Startdag
18 september 2019

Toespraak Ann Verreth, algemeen voorzitter
Geachte Vlaamse volksvertegenwoordigers,
Beste wetenschappers,
Beste vertegenwoordigers van Vlor-partners,
Dames en heren,
Een startdag is toch altijd een speciaal moment. De startdag nodigt uit om achteruit te kijken,
een thema of beleidsvraag te belichten, vooruit te kijken en, …. Laat ons eerlijk zijn, elk jaar
kijken we ook uit naar de input van de minister van onderwijs. Elke minister gebruikte traditioneel
de startdag van de Vlor om zijn of haar beleidsplannen wereldkundig te maken. Jammer, maar
helaas. Dit jaar geen minister op onze startdag.
We zouden nu kunnen zeggen aan de onderhandelaars: neem gerust jullie tijd, onze volgende
deadline is de startdag van 2020, m.n. op woensdag 16 september 2020. Maar naast
irrealistisch en onverantwoord is dat ook niet nodig en wenselijk voor de Vlor. Immers, De Vlor is
klaar voor een nieuwe legislatuur.
De Vlor staat klaar
De Vlor heeft de komende legislatuur voorbereid met een memorandum. 7 uitdagingen en 3
kritische succesfactoren. Het gaat dan om:
¬
brede , ambitieuze en kwaliteitsvolle vorming;
¬
voldoende onderwijscapaciteit;
¬
levenslang en levensbreed leren;
¬
gelijke onderwijskansen tijdens de hele onderwijsloopbaan;
¬
inclusief onderwijs;
¬
de onderwijsprofessional staat centraal.
En de zorg voor participatieve scholen.
Daartoe moet uiteraard de financiering van onderwijs op peil komen, wordt beleid in
samenspraak gemaakt en rekent onderwijs op samenwerking en transversaal beleid.
The proof of the pudding is in the eating, we zullen zien op welke wijze er punten overgenomen
worden in het nieuwe regeerakkoord. Als we zo de punten in kranten lezen dan lijken er ons nog
uitdagingen voor te liggen …
De Vlor heeft de komende legislatuur voorbereid met adviezen:
¬
toekomstplan basisonderwijs
¬
verdere uitbouw duaal leren, ook voor kwetsbare groepen
¬
toekomstgericht volwassenenonderwijs en NT2
¬
de toekomst en uitdagingen voor het hoger onderwijs
We hebben een leespakket klaar met al deze adviezen, leesvoer voor de nieuwe minister en het
nieuwe kabinet.
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De Vlor is ook klaar voor de nieuwe legislatuur in samenwerking, in alliantie, met anderen. Zo
hebben we ook samen met Agoria en het Vlaamse werkgeversplatform het project School of the
Future opgezet. Daar werken we nu verder aan. Bovendien nemen we ons voor om samen met de
wereld van werk veel proactiever aan de slag te gaan in die dossiers die stevige raakvlakken
tussen onderwijs en werk hebben.
Ik wil heel in het bijzonder ook nog even ingaan op impact, impact van adviezen. Het jaarverslag
van het afgelopen werkjaar heeft gepoogd om aan te geven waar de Vlor heeft kunnen wegen op
het debat, waar de Vlor agendazettend heeft kunnen optreden. Het Vlor-secretariaat heeft hier
stevig op gewerkt. Ik nodig u graag uit dit te bekijken. Maar ik wil naar aanleiding hiervan, maar
met de focus op het werk van het ganse jaar het Vlor-secretariaat ook erg bedanken voor hun
werk, hun geduld en de fijne inzet.
Spots op onderwijs, de wetenschap aan het woord
De Vlor staat ook klaar voor de komende legislatuur door de spots op de wetenschap te zetten.
We zijn bijzonder blij met het werk dat voorligt. We hopen dat dit kan bijdragen aan
onderbouwing van beleid en aan het beleidsdesign. We zijn zeker dat dit een bijdrage levert aan
de kracht van onze adviezen. We willen meer evidence informed werken, maar we hopen ook dat
we een bijdrage leveren aan het overstijgen van de groeiende polarisatie, ook binnen de
wetenschap, over onderwijs. We hopen verbindend te kunnen zijn, want enkel door verbinding zal
er draagvlak groeien voor te nemen beleidsmaatregels en zal er begrip kunnen ontstaan bij
degenen die het moeten doen op het veld, m.n. de onderwijsprofessional. Ik dank dan ook alle
wetenschappers die hebben meegewerkt en nodig elke partner binnen de Vlor, ook de
wetenschap uit verder te werken aan meer verbinding en zo aan meer draagvlak voor beleid en
meer eigenaarschap bij de leraar.
De Vlor gaat anders
Gedurende het vorige werkjaar heeft het Vast Bureau van de Vlor opties genomen voor de
toekomst.
Het gaat om het actualiseren en aanscherpen van onze missie waarbij we ook uitspraken zullen
doen over de wijze waarop de samenleving betrokken zal worden bij advisering. We zullen deze
geactualiseerde missie opnemen in onze beleidsdocumenten en ook hanteren bij het maken van
afspraken en het opstellen van de beleidsovereenkomst met de nieuwe minister van onderwijs.
Het gaat ook om het verbreden van ons draagvlak. De Vlor schuift mee op in de nieuwe public
governance door eigenheid/sterkte van representatieve organisaties sterker uit te spelen maar
terzelfdertijd verbinding te zoeken met andere participatievormen in onze processen van
advisering. Ons beleidsplan voorziet heel wat acties om dit waar te maken, maar ik vermeld hier
heel graag dat, om meer stemmen aan bod te laten komen, de Vlor werk maakt van de uitvoering
van een bepaling in het bestuursdecreet waarbij de Vlor met de nieuwe minister afspraken zal
proberen te maken om open consultaties te houden. We brengen hierbij het volgende in
rekening: waar de Vlor een meerwaarde kan bieden, wensen we de open consultatie zelf te
organiseren. We brengen ook zelf thema’s aan. We nemen dit op in de beleidsovereenkomst en
maken afspraken over de noodzakelijke financiële middelen.
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Naast het aanscherpen van onze missie, het verbreden van ons draagvlak zetten we ook in op de
versterking van proactief werken. De nieuwe legislatuur is een uitgesproken gelegenheid om een
meer proactieve werking uit te bouwen voortbouwend op het regeerakkoord en de beleidsnota.
We focussen nog steeds op impact met ons advieswerk bij onze eerste en prioritaire doelgroep:
het Vlaamse Parlement, de Vlaamse Regering en de minister van Onderwijs. We versterken ook
ons impact door overleg en alliantie.
Daarnaast passen we ook, u had niet anders verwacht, ons communicatiebeleid en –aanpak
aan. We blijven onze eerste doelpubliek bedienen, met name het beleid, de minister en het
parlement via onze adviesverlening en de communicatie van deze adviezen. We maken graag
met ons eerste doelpubliek, onze belangrijkste klanten goede en duidelijke afspraken. Maar we
gaan ook meer doelgroepgericht en gericht – interactiever te werk. We willen meer dan voorheen
die verbinding proberen te maken met de realiteit van de onderwijsprofessional. Wat betekenen
onze adviezen voor deze onderwijsprofessional?
Tot slot vat ik graag samen.
De Vlor is helemaal klaar voor de volgende legislatuur, inhoudelijk, qua werking en verbreding en
ook communicatief.
De Vlor wil graag verbinder zijn en aldus een kritisch-constructieve partner zijn voor de volgende
minister van Onderwijs en voor de Commissie Onderwijs en Vorming in het Vlaams Parlement.
De Vlor staat klaar, nu de Vlaamse Regering nog. En om helemaal af te sluiten. Een citaat uit de
13de eeuw stelde: Bitter is het geduld, maar haar vruchten zijn zoet.
Ik dank u.
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