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1 - 11/27/2017 

Samen beleid maken:  
lokale besturen mee aan 

boord! 

Flankerend onderwijsbeleid lokaal verankeren 

2 - 11/27/2017 

Twee invalshoeken, twee hefbomen 

• Formeel: 

• Decretaal kader: Decreet Flankerend Onderwijsbeleid  

 Het geheel van acties van een lokale overheid om, vertrekkende 

 vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse 

 onderwijsbeleid,  een onderwijsbeleid te ontwikkelen in  

 samenwerking met de lokale actoren. 

 https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13961   

 

 

• Pragmatisch 

• Grote maatschappelijke uitdagingen vereisen sterke lokale 
netwerken 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13961
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13961
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13961
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13961
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13961
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3 - 11/27/2017 

Decretaal kader: Minimale taken 

• Leerplichtcontrole 

• Vlaamse Regering bepaalt procedure 

 

• Meewerken aan het aanpakken van spijbelgedrag 

• Zelf acties ondernemen of acties coördineren 

• Samen met LOP/ met ten minste scholen en CLB 

• Vb. implementatie Stappenplan voor spijbelopvolging (cr. 
Netwerk STS) 

 

• Meewerken aan verhogen kleuterparticipatie 

• Zelf acties ondernemen of acties coördineren 

• Samen met LOP/ met ten minste scholen en CLB 

• Kind & Gezin 

 

4 - 11/27/2017 

Van wettelijke taken naar lokale 
maatschappelijke opgaven 
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5 - 11/27/2017 

3 redenen 

• Een stuk van de overheidssturing verplaatst zich van centraal naar 
decentraal niveau 

• Vlaams actieplan STS => lokale netwerken STS 

• NAFT 

• De behoefte aan afstemming én samenwerking tussen onderwijs 
en de gemeente is groter geworden 

• % VSV in gemeente x = 59,5% (gebaseerd op vestigingsplaats scholen) 

• % VSV in diezelfde gemeente x = 9,6% (gebaseerd op woonplaats 
leerlingen) 

• Er is een enorm schaalverschil tussen actoren in het onderwijs 

• BOS-verhaal 

• Van een veelheid aan kleine vzw’s/scholen tot sterke overkoepelende 
structuren 

 

=> Nood aan sterke lokale netwerken die maatwerk verrichten 

 

6 - 11/27/2017 

Wat gaan we niet doen? 

• Theoretische concepten ontwikkelen over  

• Regietypes op vlak van inhoud en proces 

• Ketenorganisaties 

• Netwerkpartnerschappen 

• Bestuurskracht 

• … 
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7 - 11/27/2017 

Wat gaan we wel doen? 

Tandem vormen tussen lokaal bestuur en netwerk STS/FOB 
Complementair aan werking centrumsteden, LOP, VDAB, … 
Specifieke expertise ‘aanhaken’  

8 - 11/27/2017 

Hoe gaan we dat doen? 

GEMEENTEFOTO 

 

 Cijfers uit verschillende 
databanken 

• Met duidelijke ‘leeswijzer’ 

• Met mogelijkheid tot vergelijking 
op Vlaams niveau, provinciaal 
niveau, … 

 Omgevingsanalyse onderwijs 

 Contextgegevens 

 

 

 

 

 

 

TOOLBOX 

 

Materiaal, ideeën om rond een 
bepaald thema lokaal aan de 
slag te gaan 

 Op vraag en op maat 
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9 - 11/27/2017 

Gemeentefoto 

1. Algemene info gemeente: 

• Bevolking  

 

 

 

 

 

 

• Zones in de gemeente (politie, LOP,…) 

• Scholingsgraad van de bevolking 

 

Inwoners - gegevens 1/01/2017  Gemeente X Provincie  

Antwerpen 

Vlaanderen 

Totaal aantal inwoners [aantal]    1 836 030  6 516 011 

0-2 jaar (t.o.v. alle inwoners) [%]    3,3 3,1 

3-5 jaar (t.o.v. alle inwoners) [%]    3,5 3,3 

6-11 jaar (t.o.v. alle inwoners) [%]    6,9 6,7 

12-17 jaar (t.o.v. alle inwoners) [%]    6,3 6,3 

0-19 jaar (t.o.v. alle inwoners) [%]    22,3 21,6 

18-64 jaar (t.o.v. alle inwoners) [%]    61 60,8 

6-11 jaar  [aantal]    127 309 438 558 

12-17 jaar [aantal]    115 735 409 013 

36% 

33% 

22% 

9% 

Provincie Antwerpen 

Maximaal lager
secundair

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Niet aangegeven

37% 

32% 

24% 

7% 

Vlaams Gewest 
Maximaal lager
secundair

Secundair
onderwijs

Hoger onderwijs

Niet aangegeven

37% 

32% 

24% 

7% 

Gemeente X 
Maximaal lager
secundair

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Niet aangegeven

10 - 11/27/2017 

Gemeentefoto 

2. Onderwijslandschap in de gemeente 

• Scholen in de gemeente 

• Mobiliteit en aantrekkingskracht 

• Mobiliteit: waar gaan de lln uit onze gemeente naar school? 

• Aantrekkingskracht: waar wonen de leerlingen die bij ons in de gemeente 
op school zitten? 

• Kleuterparticipatie 

• Kenmerken van leerlingen (kansarmoede)  OKI 
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11 - 11/27/2017 

Gemeentefoto 

3. Problematische afwezigheden tucht 

 

 

 

 

secundair: 

Onderwijsvorm 

graad   

Meerderjarigen – minderjarigen 

 

4. Vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs 

Evolutie over meerdere schooljaren 

Uitgezet naar uitstroompositie 

 

Schooljaar Niveau # lln 

op 

1/02 

# lln 

met 5-

9 PA 

codes 

#lln 

met 

10-14 

PA-

codes 

# lln 

met 

15-29 

PA-

codes 

# lln 

met 

minste

ns 30 

PA-

codes 

# lln 

tucht 

# lln 5 

– 9 PA-

codes 

% 

# lln 

10-14 

PA-

codes 

% 

# lln 

15-29 

PA-

codes 

% 

# lln 

minste

ns 30 

PA-

codes 

% 

# lln 

tucht 

% 

2015 Basisonderwijs 661 16 10 1 0 0  2.4% 1.5% 0.2% 0.0% 0% 

2015  Secundair  757 70 47 22 12 12 9.2% 6.2% 2.9% 1.6% 1.6% 

12 - 11/27/2017 

Gemeentefoto 

5. Contextgegevens 

• Aantal geboorten in kansarme gezinnen 

• Wat na secundair onderwijs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jonge werkzoekenden in de gemeente 
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13 - 11/27/2017 

Gemeentefoto 

• Desgewenst bijkomende informatie 

• Bijvoorbeeld: 

• Info over werkloosheid/jeugdwerkloosheid, arbeidsmarktinfo, … 

• Info over armoede 

• Specifieke demografische gegevens 

• Belangrijk: 

• Niet overspoelen met massa’s data  (meerwaarde telkens voor ogen houden) 

• Complementariteit zoeken met data die scholen zelf hebben! 

• Focus op actie! 

 

• Ter info: in de loop van maart 2018 zal het Agentschap Binnenlands 
Bestuur aan elk lokaal bestuur een ‘gemeentemonitor’ ter beschikking 
stellen. De bouwstenen van de gemeentemonitor zijn indicatoren. De data 
die deze indicatoren voeden zijn afkomstig uit centraal geregistreerde 
databanken afkomstig van federale of Vlaamse instellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 11/27/2017 

Toolbox 

Kleuterparticipatie 

• Regelgevend kader: wie moet wat doen? 

• Aanspreekpunten lokaal en Vlaams (vb. kleutercoördinator) 

• Netwerkfoto: wie is in onze gemeente betrokken, moet betrokken 
worden? (concentrische cirkels) 

• Hoe verloopt de communicatie? 

• Kennisdeling: goede praktijkvoorbeelden van andere gemeenten, 
andere partners, … 

• Concrete actie (s) voor dit (school-)jaar 

Ouderbetrokkenheid 

Spijbelaanpak (!provinciaal spijbelactieplan) 

Leerplichtcontrole 

Warme overdracht 

Bredeschoolprojecten 

 



27/11/2017 

8 

15 - 11/27/2017 

Hoe gaan we hier mee aan de slag?  

• Eerste kennismaking – vraagverheldering 

• Verkennen van het veld 

• Faciliteren van een procesmatige aanpak met focus op acties 

• We brengen onze toolbox mee 

 

 

 

 

16 - 11/27/2017 

Enkele praktijkvoorbeelden 

• Schoten  

• => jeugddienst  

• => kleuterparticipatie  

• Mol  

• => samenlevingsopbouw  

• => inzetten op kwetsbare groepen 

• Heist op den Berg  

• => drugoverleg  

• => nood aan schoolvervangende trajecten 

• Turnhout  

• =>netwerk leerrecht  

• => re-activatie i.f.v. STS 
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Vragen, 
verwachtingen, … 

Joke Laenen - Projectmedewerker Lokale Besturen Flankerend Onderwijsbeleid 
Departement Ontwikkeling en Educatie 
Coveliersgebouw, 
Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 
T 03 240 61 45  - M 0473 81 70 92 
joke.laenen@provincieantwerpen.be 
www.provincieantwerpen.be 


