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De identiteit van het 
stedelijk en gemeentelijk 
onderwijs

Wat is de identiteit van het gemeentelijk onderwijs? Wat 
maakt het bijzonder? De gemeente maakt school … maar 
hoe doet ze dat? 
Vroeger, nu en in de toekomst …

Onderwijs organiseren, een 
kernopdracht van iedere gemeente

Een historische én actuele opdracht

Onderwijs is een recht. De overheid moet garanderen dat onderwijs ingericht wordt. 
In België garandeert de wet de vrijheid van onderwijs: iedereen kan onderwijs orga-
niseren en wie onderwijs wil volgen, moet vrij kunnen kiezen. Vanaf de tweede helft 
van de 18de eeuw groeide het bewustzijn dat onderwijs essentieel is om mensen uit de 
armoede te tillen. De gemeenten namen daarin hun verantwoordelijkheid. In 1842 werd 
wettelijk bepaald dat elke gemeente ten minste over één lagere school moest beschik-
ken die kosteloos onderwijs aanbiedt. Het kerntakendebat (2003), een bestuursakkoord 
tussen het Vlaams, provinciaal en lokaal bestuursniveau, bracht de discussie op gang 
over welk niveau de aangewezen inrichter is van officieel basisonderwijs. De conclusie 
was dat de gemeente hiervoor het meest geschikt is.

© Josiane Wambacq



Op dit moment organiseren 263 gemeenten (of 80 %) in het Vlaamse en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderwijs. De rol van een lokaal bestuur bestaat 
erin om dienstverlening voor de burgers uit te bouwen, en onderwijs is daar een 
essentieel element van. Onze gemeenten bouwen openbaar onderwijs uit in een of 
andere vorm: basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwas-
senenonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding. Op die manier investeren zij in 
kinderen, jongvolwassenen en volwassenen en investeren zij dus in de toekomst.  Ze 
verzekeren kinderen van  een goede start via kwaliteitsvol en democratisch leer-
plichtonderwijs, ze zorgen ervoor dat kinderen optimaal begeleid worden in hun 
schoolloopbaan, ze geven elke burger de mogelijkheid om zich te ontplooien als 
mens in het deeltijds kunstonderwijs en geven volwassenen de kans om levens-
lang en levensbreed te leren via het volwassenenonderwijs. De gemeenten creë-
ren de voorwaarden voor wat volgens Jacques Delors1 de vier pijlers van onderwijs 
zijn: leren zijn, leren weten, leren doen en leren samen leven. 

Aanspreekbaar bestuur, dicht bij de burger
Geen enkel ander schoolbestuur is zo zichtbaar en aanspreekbaar als het demo-
cratisch verkozen lokale bestuur. De bewoner van een gemeente kent immers 
de schepenen en gemeenteraadsleden die hem vertegenwoordigen; hij kan hen 
verkiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gebruikers van het stedelijk en ge-
meentelijk onderwijs kunnen rekenen op een maximale transparantie. Het lokale 
bestuur legt om de zes jaar verantwoording af aan de burgers. Bovendien is het 
engagement van het stedelijk of gemeentelijk schoolbestuur een openbaar en 
breed maatschappelijk engagement. 

Geïntegreerd beleid voor kinderen, jongeren, volwassenen

Het lokale bestuur kent de lokale noden het best. Kansen op het vlak van ruim-
telijke ordening met bouw- of renovatieprojecten, nieuwe werkgelegenheid die 
zich aandient, de vraag naar een infrastructuur voor sport of cultuur … hebben 
gevolgen voor het onderwijsaanbod. De gemeente bouwt deze opportuniteiten 
zelf mee uit of merkt ze als eerste op. Zo is ze uitstekend geplaatst om haar onder-
wijsaanbod af te stemmen op actuele behoeften. 

1 Frans politicus, minister, en voorzitter van de Europese Commissie van 1985 tot 1995

Daarnaast is een school veel meer dan 
een onderwijs- of opvoedingsinstelling. 
Het is de plaats waar ouders, leerlin-
gen, cursisten, grootouders, leraren, 
buren, handelaars uit de buurt … 
elkaar kunnen ontmoeten. De school is 
een ankerpunt in het sociale weefsel 
van de buurt, gemeente of stad. Ze 
vormt een cruciale schakel in de sa-
menlevingsopbouw. Het is dan ook 
logisch dat gemeentebesturen onder-
wijs als een kerntaak zien. Vanuit het 
onderwijs kan immers een geïnte-
greerd beleid groeien voor alle kinde-
ren, jongeren, volwassenen. Besturen 
houden de vinger aan de pols van wat 
er leeft bij hun bewoners via de school. 
Op hun beurt krijgen bewoners via de 
school weet van de dynamiek en de 
nieuwe projecten die de gemeente of 
stad ontwikkelt.

Gemeentelijke diensten 
versterken elkaar
Het onderwijs is één van de diensten 
die een gemeente aanbiedt. De ge-
meentelijke organisatie heeft daarnaast 
een apparaat van goed uitgebouwde 
diensten voor o.a. onderhoud, veilig-
heid en preventie, sport, cultuur, perso-
neel … die met de school kunnen 
samenwerken. Dat maakt dat de ge-
meenteschool ingebed is in een goed 
geolied geheel van diensten waarop ze 
kan rekenen en mee samenwerken.
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Stedelijk en gemeentelijk onderwijs, 
kwaliteit gegarandeerd
Stedelijke en gemeentelijke scholen en instellingen bieden kwaliteitsvol onderwijs 
dat openstaat voor iedereen en dat de diversiteit van alle leerlingen en cursisten 
respecteert. Die kwaliteit heeft vele lagen: pedagogische en didactische kwaliteit 
van het aangeboden onderwijs, kwaliteitsvolle infrastructuur en uitrusting en een 
sterk beleid samen met een goed team, dat openstaat voor participatie. 

Kwaliteitsvol onderwijs

Stedelijke en gemeentelijke scholen en instellingen bieden kwaliteitsvol onderwijs 
dat beantwoordt aan de door de Vlaamse overheid opgelegde eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen. Ze werken met officiële leerplannen, bijna altijd zijn dat de 
door OVSG ontwikkelde en door de onderwijsinspectie goedgekeurde leerplannen. 
De vrije keuze tussen de erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer is 
gegarandeerd. De leerling staat centraal: elke leerling krijgt het onderwijs dat bij 
hem past, dat aansluit bij zijn ontwikkeling en dat hem optimale kansen op ontplooi-
ing geeft. Om kwaliteit te kunnen blijven garanderen in een veranderende omge-
ving, professionaliseren directies en schoolteams zich voortdurend. Bij de uitbouw 
van kwaliteitszorg kunnen scholen een beroep doen op de ondersteuning door de 
pedagogische begeleidingsdiensten van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 

Kwaliteitsvol personeelsbeleid

Goed onderwijs en een goede organisatie staan of vallen met het team. Het team 
is het kapitaal van de school. Daarom investeert de gemeente in een effectief 
personeelsbeleid en maakt daarbij gebruik van de moderne instrumenten van 
personeelsmanagement. Een goed personeelsbeleid leidt tot de realisatie van 
een kwaliteitsvolle schoolpraktijk en daar wordt iedereen beter van: de lerende, 
elk teamlid en de school of het centrum als professionele leergemeenschap. 

Participatie

Stedelijke en gemeentelijke scholen 
geven medezeggenschap aan perso-
neel, ouders en leerlingen en stimu-
leren de betrokkenheid. Participatie 
en betrokkenheid komen de leer- en 
ontwikkelingskansen van de leerlin-
gen ten goede. Ouders, schoolteams 
en leerlingen hebben immers een 
gemeenschappelijk doel: de ontwikke-
lingskansen van elk individu maximaal 
ontplooien.

Stedelijk onderwijs neemt 
het voortouw

De gemeenten ontwikkelden zich tot 
voortrekkers van vernieuwing en in-
novatie en liepen zo soms vooruit op 
de Vlaamse overheid. Op het peda-
gogische vlak merken we dat vernieu-
wing (bv. methodeonderwijs of gelijke 
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Identiteitskenmerken van stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs
Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is in wezen divers: 
alle steden en gemeenten in Vlaanderen en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest besturen autonoom hun onderwijs 
met het oog op de noden van hun eigen gemeente of stad. 
De gemeente legt een pedagogisch of artistiek project vast, 

dat de blauwdruk vormt van haar onderwijs. Toch herkennen 
we in de lokaal tot stand gekomen pedagogische, artistieke 
en agogische projecten een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken. Zij vormen de identiteitskenmerken van het 
stedelijk en gemeentelijk onderwijs. (zie www.ovsg.be)

Openheid: de school staat open voor iedereen, onge-
acht zijn of haar filosofische of ideologische overtuiging, 
sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
Verscheidenheid: de school vertrekt vanuit positieve en 
onbevooroordeelde erkenning van de verscheidenheid 
van de gemeenschap. Verscheidenheid is een verrijking.
Democratisch: de school is het product van de democra-
tische overtuiging dat verschillende opvattingen over 
mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.
Socialisatie: de school leert jongeren leven met anderen 
en voedt hen op om als volwaardige leden deel te ne-
men aan een democratische en pluralistische samenle-
ving.
Emancipatie: de school kiest voor emancipatorisch 
onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskan-
sen te bieden en wakkert hun zelfredzaamheid aan.

Totale persoon: de school streeft een harmonische 
persoonlijkheidsvorming na met aandacht voor zowel 
kennisverwering als attitudevorming. 
Gelijke kansen: de school treedt compenserend op voor 
kansarme leerlingen door de gevolgen van een ongelijke 
sociale positie om te buigen. 
Medemens: de school voedt op tot respect voor de 
eigenheid van elke mens. 
Europees burgerschap: de school brengt de leerlingen 
de principes bij van het Europese burgerschap en vraagt 
aandacht voor het mondiale kader en het multiculturele 
gemeenschapsleven.
Mensenrechten: de school draagt de beginselen van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
van het Kind uit en verdedigt ze. 
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kansen bieden via onderwijs) kon kiemen en groeien in het stedelijk onderwijs. 
Ook maatschappelijke tendensen, zoals de brede school, gedijen het best in het 
gemeentelijk onderwijs. Doordat de gemeente een geïntegreerd beleid voert 
met oog voor alle verwante domeinen (mobiliteit, kinderopvang, cultuur), kan ze 
inspelen op de kansen die dit biedt: bv. kinderopvang organiseren in de buurt van 
de school, de sport- en cultuurinfrastructuur ook voor het onderwijs ter beschik-
king stellen, enzovoort. 

De school in de buurt, van de buurt en voor de buurt

Meer dan ooit beïnvloedt de samenleving de school. Maatschappelijke vragen 
(bv. kinderopvang) komen op de school af en de school probeert daarop een 
antwoord te geven. Zo wordt de school meer en meer een brede school die haar 

infrastructuur openstelt voor nog an-
dere doeleinden dan onderwijs alleen. 
Een brede school is een duurzame 
samenwerking van scholen met andere 
stellingen of partners voor de ontwik-
keling van kinderen. Het gemeentelijk 
onderwijs heeft hier bij uitstek troeven 
voor. Het is immers mogelijk om heel 
wat dienstverlening rond de gemeen-
teschool op te bouwen: samenwerking 
met de bibliotheek, deeltijds kunst-
onderwijs naschools aanbieden in de 
lokalen van de school … Het netwerk 
van de gemeente kan faciliterend en 
stimulerend werken om dergelijke 
vormen van samenwerking aan te 
gaan en ten dienste te stellen van alle 
leeftijden.
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