeting de laatste 3 jaar



VERKENNENDE

GESPREKKEN 



Profiel leerlingen, ouders en team

✓ Leerkrachten zeer bezorgd → taalachterstand leerlingen

Gesprekken 10 scholen

Taalbeleid

✓ Kwaliteit taalbeleid verschilt sterk: implementatie en 

verduurzaming zijn moeilijk

✓ Vaak losse taalbeleidsacties, weinig geïntegreerd

✓ Kennis ‘taalontwikkelend lesgeven’ is aanwezig, toepassing

door tijds- en leerplandruk moeilijk op klasvloer

Inschrijf-, onthaal- en ouderbeleid

✓ Weinig noden m.b.t. inschrijvings- en onthaalbeleid geuit, 

marge voor verbetering

Nederlands buiten de lesuren / vrije tijd

✓ Weinig noden geuit, zoeken naar de juiste partners

Urgentiebesef is hoog

Scholen zitten in een moeilijke periode, o.a.
- nasleep corona
- modernisering
- lerarentekort & groot verloop
- veranderende leerlingprofielen
- …

Heel wat scholen hebben al een weg
afgelegd op het vlak van taalbeleid



Conclusies op basis van de gesprekken

• Grootste uitgesproken nood in alle scholen: 

extra handen op de klasvloer = werken in kleinere (klas)groepen =  beter differentiëren

• Ondersteuning moet praktisch en direct inzetbaar op de klasvloer zijn

• Vraag naar een ondersteuningsaanbod op maat (op basis van de draagkracht)

• Interesse in praktijkvoorbeelden over gemeentegrenzen, scholengroepen en netten heen

• Nog kansen op het vlak van onthaalbeleid, ouderbetrokkenheid, taalgericht vakonderwijs en versterken van 

het Nederlands door oefenkansen buiten de school

• Secundaire scholen soms op een eiland: 

weinig tot geen overleg met lokaal bestuur, het basisonderwijs, vrijetijds- of andere partners …



OPROEP SCHOLEN

AANPAK OP MAAT
& OPEN AANBOD 



Resultaat oproep

→ 21 secundaire scholen dienden aanvraag in

Profiel van de leerlingen

Aanvragen TYPE scholen (ses-indicatoren) aantal

Type 0 - Scholen met lage SES-percentages (3 X < 35%) 10

TYPE 1 - Scholen met 1 SES-indicator TTNN > 35% 8

TYPE 2 - Scholen met 2 SES-indicatoren > 35% 1

TYPE 3 - Scholen met 3 SES-indicatoren > 35% 2

Netten aantal

VO 13

GO! 5

OVSG 3

Regionale spreiding
Spreiding aantal

Asse 2

Beersel 1

Dilbeek 2
Grimbergen 1

Halle 7

Hoeilaart niet

Machelen niet

Merchtem 2

Overijse 1

Sint-Genesius-Rode 1

Tervuren 1

Vilvoorde 1

Wemmel niet

Wezembeek-Oppem 1

Zaventem 1

TOTAAL 21
Schoolnet



Wat valt op? 

Kwaliteit van ondersteuningsvragen is hoog

• Beschrijven van de context

• Benoemen van de doelen en de aanpak 

Veelal focus op 1 thema, maar meestal wel alle deelthema’s

• Nood aan verdere focus, afbakening: doelgroep, vaardigheid, actie … 

• Hoge intensiteit vereist, ruime expertise

Koppeling van taalbeleid en ouderbeleid

Grote verschillen op het vlak van beginsituatie i.f.v. ondersteuning 

Gelijkaardige noden

• Leren van elkaar, in en buiten de school

• De meesten willen starten in september 2022

Vooral deelname van scholen met lage SES-indicatoren

• Scholen die recent een grote instroom van anderstaligen hebben



Aanpak 
= traject 
op maat

Start september 2022

Start met de ondersteuning van de prioritaire vraag 

Versterking schoolteams, leraren en directies

Vanuit visie, doelgerichte aanpak, via kennis (kaders), attitude en vaardigheden

Op maat en tempo van de school (met schoolondersteuner)

In samenwerking met partners

→ Taalbeleid: CTO (taalontwikkelend lesgeven, taalankers …)

→ Ouderbeleid: Ligo, CVO’s, PIN ...

→ Oefenkansen buiten de les: o.a. vrijetijdspartners, maatschappelijk kwetsbare jongeren



Prioritair thema van de scholen
Rangschikking door de scholen

Prioritair domein 1 2 3

• Taalbeleid 17 3 1

• Ouderbeleid 7 11 3

• Nederlands buiten de schooluren 0 6 15



Taalbeleid



Ouderbeleid



NL buiten de lesuren en schoolmuren



Open aanbod 

Vanaf 2023

Uitwisselen en netwerken tussen scholen (lerende netwerken …)

Inspirerende praktijkvoorbeelden delen

Vormingsaanbod voor individuele leerkrachten (webinars …)

Kennismaking partners voor bvb. oefenkansen NL buiten de 
lesuren en schoolmuren

Toeleiden naar inspirerende materialen

We laten dit aanbod organisch groeien i.f.v. vragen en noden



Team 
secundair 
onderwijs

2 centrale medewerkers
→methodieken uitwerken

→ partnerschappen afsluiten

→ expertise uitwisselen tussen scholen/gemeenten/netten

5 schoolondersteuners
→ lokale aanwezigheid

→ in/met school

→ op maat en tempo van de school
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