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WIJST ‘ONDERWIJZER’ DE JUISTE WEG NAAR HET 

PROVINCIAAL ONDERWIJS? 

 

De krant Het Nieuwsblad heeft vrijdag uitgepakt met een nieuwe app die ouders informatie aanbiedt 

over scholen. Het provinciaal onderwijs ziet natuurlijk kansen om haar scholen in de kijker te zetten, 

maar anderzijds wijst ze op de sterke focus op doorstroomgerichte opleidingen. Arbeidsmarktgerichte 

opleidingen zijn echter even waardevol en blijven onder de waterlijn. 

 

Het provinciaal onderwijs is in het Vlaamse onderwijsveld een nichespeler met een sterke focus op 

STEM-opleidingen binnen TSO en BSO met zowel de finaliteit doorstroom als arbeidsmarktgericht, of 

de dubbele finaliteit. Daarbij zet ze sterk in op het duaal leren waarbij leerlingen soms de keuze hebben 

om voort te studeren, maar vaak ook klaargestoomd worden om de arbeidsmarkt te betreden. En met 

succes. 

Daarom geven de cijfers over het aantal leerlingen dat doorstroomt naar het hoger onderwijs en er 

dan ook nog binnen een termijn van drie jaren een bachelordiploma haalt, een vertekend beeld van 

de onderwijskwaliteit van heel wat provinciale scholen. Zo worden het opleidingsaanbod of nieuwe 

onderwijsvormen zoals het duaal leren niet geëvalueerd. Het provinciaal onderwijs heeft hier net een 

sterke expertise in opgebouwd. 

Luk Lemmens, voorzitter van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: “Zowel pedagogen als 

onderwijskoepels halen aan dat onderwijs meer is dan wat in de cijfers van de app te vatten valt waarbij 

onder andere verwezen wordt naar de schoolcultuur en de pedagogische omkadering die scholen 

bieden. Maar ook wordt het aanbod aan opleidingen buiten beschouwing gelaten. Het provinciaal 

onderwijs zet nochtans sterk in op arbeidsmarktgerichte niche-opleidingen die inspelen op tal van 

knelpuntberoepen binnen een ruime waaier aan sectoren. Zo bieden we een antwoord op een actuele 

en acute uitdaging bij Vlaamse bedrijven: het tekort aan geschoold personeel in een krappe 

arbeidsmarkt. Dit doen we al dan niet gecombineerd met een vernieuwende onderwijsvorm als het 

duaal leren. Duaal leren koppelt de beste leerlingen uit het beroepsonderwijs aan bedrijven. Veelal 

krijgen deze leerlingen na afloop een arbeidscontract aangeboden.” 

 

Kortom, het POV onderschrijft het recht van transparantie over het onderwijs, maar geeft daarbij aan 

dat “Onderwijzer” een onvolledig beeld geeft van onderwijskwaliteit van het provinciaal onderwijs. 

  



Daarnaast betreurt ze de sterke focus op de finaliteit doorstroom. Griet Mathieu, directeur van het 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen : “Onze economie heeft een grote nood aan geschoolde 
arbeidskrachten. De jongste dertig jaar is het aantal leerlingen in de richtingen van het technisch en 
het beroepsonderwijs steevast gedaald. Niettemin volgt maar liefst 31% van de Vlaamse 
leerlingenpopulatie een TSO-opleiding en 24,6% een BSO-opleiding. Schooljaar 2021-2022 vormde 
gelukkig een kentering met een stijging van het aantal leerlingen en dat is terecht. Een goed 
toekomstperspectief is meer dan het vooruitzicht op een diploma voortgezet onderwijs. Een goed 
toekomstperspectief omvat ook het vooruitzicht op een goede job. ‘Onderwijzer’ neemt dit niet mee en 
we vrezen dat dit kan leiden tot een zeer onterechte onderwaardering van ons TSO- en BSO-onderwijs.”  
 


