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Samenvatting
De Vlaamse overheid is voornemens een majeure hervorming van het secundair onderwijs door te voeren.
Belangrijke doelstellingen daarbij zijn het verkleinen van de verschillen in leerprestaties tussen de hoogst 
en laagst presterende leerlingen, het terugdringen van de reproductie van maatschappelijke ongelijkheid en
het verminderen van de afstand tussen de schoolse omgeving en de leefwereld van jongeren. In dit artikel
worden een aantal opmerkelijke kenmerken van de geplande hervorming besproken, namelijk de aan de 
hervorming ten grondslag liggende probleemanalyse, de beslissing om leerlingen reeds vroeg in hun school-
loopbaan te laten kiezen voor een inhoudelijke specialisatie, de (vermeende) gelijkwaardigheid van de 
inhoudelijke specialisaties, de beslissing om de organisatiestructuur van scholen (d.w.z. een breed versus 
een gespecialiseerd aanbod in de bovenbouw) ongemoeid te laten en de keuze voor competentiegericht
leren. De huidige voorstellen vertonen enkele opmerkelijke overeenkomsten met eerder ondernomen pogingen
om het Nederlandse onderwijs te hervormen. Gezien het feit dat deze pogingen tegenwoordig als groten-
deels mislukt worden beschouwd, kan men vraagtekens plaatsen bij de slaagkansen van de voorgenomen
hervormingen in Vlaanderen. 

Abstract
Towards a restructuring of Flemish secondary education: Evaluative remarks ex-ante from a Dutch 
perspective
The Flemish administration opts for a major restructuring of the secondary education system. Its major 
objectives are narrowing the gap between low and high achieving students, decreasing the reproduction of
socioeconomic inequalities and reducing the disparity between the school environment and outside world.
This article discusses some of the most notable aspects of the planned restructuring operation, namely the
underlying problem analysis, the decision to promote early specialisation for specific content areas, the 
(assumed) equivalence of these content areas, the decision not to interfere with the organizational structure
of schools (comprehensive vs. selective) and the choice for constructivist oriented teaching. The current
plans for educational restructuring in Flanders show some striking similarities with attempts previously 
undertaken in the Netherlands. Given the fact that these attempts are generally considered to have failed,
there is reason for concern regarding the expected outcomes of the Flemish restructuring.

Luyten, H. en Bosker, R. (2012) Discussie: Naar een hervorming van het Vlaams secundair onderwijs: 
Evaluatieve bemerkingen ex ante vanuit Nederlands perspectief. Pedagogische Studiën, 89(5), 317-326.


