
3

T
.O

.R
.B

.      JAARGANG       
20

05
-0

6/
1-

2

DE EERSTE STAPPEN BIJ DE REALISATIE VAN 
HET GELIJKEONDERWIJSKANSENDECREET

Ina Buvens*, Jef C. Verhoeven*, 
Jan Vanhoof** en Peter Van Petegem**

In september 2002 werd het nieuwe gelijkeonderwijs-
kansenbeleid (GOK) ingevoerd. Ruim 2.000 Vlaamse scholen 
– basis en secundair – gaan sindsdien door het leven als GOK-
school. De scholen die over GOK-uren beschikken, moesten 
vooraf geen GOK-plan indienen, maar kregen drie jaar de 
tijd om een eigen GOK-beleid uit te bouwen. Zij dienden 
echter wel vormelijk een aantal voorschriften te volgen: 
zo dienden zij te starten met een beginsituatieanalyse, op 
basis waarvan zij een GOK-plan moesten opstellen en hun 
GOK-beleid concreet dienden uit te werken. In het tweede 
GOK-jaar moesten zij een tussentijdse zelfevaluatie van  
hun GOK-beleid maken. Na drie jaar werden zij geëvalueerd 
door de inspectie. Dergelijke aanpak biedt scholen de 
mogelijkheid een zeer schoolspecifiek beleid uit te bouwen en 
– waar nodig – ook bij te sturen. In dit artikel beschrijven we 
de resultaten van een onderzoek waarin scholen gedurende 
de eerste twee jaren gevolgd werden bij de implementatie  
van hun GOK-beleid. Op basis van deze resultaten krijgen 
we een zicht op het verloop van GOK in de scholen. Concreet 
wordt aandacht besteed aan het opstellen en het uitvoeren 
van de beginsituatieanalyse, het uitbouwen van het GOK-
beleid en het uitvoeren van de zelfevaluatie. 

INLEIDING

De problematiek van gelijkeonderwijskansen staat al 
een aantal jaren op de politieke agenda in Vlaanderen. 
Reeds verschillende decennia proberen beleidsmakers 
via allerhande maatregelen de kansenongelijkheid in 
het onderwijs weg te werken – of toch te verminderen. 
In 2002 werd in Vlaanderen het gelijkeonderwijs-
kansenbeleid (verder afgekort als GOK-beleid) 
gelanceerd. De invoering van dit nieuwe beleid 
betekende voor heel wat scholen een ingrijpende 
verandering. In dit artikel proberen we een beeld te 
scheppen van de wijze waarop deze verandering heeft 
plaatsgehad op basis van recent onderzoek dat het 
GOK-proces in scholen gedurende de eerste twee jaren 

nauwgezet volgde (1). Om de context beter te begrijpen, 
geven we eerst een kort historisch overzicht van de 
maatregelen die aan het GOK-beleid voorafgingen en 
daarna wordt het huidige beleid toegelicht. We ronden 
de eerste paragraaf af met een kernachtige omschrij-
ving van de probleemstelling en de onderzoeksvragen 
die werden bestudeerd in het onderzoek. In de twee-
de paragraaf wordt duiding gegeven omtrent het 
theoretisch kader van onze studie, m.n. de theorie van 
de planmatige sociale verandering. Vervolgens komt  
in de derde paragraaf de methodologie van het on-
derzoek aan bod, waarna in de vierde paragraaf 
de resultaten besproken worden. Het artikel wordt 
afgerond met enkele belangrijke conclusies. 

I. HOE KWAM HET GELIJKEONDERWIJSKANSENBELEID TOT 
STAND? 

I.A. Historische schets van het gelijkeonderwijskan-
senbeleid

Tot op het einde van de jaren 1980 is er in Vlaanderen 
geen sprake van een samenhangend beleid om de 
leerachterstand en -problemen bij de groep van 
kansarme leerlingen aan te pakken. Het waren 
eerder losse en gefragmenteerde maatregelen die 
de problematiek niet op een gestructureerde wijze 
benaderden. In 1991 werd een beleid uitgewerkt dat 
zich richtte naar kansarme allochtone leerlingen, het 
zogenaamde ‘onderwijsvoorrangsbeleid’ (verder 
afgekort als OVB). 

De doelstellingen van OVB waren de volgende: 
enerzijds de (leer)achterstand van de kinderen/jonge-
ren verminderen, anderzijds hun integratie in het 
maatschappelijk leven bevorderen. Deze doelstellingen 

* Centrum voor Onderwijssociologie (K.U.Leuven).
** Onderzoeksgroep EduBROn (Universiteit Antwerpen).

(1) Dit onderzoek werd gefinancierd onder O.B.P.W.O.-
project 02.05. De titel van het project is: ”De implementatie 
van het gelijkeonderwijskansendecreet I. Evaluatie-
onderzoek naar het zelfevaluerend en beleidsvoerend 
vermogen van scholen en het ondersteunend aanbod” en 
stond onder leiding van Prof. Dr. P. VAN PETEGEM 
(UA) en Prof. Dr. J.C. VERHOEVEN (K.U.Leuven). 
De integrale onderzoeksresultaten zijn te vinden in: 
P. VAN PETEGEM, J.C. VERHOEVEN, I. BUVENS & 
J. VANHOOF (2005), Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit 
in Vlaamse scholen. Het gelijkeonderwijskansenbeleid als 
casus, Gent, Academia Press.
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trachtte men te bereiken door te werken rond taalvaar-
digheidsonderwijs, intercultureel onderwijs, preventie 
en remediëring van leerproblemen en leerachterstand, 
samenwerking tussen school en ouders, differentië-
ring, … (Verhoeven & Doms, 1998: 4).

Om dit te realiseren werden aan de scholen extra lestijden 
toegekend op basis van een aantal criteria waaraan zij 
moesten voldoen. Deze criteria hadden betrekking 
op het aantal doelgroepleerlingen, het indienen van 
een aanwendingsplan, samenwerking met het CLB, 
begeleiding door de pedagogische begeleidingsdienst 
en bijscholing van de leerkrachten. In functie van de 
grotere betrokkenheid van de ouders kon een school 
samenwerken met een erkende welzijns- of socio-
culturele instelling of met een integratiecentrum. 
Wanneer aan deze voorwaarden voldaan werd en de 
aanvraag werd goedgekeurd, werden aan de school 
– op basis van coëfficiënten – extra lestijden toegekend 
voor twee jaar (De Wit & Van Petegem, 2000: 15). 

Naast het ontwikkelen van maatregelen die de kansen 
van allochtone leerlingen in het reguliere onderwijs 
moesten vergroten, werden er ook maatregelen geno-
men om allochtone nieuwkomers zo goed mogelijk 
op te vangen door het inrichten van onthaalklassen 
(‘Decreet betreffende het onderwijs-II’ van 31 juli 1990). 
Het onthaalonderwijs – dat ook na de invoering van het 
GOK-beleid bleef bestaan – heeft tot doel anderstalige 
nieuwkomers voor te bereiden op de instroom in het 
gewoon basis- en secundair onderwijs. Tijdens het 
onthaaljaar wordt aan de anderstalige nieuwkomers 
intensief Nederlands geleerd zodat zij in staat zijn 
de leerboodschappen in een gewone klassituatie te 
begrijpen.

Vanaf het schooljaar 1993-1994 werd het non-discri-
minatiebeleid in een aantal scholen in de praktijk 
gebracht. Dit non-discriminatiebeleid steunde op de 
non-discriminatieverklaring die in juli 1993 onderte-
kend werd door de koepels en de minister van onder-
wijs. Het non-discriminatiebeleid bestond uit een reeks 
van maatregelen die we kunnen terugbrengen onder 
twee grote noemers. Enerzijds was het de bedoeling dat 
scholen een meer bewuste houding zouden aannemen 
om discriminatie te voorkomen of tegen te gaan. 
Anderzijds wou men een meer evenredige spreiding 
van migrantenkinderen in het Vlaamse onderwijs 
bevorderen. Om dit te bewerkstelligen konden scholen 
van één bepaalde gemeente vrijwillig een akkoord 
ondertekenen (2) (Verhoeven & Elchardus, 2000: 211). 

Naast het ontwikkelen van een onderwijsbeleid t.a.v. 
allochtone kansarmen, werden in 1994 ook maatregelen 
genomen om de positie van autochtone kansarmen in  

het (basis)onderwijs te verbeteren. Dit beleid kreeg 
de naam ‘zorgverbreding’ (verder afgekort als ZVB). 
Vooral het actieterrein ‘preventie en remediëring’ 
speelde hierbij een belangrijke rol. De doelstellingen 
en voorwaarden van het OVB en het ZVB waren sterk 
gelijklopend. Enkel de bepaling van de doelgroep-
leerling verschilde uiteraard (Besluit van de Vlaamse 
Regering van 14 juli 1998 betreffende het tijdelijk 
project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs).

Vanaf september 2000 kende de Vlaamse regering 
ook aan secundaire scholen extra betrekkingen toe, 
dit in het kader van het project ‘bijzondere noden’. 
‘Bijzondere noden’ werden geïndiceerd op basis van 
leerlingenkenmerken zoals de schoolse achterstand,  
het aantal neveninstromers, het aantal beroepsleer-
lingen, … (Decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor, 
B.S. 16/12/2000, Coördinatie Decreet 13/7/2001, B.S. 
27/11/2001).

I.B. De invoering van het GOK-beleid

In het voorjaar van 2002 kreeg het nieuwe gelijke-
onderwijskansendecreet (Decreet betreffende gelijke-
onderwijskansen van 28 juni 2002, verder afgekort 
als GKD) stilaan vorm. In juni 2002 werd het goedge-
keurd door het Vlaams Parlement en op 18 september 
2002 werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Het was dan ook onmiddellijk (althans gedeeltelijk) 
van kracht vanaf het schooljaar 2002-2003. 

Het nieuwe decreet bouwde enerzijds duidelijk voort 
op de vroegere OVB-/ZVB-regelgeving, anderzijds 
betekende het ook een duidelijke ommekeer. Het 
nieuwe GKD bood een geïntegreerd geheel van 
maatregelen uit het OVB en ZVB. De doelgroep van 
het nieuwe decreet omvatte dan ook zowel allochtone 
als autochtone kansarme leerlingen. Het decreet wou 
de achterstand en uitsluiting van deze leerlingen 
bestrijden, maar daarnaast ook alle andere leerlingen 
optimale leer- en ontwikkelingskansen bieden. Dit kon 
verwezenlijkt worden door de uitbouw van volgende 
drie pijlers: 1) het absolute inschrijvingsrecht, 2) de 
uitbouw van een lokaal gelijkekansenbeleid en 3) een 
geïntegreerd ondersteuningsaanbod. 

De indicatoren om het aantal doelgroepleerlingen – en 
dus het aantal uren aanvullende lestijden – te bepalen, 
verschilden nogal van deze uit OVB en ZVB. Dit maakt 
dat een aantal scholen die vroeger niet op aanvullende 
lestijden konden rekenen, dit op basis van het nieuwe 
decreet wél konden. Het omgekeerde is echter ook 
waar; een aantal scholen zagen hun uren aanvullende 
lestijden sterk verminderd op basis van deze nieuwe 
indicatoren. 

Dit was echter niet het enige verschil met vroeger. Het 
uitgangspunt van de decreetgever was immers scholen 
meer autonomie te geven bij het uittekenen van hun 
gelijkekansenbeleid. Scholen kregen aanvullende 
lestijden of een extra-urenleraar toegekend voor een 

(2) Voor het secundair onderwijs overschreden de overeen-
komsten de gemeentelijke grenzen aangezien op dit 
niveau leerlingen gerekruteerd worden over de ge-
meentegrenzen heen.

01_Verhoeven.indd   4 20-01-2006   11:55:00



5

T
.O

.R
.B

.      JAARGANG       
20

05
-0

6/
1-

2

periode van drie jaar. Dit op zich was al een verschil 
met vroeger waar men middelen voor een periode van 
twee jaar toegewezen kreeg (die weliswaar elk jaar 
gecontroleerd werden). Deze toekenning voor drie jaar 
moest een betere planning van de aanwending van de 
middelen mogelijk maken. Bij OVB en ZVB kon men 
ook slechts op middelen rekenen na goedkeuring van 
het aanwendingsplan waarin een school duidelijk 
moest verantwoorden wat er met de middelen zou 
gebeuren. Dit was niet meer het geval bij GOK. Een 
school die aanvullende lestijden of een extra-urenleraar 
kreeg, werkte in het eerste trimester van het eerste 
schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. Dit betekende 
dat de school vanuit een analyse van haar beginsi-
tuatie eerst en vooral moest aangeven welke doelstel-
lingen zij concreet wou realiseren op het vlak van leer-
lingen/leerkrachten/de school. Deze doelstellingen 
konden gekozen worden binnen volgende thema’s: 
1) preventie en remediëring van ontwikkelings-  
en leerachterstanden, 2) taalvaardigheidsonderwijs,  
3) intercultureel onderwijs, 4) doorstroming en oriën-
tering, 5) socio-emotionele ontwikkeling en 6) leer-
lingen- en ouderparticipatie. De school moest ook 
aangeven hoe zij deze doelstellingen zou proberen te 
bereiken en op welke manier zij zichzelf in de loop 
van het tweede trimester van het tweede schooljaar 
zou evalueren m.b.t. haar GOK-werking (GKD, 2002, 
art. VI.5 & art. VI.15). De school diende dus aan 
zelfevaluatie te doen. Het GOK-beleid van de school 
zou slechts na drie jaar worden geëvalueerd door de 
onderwijsinspectie. Dit betekende dat scholen drie jaar 
tijd kregen om concreet vorm te geven aan hun GOK-
werking zonder daarvoor verantwoording te moeten 
afleggen aan een externe instantie. 

I.C. Probleemstelling en onderzoeksvragen

Uit bovenstaande bespreking blijkt duidelijk dat er de 
voorbije decennia verscheidene aanzetten zijn gegeven 
ter bevordering van gelijke kansen in het onderwijs. 
De fundamentele wijziging die het GOK t.o.v. de 
vroegere beleidsmaatregelen betekende, had vooral 
betrekking op de beleidsruimte die scholen nu kregen. 
Waar de beleidsruimte van scholen m.b.t. de gelijke-
kansenproblematiek vroeger ‘beperkt’ te noemen was, 
stellen we vast dat scholen door het nieuwe decreet een 
grotere vrijheid kregen. Zoals reeds vermeld, moesten 
scholen vroeger eerst een aanwendingsplan indienen. 
Wanneer dat werd goedgekeurd, kregen zij het nodige 
geld ter beschikking om hun plan (in dat schooljaar en 
het daaropvolgende schooljaar) uit te voeren. Nu treedt 
eerder de omgekeerde logica op: scholen dienden een 
aanvraag in om te werken rond gelijke kansen. Wanneer 
hun aanvraag werd goedgekeurd, kregen zij drie jaar 
tijd en middelen om een schoolspecifiek GOK-beleid 
uit te bouwen. Indien de evaluatie daarvan na drie jaar 
positief was, zouden zij opnieuw middelen voor de 
daaropvolgende drie jaar ontvangen.
In dit artikel willen we nagaan op welke manier 
scholen dit nieuwe beleid geïmplementeerd hebben 

en in hoeverre scholen erin geslaagd zijn met deze 
verandering om te gaan. De twee kernvragen luiden 
dan ook: (1) ‘Hoe gaven scholen concreet vorm aan GOK?’ 
(Waartoe gebruikten scholen de beschikbare GOK-uren? 
Sloot de keuze van GOK-strategieën aan bij de bevindingen 
van de beginsituatieanalyse?) en (2) ‘Wat waren de sterke 
en zwakke punten van het GOK-beleid en van de realisatie 
van het GOK-beleid in de eigen school volgens schoolleiders 
en leerkrachten?’ Vooraleer we dieper ingaan op het 
onderzoek, wordt eerst het theoretisch kader geschetst 
waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden.

II. PLANMATIGE SOCIALE VERANDERING

II.A. Het concept ‘planmatige sociale verandering’

Het nieuwe GOK-beleid betekende voor (veel) scholen 
een ingrijpende verandering. Deze verandering werd 
hen binnen een bijzonder kort tijdsbestek vanuit de 
overheid opgelegd. Hierbij dienden de scholen bepaal-
de stappen te doorlopen, m.a.w. volgens een vooraf 
uitgetekend patroon de verandering vormgeven. Deze 
wijze van verandering kunnen we sociologisch duiden 
als ‘een planmatige sociale verandering’. Wat deze 
term precies betekent, verduidelijken we hieronder. 
Wanneer we het hebben over een planmatige sociale 
verandering, beschouwen we deze verandering als een 
proces, niet als een momentopname. Dit proces kunnen 
we in modelvorm (zie figuur 1) gieten met een tiental 
centrale concepten. 

Algemeen gesteld komt het erop neer dat één of 
meerdere actoren een sociaal probleem ervaren en 
hieraan een oplossing willen bieden. Bijvoorbeeld: men 
stelt vast dat er in het onderwijs ongelijkheid optreedt 
tussen leerlingen. Om een oplossing te bekomen, 
stellen de actoren zich op als veranderingsdeskundigen 
of doen ze een beroep op anderen die de taak van 
veranderingsdeskundige op zich nemen. Het is moge-
lijk dat de veranderingsdeskundigen actief deel uitma-
ken van de organisatie waarin het veranderingsproces 
zich zal voltrekken. De leden van deze organisatie 
worden ‘het cliëntsysteem’ genoemd. M.b.t. GOK 
nemen de directeurs en de GOK-leerkrachten de 
rol op van veranderingsdeskundigen. Tegelijkertijd 
maken zij deel uit van het cliëntsysteem, met name 
de onderwijsverstrekkers binnen een school. De 
veranderingsdeskundigen en het cliëntsysteem zullen 
(idealiter) samen de doelen en de strategie van het 
veranderingsproces bepalen. Het betrekken van het 
cliëntsysteem hierbij kan een belangrijke rol spelen 
in het voorkomen en/of verminderen van weerstand 
vanuit het cliëntsysteem. Weerstand kan echter op 
ieder moment en binnen ieder segment optreden. 

De adoptiefase is de initiële fase van het verande-
ringsproces. Tijdens deze fase worden de nodige 
afspraken gemaakt om het veranderingsproces op 
gang te trekken. Een belangrijk onderdeel van de 
adoptiefase bestaat uit het nemen van de beslissing 
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om de verandering in te voeren. De betrokken actoren 
verklaren zich akkoord met de invoering van de 
verandering binnen hun organisatie. Dit betekent 
echter niet dat een adoptiefase niet voorkomt bij een 
veranderingsproces dat in gang gezet werd door een 
beleidsmaatregel vanuit de overheid, zoals onder meer 
het geval was bij het GOK-beleid. De adoptiefase geeft 
de betrokkenen dan de tijd om (letterlijk en figuurlijk) 
kennis te maken met de verandering zodat zij zich erop 
kunnen voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat voor 
een belangrijk deel uit het verzamelen van informatie 
omtrent de verandering. Het is immers belangrijk dat 
alle betrokkenen over de nodige achtergrondinformatie 
beschikken. Dit stelt hen ook (beter) in staat erover te 
praten/discussiëren met collega’s. Het belang van 
dergelijke momenten voor de aanvaarding van een 
verandering mag niet onderschat worden. Naast het 
zich psychologisch voorbereiden, worden ook andere 
voorbereidingsactiviteiten uitgevoerd die de brug naar 
de implementatiefase slaan. Zo stellen we vast dat 
tijdens de adoptiefase vaak een plan wordt opgesteld. 
Dit was ook het geval bij GOK: op basis van een 
beginsituatieanalyse werd een GOK-plan opgesteld 
waarin onder meer de GOK-doelen en de wijze waarop 
die doelen zouden bereikt worden, vermeld stonden. 
De lijnen waarbinnen deze GOK-doelen en -strategieën 
zich zouden situeren, werden reeds door de overheid 
uitgezet. Toch haden de scholen nog heel wat ruimte 
om een schoolspecifiek GOK-beleid uit te bouwen. 

Het plan dat tijdens de adoptiefase werd opgesteld,  
moet beschouwd worden als een leidraad bij het 
concreet realiseren van de verandering (de imple-
mentatiefase). Ten slotte treedt institutionalisering op 
wanneer de verandering niet meer als verandering 
wordt beschouwd, maar deel is gaan uitmaken van de 
dagelijkse praktijk van de organisatie en daar als een 
(tamelijk) stabiel gegeven behandeld wordt. 

III. METHODOLOGIE EN ONDERZOEKSKADER

III.A. Onderzoeksverloop

In dit onderzoek werd de implementatie van het GOK-
beleid zowel kwalitatief als kwantitatief benaderd. 
Beide onderzoeksluiken volgden elkaar op en werden 
in de mate van het mogelijke op elkaar afgestemd, 
zodat er sprake is van datatriangulatie. 

Het onderzoek verliep binnen beide luiken in 
verschillende fasen. Deze fasen waren gebaseerd op 
de opeenvolgende taken die scholen dienden uit te 
voeren in het kader van het GOK-decreet. De volgende 
paragrafen lichten achtereenvolgens de werkwijze in 
het kwantitatieve en kwalitatieve luik toe. 

III.B. Het kwantitatieve onderzoeksluik

De centrale motivering voor het opnemen van een 
kwantitatief luik in dit onderzoek bestond uit het 
streven naar veralgemeenbaarheid en representativi-
teit. Wat we beoogden, was het genereren van een aan-
tal verantwoorde uitspraken over hoe GOK-scholen 
vormgeven aan hun GOK-beleid. Om daartoe informa-
tie te verzamelen, hebben we een representatieve 
steekproef van GOK-scholen aan twee bevragingen 
onderworpen. Een eerste bevraging vond plaats op 
het moment dat scholen hun beginsituatieanalyse en 
GOK-plan volledig opgemaakt hadden en op basis 
daarvan reeds een tijd met hun GOK-werking aan de 
slag waren. Een tweede bevraging gebeurde na de 
tussentijdse zelfevaluatie die de scholen in het tweede 
GOK-jaar dienden uit te voeren. 
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Figuur 1. Model van planmatige sociale verandering (Verhoeven, 1986: 63)
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III.B.1. De bepaling van de steekproef

III.B.1.a. Het definiëren van de doelpopulatie

In het kader van het onderzoek bestond de doelpopu-
latie uit alle scholen die naar aanleiding van het 
GOK-decreet I een aantal aanvullende lestijden ter 
beschikking kregen (de zogenaamde GOK-scholen). 
Dit zijn de scholen die aan de in het decreet voor-
opgestelde voorwaarden voldeden én die een aan-
vraag indienden. De school was dus de trekeenheid. 
Concreet betrof de doelpopulatie 1.801 basisscholen, 
374 secundaire scholen die een eerste graad aanbieden 
en 119 secundaire scholen die een tweede en derde (en 
eventueel ook vierde) graad aanbieden.

III.B.1.b. De keuze van een gepaste stratificatie

In het onderzoek werd gekozen te stratificeren naar 
onderwijsnet en graad van verstedelijking. In elke doel-
populatie groepeerden we de scholen eerst naar onder-
wijsnet en binnen deze groepen werden de scholen ge-
rangschikt naar hun graad van verstedelijking. 

De verdeling naar onderwijsnet spreekt voor 
zich: we maken een onderscheid tussen het 
gemeenschapsonderwijs (GO), het gesubsidieerd 
officieel onderwijs (GOO) en het gesubsidieerd vrij 
onderwijs (GVO). 

Het onderscheid naar de graad van verstedelijking 
is enigszins complexer. Het berust op de mate 
waarin een gemeente een handels-, onderwijs- en 
tewerkstellingsfunctie bezit en bestaat uit vier 
categorieën. In de eerste plaats zijn er de centrale 
gemeenten van de belangrijkste agglomeraties in 
Vlaanderen. Deze gemeentes worden aanzien als 
het meest verstedelijkte gebied (voorbeelden zijn 
Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Genk en Mechelen). 
Daarnaast zijn er drie categorieën van verstedelijking – 
namelijk zwak, matig en sterk – en een categorie ruraal 
gebied. Toekenning van een graad is gebaseerd op de 
score die het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(NIS) aan elke postcode toekent. 

In het basisonderwijs en in de eerste graad van 
het secundair onderwijs vinden we geen grote ver-
schillen tussen de procentuele verdeling van de on-
derwijsnetten in de totale populatie enerzijds en in de 
doelpopulatie anderzijds. We stellen wel een kleine 
oververtegenwoordiging vast van scholen van het 
gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd 
officieel onderwijs. Daartegenover staat een beperkte 
ondervertegenwoordiging van scholen uit het gesub-
sidieerd vrij onderwijs. Deze verschillen zijn veel 
meer uitgesproken in de tweede en de derde graad. 
We stellen daar vast dat het aandeel van scholen uit 
het gemeenschapsonderwijs in de doelpopulatie ver-
dubbelt in vergelijking met hun aandeel in de totale 
populatie. Het aandeel van het gesubsidieerd officieel 
onderwijs verdrievoudigt bijna. Het tegenovergestel-
de geldt voor de gesubsidieerde vrije scholen wiens 
aandeel meer dan halveert. 

Tabel 3.1. Vergelijking (in percentages) tussen de aandelen van onderwijsnetten in de totale groepen en in de doelpopulaties

 Basisonderwijs 1ste graad sec. ond. 2de en 3de graad sec. ond.

  Alle  Doelpo- Alle Doelpo- Alle  Doelpo-
  scholen pulatie  scholen pulatie scholen pulatie

 GO 15,0 18,4 23,4 28,1 23,4 45,4

 GOO 22,6 24,1 9,6 11,7 9,6 26,0

 GVO 62,4 57,5 67,0 60,2 67,0 28,6

 Totaal 100 100 100 100 100 100

Tabel 3.2. Vergelijking tussen de procentuele verdeling van scholen over graden van verstedelijking in de totale groepen en in de 
doelpopulaties

 Basisonderwijs 1ste graad sec. ond. 2de en 3de graad sec. ond.

  Alle  Doelpo- Alle Doelpo- Alle  Doelpo-
  scholen pulatie  scholen pulatie scholen pulatie

 Centrum van een agglom. 27,2 30,7 38,9 41,7 40,4 69,5

 Sterk verstedelijkt gebied  10,1 10,3 17,9 19,0 18,2 13,6

 Matig verstedelijkt gebied 19,6 20,1 24,3 25,4 24,0 11,0

 Zwak verstedelijkt gebied 42,0 37,5 18,8 13,9 17,4 5,9

 Ruraal gebied 1,2 1,4 0,2 0 0 0
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Bovenstaande tabel geeft de graad van verstedelijking 
van scholen in de verschillende populaties en 
doelpopulaties weer. In het basisonderwijs en in de 
eerste graad van het secundair onderwijs zijn de 
procentuele verdelingen voor de totale populatie en 
voor de doelpopulatie sterk gelijklopend. Enkel de 
beperkte ondervertegenwoordiging van scholen uit 
zwak verstedelijkt gebied is vermeldenswaardig. In 
de tweede en de derde graad liggen de zaken echter 
opnieuw anders. We stellen vast dat zeven op de tien 
GOK-scholen in deze doelpopulatie zich situeren 
in een centrale gemeente van een agglomeratie. In 
vergelijking met hun aandeel in de totale populatie 
zijn deze scholen sterk oververtegenwoordigd. Bij 

de andere scholen stellen we vast dat, naarmate het 
gebied waar de scholen met een tweede en derde graad 
gesitueerd zijn minder verstedelijkt is, hun aandeel in 
de doelpopulatie verhoudingsgewijs steeds kleiner 
wordt. 

III.B.2. Opstellen van een steekproefplan

In deze steekproeftrekking werd telkens uitgegaan 
van een betrouwbaarheidsinterval van 5 % en een 
betrouwbaarheidsniveau van 95 %. Dit resulteerde in 
de volgende steekproefgroottes voor de verschillende 
subpopulaties.

Tabel 3.3. Effectieve steekproefgrootte van de verschillende doelpopulaties

  Aantal scholen doelpopulatie  Steekproefgrootte

 Basisonderwijs 1.801 317

 Eerste graad sec. ond. 374 190

 Tweede graad sec. ond. 119 91

 Totaal (3) 2.294 598

III.B.3. Te realiseren en gerealiseerde respons

Om de representativiteit van de verzamelde gegevens 
te garanderen, moest er binnen elk stratum van de 
steekproef een voldoende en evenredig aantal scholen 
bevraagd worden. De evaluatie van de respons 
gebeurde dus aan de hand van twee indicatoren:  
1) de verhouding van het aantal deelnemende 
scholen ten opzichte van het vereiste aantal scholen 
in een stratum en 2) de verhouding van het aantal 
deelnemende scholen ten opzichte van de totale groep 
aangeschreven scholen. In het eerste geval spreken we 
van een specifieke respons, in het tweede geval van een 
algemene respons. 

a) Survey 1

In de drie subpopulaties tezamen werd een hoge 
specifieke respons bereikt. Concreet werd in 27 van de 
36 strata 100 % respons gehaald. De verhouding van 
het aantal deelnemende scholen ten opzichte van de 
totale groep te bevragen scholen was ook zeer goed. De 
algemene respons bedroeg in elke doelpopulatie immers 
95% of meer (basisonderwijs 96 %, 1ste graad SO 99 %, 
2de en 3de graad SO 95 %).

b) Survey 2

In de tweede ronde werden enkel die scholen 
aangeschreven die aan de eerste ronde participeerden. 
Dat impliceert dat er geen sprake was van 
vervangingsscholen en dat de respons lager lag dan 
bij de eerste ronde. Toch konden ook de gegevens 
van de tweede bevraging met het nodige vertrouwen 
gebruikt worden. De specifieke respons voor de drie 
subpopulaties tezamen bedroeg hier in 24 van de  
36 strata meer dan 90 %. De algemene respons lag 
tevens iets lager, maar bereikte toch telkens meer dan 
80 % (84 % in het basisonderwijs, 93 % in het secundair 
onderwijs eerste graad en 85 % in het secundair 
onderwijs tweede en derde graad). 

III.C.3. Het kwalitatieve onderzoeksluik

III.C.3.a. De Grounded Theory-benadering

De opzet van het onderzoek bestond erin een zicht 
te krijgen op een sociaal proces dat zich afspeelt in 
scholen. Bij het bestuderen van een dynamiek die zich 
aan het voltrekken is, is het aangewezen niet eerst alle 
gegevens te verzamelen en pas dan te analyseren, maar 
ervoor te zorgen dat er een wisselwerking optreedt 
tussen reflectie, waarneming en analyse (Wester, 1996: 
70). De methode die hier het best bij aansluit, is de 
kwalitatieve onderzoeksmethode, vertrekkende vanuit 
de Grounded Theory-benadering (Glaser & Strauss, 
1967; Strauss & Corbin, 1990). De Grounded Theory  
kan beschouwd worden als een paradigma dat de na- 
druk legt op inductieve theorievorming. Dit vanuit  

(3) Deze optelsom is louter informatief. Het spreekt voor 
zich dat het verband tussen het totale aantal scholen in 
de doelpopulatie en tussen de totale steekproefgrootte 
verloren gaat bij een dergelijke optelling.
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de idee dat de sociale werkelijkheid een voorgeïn-
terpreteerde werkelijkheid is die men maar kan leren 
kennen vanuit het perspectief van de handelende 
(en interpreterende) persoon (Wester, 1996: 64). De 
dataverzameling dient te vertrekken vanuit een 
‘oriënterend theoretisch kader’ en gebeurt bij een op 
theoretische gronden geselecteerde steekproef. Daarbij 
komt dat het verzamelen van data geen eenmalig 
gebeuren is, maar herhaaldelijk moet plaatsvinden, 
in interactie met de data-analyse. De basis van data-
analyse bestaat uit het coderen van (kleine stukken 
van) gegevens en deze onderling constant vergelijken 
zodat categorieën en concepten naar voren komen. 
Wanneer het verzadigingspunt bereikt wordt en men 
geen nieuwe informatie meer ontvangt, stopt de fase 
van dataverzameling en zal de data-analyse leiden 
tot de vorming van een geïntegreerde theorie rond 
een aantal centrale begrippen die het sociale proces 
verklaren. 

III.C.3.b. Selectie van de cases

Het kwalitatieve onderzoeksluik omvatte acht cases 
(vier basisscholen en vier secundaire scholen, waar-
onder telkens twee scholen die reeds ervaring had-
den met beleidsmaatregelen rond de bestrijding van 
ongelijke kansen en twee scholen die daar nog geen 
ervaring mee hadden). Tevens werd gekeken naar 
het onderwijsnet waartoe de scholen behoorden. Vier 
scholen behoorden tot het gesubsidieerd vrij onder-
wijs, vier scholen behoorden tot het gemeenschaps-
onderwijs of het gesubsidieerd officieel onderwijs. 
Om de invloed van de lokale context enigszins te 
beperken, werd geopteerd om slechts een gedeeltelijke 
opsplitsing naar regio te maken. Zo bekwamen we vier 
scholen uit regio A, twee scholen uit regio B en twee 
scholen uit regio C. 

In elk van de scholen werden diepte-interviews 
afgenomen van de directeur en drie leerkrachten 
(die op één of andere manier betrokken waren bij het 
vormgeven aan het GOK-beleid in de school). Meestal 
ging het om leerkrachten die GOK-uren hadden of 
die al enkele jaren in de school bezig waren met het 
bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. De 
interviews werden telkens individueel afgenomen. 
In iedere school werden drie interviewrondes 
georganiseerd. De eerste interviewronde had plaats 
nadat de scholen hun beginsituatieanalyse en GOK-
plan opgesteld hadden (tweede trimester van het 
eerste GOK-jaar). In de tweede interviewronde werden 
scholen bevraagd over de uitvoering van hun GOK-
beleid. De interviews werden afgenomen tijdens het 
eerste trimester van het tweede GOK-jaar. Na het 
uitvoeren van de GOK-zelfevaluatie in de scholen 
(derde trimester van het tweede GOK-jaar) werden de 
respondenten nogmaals geïnterviewd. 

Tabel 3.4. Kenmerken van de scholen uit het kwalitatieve onderzoeksluik

  Onderwijsnet Zonder ervaring Met ervaring

  Gesubsidieerd 
  vrij onderwijs School 1 A School 2 A   Basisonderwijs
  Gemeenschapsonderwijs/ 
   Gesubsidieerd officieel School 3 A School 4 A
  onderwijs 
  Gesubsidieerd vrij 
  onderwijs School 5 B School 6 C Secundair onderwijs
  Gemeenschapsonderwijs/ 
  Gesubsidieerd officieel  School 7 B School 8 C
  onderwijs  

IV. RESULTATEN

Bij de bespreking van de resultaten trachten we een 
antwoord te geven op een aantal concrete vragen. 
Deze antwoorden moeten ons tegelijkertijd in staat 
stellen een zicht te krijgen op de implementatie van het 
GOK-beleid als planmatige sociale verandering. Welke 
weerstand leefde er binnen de scholen? Wie bepaalde 
de doelstellingen? Hoe verliep de adoptiefase? Hoe 
verliep de implementatiefase? Doorheen de tekst zal 
er zowel impliciet als expliciet gerefereerd worden aan 
dit kader.

IV.A. Hoe gaven scholen concreet vorm aan GOK?

De vraag naar het verloop van de concrete vormgeving 
van het GOK-beleid in scholen werd behandeld in twee 
deelvragen. Eerst en vooral werd nagegaan op welke 
manier scholen hun GOK-uren besteedden. Vervolgens 
werd ook gekeken in hoeverre er aansluiting was 
tussen de resultaten uit de beginsituatieanalyse en de 
GOK-strategieën die scholen aanwendden. 
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IV.A.1. Waartoe gebruikten scholen de beschikbare GOK-
uren? (4)

Vooraleer het GOK-beleid effectief geïmplementeerd  
kon worden, dienden de scholen tijdens de adoptiefase 
hun GOK-doelstellingen en -strategieën vast te leggen 
en te concretiseren. Hierbij konden scholen op twee 
manieren tewerk gaan. Zij konden akkoord gaan met 
een cluster van vooraf vastgelegde gelijkekansen-
instrumenten (zie tabel 4.1.). In dat geval kwam 
het er voor de scholen op neer één van de clusters 
of een combinatie van deze clusters te kiezen. 
Daarnaast konden scholen ervoor opteren om zelf een 

samenhangend geheel van doelstellingen te formuleren 
op maat van de school. Deze laatste werkwijze blijkt 
het meest te zijn gevolgd. Ruim tweederde van de 
groep scholen opteerde ervoor om bij het vooropstellen 
van doelen geen beroep te doen op de vooraf ter 
beschikking gestelde clusters. 
De scholen die wél gebruikmaakten van de clusters 
focusten zich voornamelijk op de eerste cluster. De 
andere twee clusters kwamen slechts bij een minderheid 
van de scholen aan bod. De scholen die deze clusters 
toch selecteerden deden dat doorgaans in combinatie 
met één van de twee andere clusters. 

(4) Deze vraag wordt voornamelijk beantwoord vanuit de 
resultaten van het kwantitatieve onderzoeksluik omdat 
op die manier een representatief beeld kan gegeven 
worden van de activiteiten in de GOK-scholen.

De scholen die eigen doelstellingen formuleerden 
beperkten hun GOK-beleid niet tot één thema. De 
overgrote groep van deze scholen (bijna 90 %) heeft 
doelstellingen opgenomen die betrekking hebben 
op twee of drie thema’s (zie I.B. en figuur 4.1.). Een 
minderheid van de scholen richtte zich op 4 of meer 
thema’s. Bijna 9 van de 10 bevraagde scholen waren 
actief binnen het thema ‘preventie en remediëring 
van ontwikkelings- en leerachterstanden (dan wel 
studie- en gedragsproblemen in de 2de en 3de graad 
van het secundair onderwijs)’. ‘Taalvaardigheidsonder-
wijs’ en ‘socio-emotionele ontwikkeling’ behoorden 
respectievelijk in een derde en een kwart van de 
scholen tot de prioriteiten. De andere thema’s werden 
in een grote minderheid van de scholen als prioriteit 
vooropgesteld. Voornamelijk in het basisonderwijs 
scoorden ‘intercultureel onderwijs’, ‘doorstroming en 
oriëntering’ en ‘leerlingen- en ouderparticipatie’ laag. 

Tabel 4.1. Overzicht van clusters 

Binnen elk van de thema’s bestond er nog een 
verscheidenheid aan concrete invullingen van het 
GOK-beleid. Bij het categoriseren van de antwoorden 
werd om die verscheidenheid in kaart te brengen 
een onderscheid gemaakt tussen doelstellingen op 
drie niveaus, namelijk dat van de leerlingen, dat 
van de leerkrachten en dat van de school. Onder 
het niveau van de leerlingen verstaan we activiteiten 
die rechtstreeks betrekking hebben op de manier 
waarop het onderwijs van leerlingen ingericht wordt 
(bijvoorbeeld een leerlingvolgsysteem (LVS) gebruiken 
om het taalvaardigheidsniveau van leerlingen te 
kunnen bepalen). Doelstellingen op het niveau van de 
leerkrachten hebben betrekking op het professionaliseren 
van leerkrachten om de leerlinggerichte doelen te 
kunnen waarmaken (bijvoorbeeld de competenties 
van leerkrachten om met leerlingvolgsystemen te 
werken vergroten). Doelstellingen op schoolniveau 
omvatten het werken aan procedures in scholen 
om de leerlinggerichte doelen te kunnen realiseren 
(bijvoorbeeld samenwerken met externen om 
maximaal gebruik te maken van een LVS). In tabel 4.2. 
is aangegeven welk percentage van de deelnemende 
scholen rond het GOK-doel in kwestie werkte en op 
welk niveau (leerling-, leerkracht- of schoolniveau) dit 
gebeurde. 

Voor basisscholen en secundaire scholen (1ste graad)

Cluster 1.  Ontwikkelings- en leerachterstanden remediëren en leerwinst realiseren.
Cluster 2.  De taalvaardigheid bij leerlingen bevorderen.
Cluster 3.  Een positief zelfbeeld en sociale competentie bij leerlingen stimuleren.

Voor secundaire scholen  (2de en 3de graad)

Cluster 1.  Studie- en gedragsproblemen remediëren.
Cluster 2.  De taalvaardigheid bij leerlingen bevorderen.
Cluster 3.  Een optimale studiekeuze waarborgen en het realiseren van een efficiënte studiekeuze, stage- en  

schoolloopbaanbegeleiding. 
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De informatie in tabel 4.2. moet als volgt gelezen 
worden. Het aandeel respondenten dat aangaf 
dat minstens één van hun vier belangrijkste GOK-
activiteiten betrekking had op doelstellingen binnen 

preventie en remediëring van ontwikkelings- en 
leerachterstanden op leerlingenniveau bedroeg 84 % 
in het basisonderwijs, 79 % in de 1ste graad van het 
secundair onderwijs en 70 % in de 2de en 3de graad 

Figuur 4.1.  Percentage van de bevraagde scholen waarvan één van de vier belangrijkste GOK-doelen op een bepaald thema 
betrekking heeft 

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

 

 

Preventie en remediëring

Taalvaardigheid

Intercultureel onderwijs

Doorstroming en oriëntering

Socio-emotionele ontwikkeling

Leerlingen- en ouderparticipatie

Totaal

SO (2-3)

SO (1)

Basis

Tabel 4.2. Overzicht van de manieren waarop de GOK-doelen in de deelnemende scholen aangewend werden 

GOK-doelen Niveau waarop GOK-doel toegepast werd 
 (in % per niveau, respectievelijk voor het 
 basisonderwijs (BO), het secundair onderwijs 
 1ste graad (SO1) en het secundair onderwijs 
 2e en 3e graad (SO23)) 

  op leerlingniveau: BO: 84 %, SO1: 79 %, SO23: 70 % Preventie en remediëring van ontwikkelings- en
 op leerkrachtniveau: BO: 32 %, SO1: 16 %, SO23: 18 %  leerachterstanden (van studie- en gedragsproblemen) 
 op schoolniveau: BO: 23 %, SO1: 15 %, SO23: 17 % 

 op leerlingniveau: BO: 27 %, SO1: 41 %, SO23: 33 %Taalvaardigheidsonderwijs 
 geen doelen op niveau van leerkrachten of school

 op leerlingniveau: BO: 1 %, SO1: 2 %, SO23: 3 %  

Intercultureel onderwijs op leerkrachtniveau: BO: 0 %, SO1: 0 %, SO23: 1 % 

 geen doelen op schoolniveau

  op leerlingniveau: BO: 3 %, SO1: 11 %, SO23: 12 %  Doorstroming en oriëntering
 geen doelen op niveau van leerkrachten of school 

 op leerlingniveau: BO: 18 %, SO1: 30 %, SO23: 36 % 

Socio-emotionele ontwikkeling geen doelen op niveau van leerkrachten 

 op schoolniveau: BO: 1 %, SO1: 1 %, SO23: 1 %

 op leerlingniveau: BO: 6 %, SO1: 13 %, SO23: 10 %

Leerlingen- en ouderparticipatie op leerkrachtniveau: BO: 0 %, SO1: 3 %, SO23: 1 %

 op schoolniveau: BO: 0 %, SO1: 2 %, SO23: 3 % 
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van het secundair onderwijs, op leerkrachtniveau 
bedroeg dit aandeel 32 % in het basisonderwijs, 16 % in 
de 1ste graad van het secundair onderwijs en 18 % in 
de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, 
op schoolniveau ten slotte bedroeg dit aandeel 23 % in 
het basisonderwijs, 15 % in de eerste graad van het 
secundair onderwijs en 17 % in de tweede en derde 
graad van het secundair onderwijs. De resultaten bij 
de overige GOK-doelen moeten op gelijkaardige wijze 
geïnterpreteerd worden. 

Deze resultaten geven duidelijk aan dat het GOK-beleid 
zich voornamelijk concentreerde op de ‘preventie en 
remediering van ontwikkelings- en leerachterstanden 
(van studie- en gedragsproblemen)’. Het aandeel van 
‘intercultureel onderwijs’, ‘doorstroming en oriënte-
ring’ en ‘leerlingen- en ouderparticipatie’ in de lijst van 
kerndoelen was laag. We willen hierbij benadrukken 
dat deze percentages gebaseerd zijn op de lijst met vier 
belangrijkste doelen en dat dit wellicht resulteert in een 
onderschatting van de aandacht voor thema’s die wel 
van belang zijn maar niet prioritair. Ook valt duidelijk 
op dat de doelen op leerlingenniveau veel talrijker 
waren dan de doelen op de andere niveaus. 

IV.A.2. Sluit de keuze van GOK-strategieën aan bij de 
bevindingen van de beginsituatieanalyse?

Het GOK-decreet stipuleerde dat scholen tijdens de 
adoptiefase een analyse van hun beginsituatie (ABS) 
dienden uit te voeren om schoolspecifieke noden en 
mogelijkheden inzake gelijkeonderwijskansen in kaart 
te brengen. In wezen heeft dat enkel zin als scholen 
later bij de keuze van de GOK-strategieën effectief 
rekening houden met de bevindingen van de analyse 
van de beginsituatie. Onderstaande bespreking geeft 
aan in welke mate dat het geval was in de onderzochte 
GOK-scholen. Er wordt telkens een andere indicator 
voor de aansluiting van de GOK-strategieën bij de 
ABS aangehaald. Elke indicator geeft vanuit een 
eigen invalshoek een indirecte aanwijzing voor het 
beantwoorden van de bovenstaande vraag. De drie 
indicatoren zijn: de link tussen de in de ABS (diep-
gaand) onderzochte thema’s en de eigenlijke GOK-
doelen; de perceptie van de resultaten van de ABS en 
de wijze waarop de keuze voor GOK-strategieën in 
scholen gemaakt werd.

We stelden vast dat de klemtonen die scholen legden 
op de onderzochte thema’s tijdens de analyse van de 
beginsituatie overeenstemden met de klemtonen die ze 
legden in de GOK-strategieën die ze aanwendden. De 
meest (diepgaand) onderzochte thema’s werden met 
andere woorden ook het meest in het GOK-beleid van 
scholen teruggevonden. In die zin was er aangaande 
de GOK-thema’s een duidelijke link tussen de ABS en 
de GOK-strategieën. Dat hoeft ons niet te verwonderen 
omdat veel GOK-scholen een geïnformeerde keuze 
maakten bij het leggen van de klemtonen in de analyse 
van de beginsituatie. Bestaande indicaties voor 

bepaalde GOK-gerelateerde problemen en de resultaten 
van vroegere zelfevaluaties hebben een belangrijke rol 
gespeeld in die keuze. Dat betekent dat in een grote 
groep scholen de veranderingsdeskundigen wellicht 
in de andere richting gewerkt hebben. Daarmee 
bedoelen we dat ze eerst een idee hadden van de 
thema’s waarrond ze zouden gaan werken en deze dan 
opgenomen hebben in de ABS – en uiteindelijk in hun 
GOK-plan. Dit in tegenstelling tot het analyseren van 
alle thema’s in de ABS en op basis van deze resultaten 
hun GOK-thema’s en -strategieën te kiezen. Afhankelijk 
van de kwaliteit van de voorkennis waarover scholen 
beschikten, is deze benadering positief dan wel negatief 
te beoordelen. Goed geïnformeerde scholen kunnen 
de echte problemen in hun school meer in detail 
geanalyseerd hebben; in minder goed geïnformeerde 
scholen kan deze aanpak tot gevolg hebben dat men 
ten onrechte aan oude gewoontes en de eigen intuïtie 
blijft vastplakken. In het slechtste geval komt het erop 
neer dat men een thema dat vroeger weinig resultaat 
opleverde, nu gewoonweg aan de kant geschoven 
heeft en voor een ander thema opteerde i.p.v. te 
zoeken naar een andere aanpak van de desbetreffende 
problematiek. 

Ook de resultaten van de ABS leren ons één en ander 
over de vraag of de keuze voor GOK-strategieën 
aansluit bij de bevindingen van die analyse. Ruim vier 
op vijf respondenten gaf aan dat de ABS hun school 
in staat stelde om prioriteiten voorop te stellen inzake 
GOK (zie tabel 4.3.). Dat was precies het ultieme doel 
van de ABS en zodoende kan er gesproken worden 
van een bemoedigend resultaat. Dat beeld werd 
bevestigd door de grote groep respondenten die van 
mening was dat de ABS hen een goed zicht gegeven 
heeft op de sterke punten in hun schoolwerking, op 
de problemen van hun leerlingen, op de tekorten in 
hun schoolwerking en – zij het in minder mate – op de 
tekorten in het handelen van leerkrachten. 

Deze positieve conclusie moet echter genuanceerd 
worden. Tegenover de genoemde resultaten van 
de ABS staat immers dat bijna vier vijfde van de 
respondenten te kennen gaf dat de resultaten van de 
ABS hen bevestigden wat zij al lang wisten. Uitgaande 
van deze laatste vaststelling zou dat er kunnen op 
wijzen dat de ABS voor het bereiken van de inzichten 
in het eigen schoolfunctioneren – volgens een grote 
groep respondenten – niet noodzakelijk was. De 
meerwaarde van de ABS voor het vooropstellen van 
GOK-strategieën werd maar door de helft van de 
GOK-scholen onderschreven. Voor de andere scholen 
moeten we – op basis van de survey – concluderen dat 
de meerwaarde beperkt is geweest. Of dit te wijten is 
aan de grote voorkennis van deze scholen dan wel aan 
de beperkte kwaliteit van hun ABS kan op basis van 
de verzamelde gegevens moeilijk uitgeklaard worden. 
In het eerste geval wisten de scholen reeds welke de 
pijnpunten inzake GOK zouden zijn en droeg de ABS 
daar niet veel meer toe bij, in het andere geval was de 
aanpak van de ABS niet van die aard dat ze tot nieuwe 
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inzichten kon leiden. In scholen waar het uitvoeren 
van een beginsituatieanalyse niet als noodzakelijk 
werd beschouwd, veroorzaakte dit weerstand bij het 
cliëntsysteem. 

De manier waarop de keuze voor GOK-strategieën 
gemaakt werd, en meer bepaald de vraag wie 
daarbij betrokken werd, leert ons enkel indirect iets 
over de mogelijke aansluiting tussen de ABS en de 
GOK-strategieën maar is wel de moeite waard om 
even bij stil te staan. Uit beide onderzoeksluiken 

blijkt dat in de meeste scholen zowel de directeur 
als de GOK-leerkracht(en) betrokken zijn geweest 
bij de beslissing omtrent de manier waarop de 
aanvullende lestijden zouden worden aangewend. 
De veranderingsdeskundigen hebben dus meestal 
samen beslist hierover. In het basisonderwijs hebben in 
bijna 9 op de 10 scholen ook andere leerkrachten aan 
het beslissingsproces deelgenomen. In het secundair 
onderwijs was dit maar één op drie. M.a.w. in het 
basisonderwijs werd het cliëntsysteem veel meer 
betrokken bij de beslissing dan in het secundair 

Tabel 4.3. Frequentieverdeling (in percentages) en gemiddelde score voor de verschillende resultaten van de ABS (5)

(5) De stellingen werden gescoord aan de hand van 
de volgende antwoordschaal: (1) volledig oneens,  
(2) eerder oneens, (3) noch oneens/noch eens, (4) eerder 
eens en (5) volledig eens.
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Figuur 4.2. Betrokkenheid bij het beslissen over de aanwending van de aanvullende lestijden

De resultaten van de analyse van de beginsituatie … 1 2 3 4 5 GEM

… stellen ons in staat GOK-prioriteiten voorop te stellen 2 4 12 55 27 4,01

… bevestigen wat wij al lang wisten 1 5 18 49 28 3,99

… geven een goed zicht op de sterke punten in onze schoolwerking 1 8 13 54 24 3,92

… geven een goed zicht op de problemen van onze leerlingen 2 10 16 49 24 3,83

… zetten ons ertoe aan in de toekomst meer aan zelfevaluatie te doen 4 8 22 46 20 3,71

… geven een goed zicht op tekorten in onze schoolwerking 2 10 22 49 17 3,70

… geven een goed zicht op tekorten in het handelen van leerkrachten 3 17 31 39 11 3,38

… motiveren leerkrachten om te werken aan gelijkeonderwijskansen 6 15 31 36 12 3,33

… hebben strategieën opgeleverd om GOK-problemen aan te pakken 6 20 23 38 13 3,31

… maken duidelijk hoe ongelijke kansen op school ontstaan 11 30 28 23 8 2,87

… zijn te algemeen om er verder mee aan de slag te gaan 13 38 27 15 8 2,66

… zijn rooskleuriger dan de werkelijke situatie 19 38 27 12 4 2,44
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het geval was. Ook de betrokkenheid van externe 
veranderingsdeskundigen, met name de pedagogische 
begeleiding, was in het basisonderwijs groter (één op 
drie versus één op tien). De betrokkenheid van het CLB 
was dan weer meer gelijklopend over de verschillende 
doelpopulaties heen; ze varieert van 22 % in secundaire 
scholen met aanvullende lestijden voor hun 1ste graad 
tot 34 % in de basisscholen. De betrokkenheid van 
leerlingen, ouders en de scholengemeenschap was over 
het algemeen niet groot. Enkel in het basisonderwijs 
hebben ouders in meer dan 10 % van de scholen een 
rol gespeeld.

Voornamelijk in het basisonderwijs is de keuze van 
de GOK-strategieën blijkbaar een activiteit geweest 
van de hele school. De kleinere groep verhoogt de 
haalbaarheid van dergelijke betrokkenheid. In het 
secundair onderwijs was het vaak een zaak voor de 
directeur en de GOK-leerkrachten. In de literatuur 
wordt herhaaldelijk het belang benadrukt van het 
betrekken van de juiste belanghebbenden en experts in 
de school bij dergelijke keuzes. Dat doet ons vermoeden 
dat de aansluiting van de GOK-strategieën bij de reële 
noden van de school om tot gelijkeonderwijskansen te 
komen in sommige scholen gegarandeerd werd door 
de grote betrokkenheid van de verschillende relevante 
actoren en in andere scholen gehypothekeerd werd 
door hun beperkte betrokkenheid.

IV.B. Wat waren de sterke en zwakke punten van het 
GOK-beleid en van de realisatie van het GOK-
beleid in de eigen school volgens schoolleiders en 
leerkrachten?

In wat hieronder volgt, richten we ons enerzijds op 
de vormgeving van het GOK-beleid zoals dat door de 
overheid uitgetekend werd, anderzijds op de vorm-
geving van het GOK-beleid door en in de scholen. Bij 
deze bespreking zullen we trachten het GOK-proces 
zoveel mogelijk chronologisch te doorlopen.

IV.B.1. Bekendmaking van het nieuwe beleid door de 
overheid

Het nieuwe GOK-beleid werd niet enkel aan de directe 
betrokkenen (scholen, CLB, …) voorgesteld, het werd 
ook aan de bredere samenleving bekendgemaakt door 
middel van ruime mediabelangstelling. Via allerhande 
tv-spots en brochures trachtte de overheid vooral 
de ouders op de hoogte te brengen van het nieuwe 
beleid. Volgens de scholen was dit een onjuiste en 
vooral onrealistische voorstelling die het GOK naar 
voren schoof als ‘dé oplossing voor alle problemen’. 
Dit creëerde bij de ouders (te) hoge verwachtingen. 
Ook sommige onderwijsbetrokkenen kregen hierdoor 
een te optimistisch beeld van de mogelijkheden van 
GOK en de GOK-leerkracht. Daarbij komt nog dat 
de scholen de toelichting over het nieuwe beleid aan 
de scholen als onvoldoende beschouwden. Voor hen 
waren de verwachtingen van de overheid allesbehalve 

duidelijk. Dit zorgde al voor heel wat weerstand van 
bij het begin. 

IV.B.2. Verdeling en toekenning van het aantal GOK-uren

Het opstellen van criteria voor het bepalen van 
het aantal doelgroepleerlingen is geen makkelijke 
aangelegenheid. Toch wordt daar slechts door 
enkelen kritiek op geuit. Moeilijker heeft men het 
met de term ‘doelgroepleerling’: is er nog sprake van 
‘doelgroepleerlingen’ of komt het erop neer dat alle 
leerlingen doelgroepleerlingen zijn? Hieromtrent 
heerst enige onduidelijkheid en discussie in een aantal 
scholen. M.a.w. de doelstellingen van de overheid zijn 
niet helemaal duidelijk. Ook stelt men zich de vraag 
of de verdeling en toekenning van de GOK-uren wel 
eerlijk verlopen is. Voor de basisscholen en voor de 
secundaire scholen met een eerste graad werden die 
uren immers verdeeld op basis van de gegevens (van 
het aantal doelgroepleerlingen) die scholen zelf aan het 
departement Onderwijs doorgaven. De correctheid van 
die gegevens wordt door sommigen in twijfel getrok-
ken. Daarbij komt nog dat GOK niet voor alle scholen 
een positieve evolutie betekent. Er zijn namelijk ook 
scholen die vroeger een groot aantal OVB-/ZVB-uren 
hadden en die nu minder GOK-uren hebben. M.a.w. 
voor hen is GOK een achteruitgang; de bestaande 
werking ter ondersteuning van leerlingen kan niet 
uitgebreid worden, integendeel, en één of meerdere 
leerkrachten verliezen daardoor hun baan. Zij hebben 
dan ook weinig positiefs te vertellen over het nieuwe 
beleid. Toch proberen ze om weerstand bij leerkrachten 
tegen het nieuwe beleid te vermijden door dit van in 
het begin zoveel mogelijk te institutionaliseren. 

IV.B.3. Verschillen t.o.v. OVB/ZVB

Behalve het (mogelijk) verschil in aantal extra uren, zijn 
er een aantal elementen die een andere invulling kregen 
dan bij OVB/ZVB het geval was. De belangrijkste 
verschillen bij de implementatie betreffen de ruimte 
die scholen geboden wordt, zowel temporeel als 
inhoudelijk. De strategie die de overheid hanteert, is 
dus verschillend. Terwijl OVB en ZVB zich beperkten 
tot een periode van een jaar – later twee jaar –, strekt 
GOK zich uit over een periode van drie jaar. Dit wordt 
door alle onderwijsbetrokkenen positief geëvalueerd: 
het geeft scholen de kans te groeien in hun GOK – wat 
vooral belangrijk is voor scholen zonder ervaring – 
en het nodigt uit tot het ontwikkelen van een lange-
termijnvisie en een duurzaam GOK-beleid – met het  
oog op institutionalisering. Deze duurzaamheid 
was minder aanwezig bij OVB/ZVB. Het feit dat 
scholen nu geen voorafgaande goedkeuring van hun 
GOK-plan moeten krijgen, heeft zowel positieve als 
negatieve implicaties. Positief is dat scholen hierdoor 
meer mogelijkheden hebben om een schoolspecifiek 
GOK-beleid uit te werken. De keerzijde van de 
medaille is echter dat heel wat scholen zich hierdoor 
heel onzeker voelen en zich constant de vraag stellen 
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of ze wel goed bezig zijn. Een niet-bindend advies over 
het GOK-plan (bijvoorbeeld door de pedagogische 
begeleidingsdienst) was voor een aantal scholen 
(zonder ervaring) zeer welkom geweest. Op die 
manier was meer terugkoppeling tussen de adoptie- en 
implementatiefase mogelijk geweest.

In de kantlijn wordt ten slotte opgemerkt dat de auto-
nomie van een school en haar middelen in evenwicht 
moeten zijn. Concreet voor GOK wordt aangekaart dat 
de uitvoering ervan op bepaalde punten onhaalbaar is 
wegens een tekort aan middelen (het gaat hierbij dan 
bijvoorbeeld om specifieke leesboeken voor kinderen 
met dyslexie).

IV.B.4. Noodzaak van GOK?

De aandacht voor gelijke kansen was reeds aanwezig 
in scholen, zowel in scholen die konden genieten van  
OVB-/ZVB-uren als in heel wat andere scholen die 
hieraan op vrijwillige (noodzakelijke?) basis werkten.  
Dit laatste was vooral het geval in het secundair onder-
wijs waar geen zorgverbreding bestond. Dit confron-
teerde de school met een groep leerlingen met proble-
men zonder dat hiervoor vanuit de overheid ondersteu-
ning voorzien werd. Het is dan ook interessant om na 
te gaan in hoeverre het nieuwe GOK-beleid door scho-
len als een onmisbaar instrument beschouwd wordt 
voor het realiseren van gelijke kansen in hun school, 
of in hoeverre er duidelijk weerstand werd geuit tegen 
dit nieuwe beleid. 

In het kwantitatieve onderzoeksluik werd vastgesteld 
dat de helft van de bevraagde scholen van mening 
was dat de aandacht voor gelijkeonderwijskansen in 
hun school sinds het begin van het schooljaar (2002-
2003) was toegenomen. Deze positieve bevinding dient 
echter genuanceerd te worden vanuit het gegeven dat 
tegelijkertijd bijna 30 % van de scholen van mening 
was dat dit niet het geval was in hun school. Daarbij 
komt nog dat zo’n 70 % van de scholen aangeeft dat 
er de voorbije drie jaren reeds een evolutie aan de 
gang was in de aanpak van leerlingen met problemen 
en dat zo’n 90 % van de scholen aangeeft dat gelijke 
kansen altijd al een belangrijk doel geweest zijn. 
Zo’n 80 % van de scholen is ervan overtuigd dat 
gelijkeonderwijskansen ook zonder het nieuwe GOK-
beleid een belangrijk thema zou geweest zijn in hun 
school. Dit betekent echter niet dat al deze scholen het 
nieuwe beleid als overbodig beschouwden. Slechts één 
vijfde van de scholen vindt het GOK geen noodzakelijke 
vernieuwing, daarenboven één derde van de scholen 
spreekt zich hieromtrent niet eenduidig positief of 
negatief uit. M.a.w. één derde van de scholen heeft 
moeite om te beoordelen in hoeverre GOK inderdaad 
een noodzakelijke vernieuwing betreft. Opvallend was 
dat het gemeenschapsonderwijs de noodzaak van het 
GOK-beleid meer onderschreef dan het vrij onderwijs. 
Dit kan te maken hebben met de bepalingen rond het 
‘absoluut’ inschrijvingsrecht waardoor niet langer 
enkel de gemeenschapsscholen verplicht zijn iedere 
leerling die zich wil inschrijven, te aanvaarden, maar 
dat nu ook de vrije scholen absoluut inschrijvingsrecht 
dienen te garanderen. 

Op het eerste zicht lijkt het contradictorisch dat scholen 
dergelijk beleid als ‘niet noodzakelijk’ beschouwen. 
Het beleid reikt hen immers extra mogelijkheden (in de 
vorm van extra uren) om te werken aan het realiseren 
van gelijkeonderwijskansen. Voor scholen met OVB-/
ZVB-ervaring betekent dit een verderzetting van hun 
vroegere beleid, voor scholen zonder ervaring betekent 
het eerst en vooral een erkenning van hun noden en 

(6) De stellingen werden gescoord aan de hand van de 
volgende antwoordschaal: (1) volledig oneens, (2) eer-
der oneens, (3) noch oneens/noch eens, (4) eerder eens 
en (5) volledig eens.

Tabel 4.4. Door de respondenten gepercipieerde veranderingen of status-quo in de scholen als een gevolg van het GOK-beleid 
(uitgedrukt in percentages en gemiddelde score (6)) 

In onze school …  1 2 3 4 5 GEM

… is de aandacht voor gelijke onderwijskansen sinds het begin van 
dit schooljaar sterk toegenomen 9 19 24 33 16 3,28

… is de aanpak van leerlingen met problemen de voorbije 
drie schooljaren niet veranderd 32 40 9 14 5 2,18

… zijn gelijke kansen voor leerlingen altijd al een belangrijk doel 
geweest  1 3 5 34 58 4,44

… zouden gelijke onderwijskansen ook een belangrijk thema 
geweest zijn indien er geen nieuw beleid terzake gestart zou zijn 1 7 10 41 40 4,12

… vindt men het nieuwe GOK-beleid een noodzakelijke vernieuwing 5 17 29 32 17 3,38
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ten tweede ook meer ademruimte. Toch merken we dat 
niet alle scholen deze redeneringen volgen.

Scholen met OVB-/ZVB-ervaring die een zelfde aantal 
of meer extra uren krijgen, staan niet weigerachtig ten 
opzichte van het nieuwe beleid, maar stellen zich enkel 
de vraag waarom er plots zoveel media-aandacht aan 
geschonken wordt terwijl zij daar al jaren mee bezig 
zijn. Andere ervaren scholen die minder geluk hebben 
en hun aantal extra uren zien dalen, begrijpen niet 
hoe zij op die manier meer gelijke kansen voor alle 
leerlingen kunnen verwezenlijken. Volgens hen is er 
dus geen sprake van een noodzakelijke vernieuwing. 
Men zou verwachten dat scholen die vroeger niet op 
extra uren konden rekenen, nu eerder positief zouden 
staan t.o.v. het nieuwe beleid dat hen die uren wel 
biedt. Toch blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Dit 
heeft te maken met een aantal factoren. Een factor die 
een belangrijke rol blijkt te spelen bij leerkrachten is 
de vraag ‘deden wij het vroeger dan niet goed?’. De 
leerkrachten vinden immers dat zij vroeger ook heel 
wat extra inspanningen leverden voor leerlingen met 
problemen en hebben het gevoel dat die inspanningen 
door het nieuwe beleid miskend worden. Daarbij 
komt nog dat er scholen zijn die (heel) weinig extra 
uren krijgen en voor wie de kosten-batenanalyse dan 
ook negatief is. In die zin dat zij evenzeer tijd moeten 
investeren in een beginsituatieanalyse, een GOK-plan, 
een zelfevaluatie, … en dus het gevoel hebben dat zij 
zodanig veel tijd moeten steken in de administratie dat 
er van GOK voor de leerlingen weinig overblijft. Dit 
is trouwens een opmerking die tevens in scholen met 
veel extra uren gemaakt wordt. Het bijeenbrengen en 
neerschrijven van gegevens en plannen gaat teveel ten 
koste van de leerlingen. 

Ten slotte wordt door heel wat scholen de vraag 
geopperd of de doelstellingen die de overheid voorop 
gesteld had, wel zouden waargemaakt worden. Vooral 
de bepalingen omtrent het inschrijvingsrecht baren  
hen zorgen. Scholen vrezen immers dat de weigerin-
gen eerder subtiel gebeuren (ontradingen) en dus ook 
door dit nieuwe decreet vaak niet kunnen worden 
tegengehouden. Het sensibiliseren van scholen en 
ouders is hier zeer belangrijk. Ook wordt het nut van 
de LOP’s meermaals in vraag gesteld. Scholen ervaren 
weinig slagkracht bij deze organen. Een versterking 
van deze omgeving is een belangrijke voorwaarde tot 
het bereiken van het absoluut inschrijvingsrecht. 

IV.B.5. GOK-scholen of GOK in alle scholen?

Volgens de GOK-scholen wordt de verantwoordelijk-
heid voor gelijkeonderwijskansen eerder éénzijdig bij 
hen gelegd. De omgeving, en meer specifiek de niet-
GOK-scholen moeten meer verantwoordelijkheid 
krijgen in dit proces. In die zin dat er nu van deze 
laatste te weinig inspanningen verwacht worden in 
vergelijking met de inspanningen die GOK-scholen 
moeten leveren. GOK-scholen vinden dit niet helemaal 
correct omdat zij vrezen op die manier in een vicieuze 

cirkel terecht te komen en dat het uiteindelijk zal 
leiden tot het ontstaan van ‘elite-scholen’ (niet-GOK-
scholen). Hun redenering luidt als volgt: GOK-scholen 
zijn erg begaan met het opvangen van problemen 
en probleemleerlingen. Een school die zichtbaar 
zorgt voor behoeftige leerlingen, trekt nog meer van 
deze leerlingen aan en kan deze niet weigeren. Op 
die manier kent de populatie ‘probleemleerlingen’ 
enkel uitbreiding in deze scholen. Een school met 
weinig of geen doelgroepleerlingen daarentegen, 
zal weinig (zichtbare) initiatieven ontplooien voor 
probleemleerlingen. Hierdoor zijn deze scholen 
minder gekend als scholen die extra zorg verlenen en 
zullen ouders van probleemleerlingen minder geneigd 
zijn hun kinderen daar naartoe te sturen. Wanneer 
leerlingen met moeilijkheden er terecht komen en er 
wordt geen extra inspanning voor hen gedaan, zullen 
zij minder geneigd zijn in die school te blijven en/of 
anderen de school aan te raden. In de bevraagde GOK-
scholen wordt het onevenwicht tussen beide groepen 
scholen scherp aan de kaak gesteld. Dit onevenwicht 
wordt nog versterkt in het secundair onderwijs waar 
geen enkele louter ASO-school tot de GOK-scholen 
behoort. Onder meer door het watervalsysteem wordt 
een leerling met leerproblemen ook gemakkelijk 
bestempeld als een leerling die een bepaalde richting 
niet aankan en dus moet ‘afzakken’ naar een ‘lagere’ 
richting in het TSO of BSO. Eens de leerling hierin 
zit, kan hij niet meer ‘zakken’ en moet het probleem 
ten gronde aangepakt worden. M.a.w. volgens TSO-/
BSO-scholen is hun aandeel in het bewerkstelligen van 
gelijke onderwijskansen veel groter dan dat van ASO-
scholen.

IV.B.6. GOK in de scholen

Bovenstaande beschrijvingen hebben vooral betrekking 
op het GOK in het algemeen. In de hiernavolgende 
bespreking spitsen we ons toe op de concrete uitvoering 
van het GOK in de scholen en hoe scholen dit ervaren. 
Scholen kregen eind juni 2002 te horen dat het GOK-
decreet goedgekeurd was en dat GOK vanaf het 
volgende schooljaar van start zou gaan. Veel tijd om 
zich te informeren en voor te bereiden hadden zij dus 
niet. Bij het begin van het eerste GOK-jaar (2002-2003) 
dienden zij een beginsituatieanalyse te maken op basis 
waarvan zij hun GOK-doelstellingen en -activiteiten 
zouden bepalen. Maar tegelijkertijd moest er ook al 
effectief aan GOK gewerkt worden. Men kon immers 
niet zomaar midden in het schooljaar een nieuwe 
structuur gaan invoeren. De scholen vinden dan ook 
dat de timing van de overheid verre van optimaal 
was. Men verwachtte van de scholen immers teveel 
tegelijkertijd. Vooral voor scholen zonder ervaring was 
dit een moeilijke en onzekere periode. Daarbij komt 
nog dat een school niet enkel GOK-verplichtingen 
heeft, maar daarnaast ook kan te maken hebben met  
een doorlichting of dergelijke. Scholen die zich moesten 
voorbereiden op een doorlichting of met de resultaten 
daarvan aan de slag moesten en tegelijkertijd een 
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Tabel 4.5. Frequentieverdeling (in percentages) en gemiddelde score voor de verschillende resultaten van de zelfevaluatie (voor 
de totale groep)

beginsituatieanalyse dienden te maken en GOK-
initiatieven op te stellen, stonden voor een zware taak. 
Zij zijn van mening dat daarmee te weinig rekening 
werd gehouden en dat dergelijke omstandigheden 
mogelijk een zekere aversie t.o.v. GOK in de hand 
gewerkt hebben omdat het nog maar iets was dat er 
bij kwam. 

De voorbereidingen in het kader van GOK werden 
grotendeels getroffen door de directies en de GOK-
leerkrachten. De beslissing wie deze laatste functie 
zou vervullen, bleek vrij cruciaal. Enerzijds is er een 
deel van het cliëntsysteem (collega-leerkrachten) die 
het als een luxe-job beschouwen, anderzijds zijn er 
leerkrachten die het zelf niet zouden willen doen, om 
de band met ‘hun’ leerlingen niet te verliezen of omdat 
zij vrezen dat het werken als GOK-leerkracht veel meer 
inspanning vraagt dan het werken als klasleerkracht. 
Het komt er dus op aan iemand te vinden die de 
opdracht graag wil doen, die aanvaard is door de 
collega’s in die job en die praktisch gezien ook past 
binnen de GOK-structuur. Hoewel scholen beseffen 
dat het organisatorische niet de overhand mag hebben, 
zien zij zich tegelijkertijd genoodzaakt zich soms 
eerder pragmatisch op te stellen. Een voltijdse functie 
is vrij makkelijk toe te wijzen, een deeltijdse kan soms 
al problemen met zich meebrengen en een deeltijdse 
van x-aantal uren is uiteraard niet zo eenvoudig 
te combineren met andere taken. Ook wanneer 
bijvoorbeeld een voltijdse leerkracht met enkele 
GOK-uren vervangen moet worden (wegens ziekte of 

dergelijke), blijkt dit niet zo eenvoudig aangezien deze 
vanuit de vervangingspool meestal niet door één maar 
door meerdere leerkrachten vervangen wordt. Er zijn 
dan ook scholen die ervoor pleiten om iedere school 
een voltijdse GOK-leerkracht toe te kennen, uiteraard 
niet enkel om praktische redenen, maar ook omwille 
van de tijdsinvestering in administratie e.d. Scholen 
willen voldoende GOK-uren overhouden voor de 
ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. Omtrent 
de functie van de GOK-leerkracht heerst er trouwens 
veel onduidelijkheid in de scholen. In een aantal scholen 
wordt de GOK-leerkracht werkelijk beschouwd als ‘de 
pedagogische rechterhand van de directeur’. Deze 
werkwijze komt tegemoet aan een probleem waarmee 
elke school worstelt, namelijk het feit dat de directie te 
weinig tijd heeft voor het pedagogische beleid. Maar 
ook dan blijven heel wat vragen leven m.b.t. de functie. 
Wat kan/mag/moet een GOK-leerkracht doen? Welke 
grenzen zijn er aan de invulling van de functie? Wat 
is de meerwaarde van zo’n functie? GOK-leerkrachten 
zelf hebben angst hun job niet goed uit te voeren en 
hierdoor later hun GOK-uren terug te verliezen. Om 
hieraan (gedeeltelijk) tegemoet te komen, werd de 
scholen een tussentijdse zelfevaluatie opgelegd. Voor 
een GOK-leerkracht kan dit immers als een soort van 
feedback over het eigen werk beschouwd worden. 
Voor scholen is het een manier om de eigen GOK-
werking te evalueren en – waar nodig – bij te sturen 
zodat er een terugkoppeling naar de adoptiefase kan 
plaatsvinden. Dat dit ook effectief het geval was bij de 
GOK-zelfevaluatie, kan blijken uit tabel 4.5. 

De gemiddelde score op de voorgelegde zelfevalu-
atieresultaten was telkens hoog. Bijna 90 % van de 
respondenten gaf aan dat de zelfevaluatie hen een 
(eerder) goed beeld heeft gegeven van de sterke 
punten in hun schoolwerking. Ongeveer 70 % van 
de deelnemende scholen sprak van GOK-strategieën 
om de GOK-problemen verder aan te pakken, van 
aanknopingspunten om de GOK-strategieën te 

herfomuleren en van een goed zicht op de problemen 
bij leerlingen en op de tekorten in het handelen van de 
leerkrachten. 

Wat de concrete implementatie van de GOK-initia-
tieven betreft, zien we twee verschillende aanpakken 
in de scholen: de geïntegreerde GOK-werking en de 
niet-geïntegreerde GOK-werking. De geïntegreerde 

De resultaten van de GOK-zelfevaluatie … 1 2 3 4 5 GEM

… geven een goed zicht op de sterke punten in onze schoolwerking 0 3 9 58 30 4,14

… leverden strategieën op om GOK-problemen verder aan te pakken 1 4 21 54 20 3,88

… geven een goed zicht op de problemen bij onze leerlingen 3 8 17 50 22 3,80

… geven aanknopingspunten om onze GOK-strategieën te 
herformuleren 1 9 20 50 20 3,79

… geven een goed zicht op tekorten in het handelen van onze 
leerkrachten 1 7 23 56 14 3,75

… geven aanknopingspunten om de GOK-doelstellingen te 
herformuleren 4 9 21 48 19 3,69
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GOK-werking troffen we vooral aan in scholen met 
OVB-/ZVB-ervaring die dergelijke werkwijze bewust 
kozen om eventuele weerstand van leerkrachten 
te voorkomen. Op die manier hadden leerkrachten 
immers niet het gevoel dat er iets extra bijkwam maar 
werkten ze vrij makkelijk mee om de leerlingen zo 
goed mogelijk te ondersteunen. In die scholen verliep 
de GOK-werking vrij goed, maar stelde men zich 
vragen naar de toekomst, in de zin dat de leerkrachten 
‘GOK’ niet als ‘GOK’ kenden, maar gewoon als 
leerlinggericht werken. Wanneer de inspectie komt, is 
het echter belangrijk dat leerkrachten het GOK wel als 
dusdanig kunnen benoemen. M.a.w. het geïntegreerd 
karakter biedt een stevige meerwaarde, maar dit moet 
gepaard gaan met duidelijke informatie omtrent GOK 
naar leerkrachten toe. Betreffende de GOK-inspectie 
die in het voorjaar 2005 haar specifieke doorlichtingen 
zou verrichten (ondertussen uitgevoerd), waren er 
trouwens ook heel wat scholen die zich vragen stelden. 
Hoe zal de GOK-werking beoordeeld worden? Hoe zal 
men voorkomen dat de GOK-werking louter op basis 
van een mooi GOK-plan beoordeeld wordt? Deze en 
andere vragen leven heel sterk. Ook de toekomst ná 
de inspectie roept vragen op. Zal het GOK voortgezet 
worden? Zo ja, op welke manier? Zo nee, hoe moet 
het dan verder? Trouwens, ook de scholen met een 
geïntegreerde GOK-werking beklemtonen dat een 
volledige integratie niet mogelijk/wenselijk is omdat 
individuele leerlingenbegeleiding nodig blijft en omdat 
de GOK-leerkracht dé persoon bij uitstek is om de rol van 
waakhond te vervullen m.b.t. gelijkeonderwijskansen 
in de school.

V. CONCLUSIES

In dit artikel werd nagegaan in hoeverre scholen erin 
slagen met de verschillende aspecten van het nieuwe 
GOK-beleid om te gaan en hoe ze dit GOK-beleid 
concreet invullen.

Met de komst van het GOK-beleid werd immers een 
nieuw beleid in het leven geroepen dat enerzijds 
voortbouwde op maatregelen die in het verleden 
genomen werden, maar dat anderzijds toch ook een 
sterke verandering impliceerde en op korte tijd in 
een groot aantal scholen diende ingevoerd te worden. 
Alhoewel deze verandering vanuit de overheid 
opgelegd werd, bevatte ze niettemin een zekere 
autonomie voor de scholen, dit om scholen de ruimte 
te geven hun eigen doelstellingen en strategieën uit 
te werken en zo een schoolspecifiek GOK-beleid te 
ontwikkelen. Toch bleek dat deze inhoudelijke auto-
nomie onvoldoende was voor de meeste scholen. In 
het kader van GOK dienden scholen immers nog altijd 
een aantal (tijdsgebonden) verplichtingen na te komen, 
die heel wat tijd en energie opslorpten. Vooral tijdens 
de adoptiefase dienden zij heel wat tijd te investeren in 
deze zaken. Het nadeel hiervan was eerst en vooral dat 
al deze tijd en energie niet met de leerlingen zelf kon 
worden aangewend en dat dus de implementatiefase 

op zich liet wachten. Daarbij komt nog dat de timing 
van deze verplichtingen meermaals de timing van 
de betrokken scholen doorkruiste (bijvoorbeeld het 
maken van de beginsituatieanalyse viel samen met de 
voorbereidingen op de komst van de inspectie). Hieruit 
kunnen we concluderen dat scholen nood hebben aan 
meer vormelijke autonomie bij dergelijk gebeuren. 

Wat de concrete invulling van de GOK-uren betreft, 
stelden we vast dat de meeste scholen opteerden om te 
werken rond twee à drie thema’s, waarbij de klemtoon 
hoofdzakelijk lag op preventie en remediëring van 
ontwikkelings- en leerachterstanden (studie- en 
gedragsproblemen), vooral op leerlingenniveau. 

Deze keuze kon gemaakt worden op basis van de 
gegevens uit de beginsituatieanalyse. Deze analyse 
gaf hen immers een goed zicht op de sterke en zwakke 
punten in hun schoolwerking, van waaruit zij dan hun 
GOK-prioriteiten konden bepalen. Toch werd door 
heel wat respondenten aangehaald dat de resultaten 
van deze analyse slechts een bevestiging waren van 
wat men al lang wist. In die zin werd het maken van de 
beginsituatieanalyse dan ook niet als een noodzakelijk 
iets met een sterke meerwaarde voor de GOK-werking 
beschouwd. Wanneer we deze lijn doortrokken en 
gingen kijken naar de mate waarin men het GOK-
beleid op zich als noodzakelijk beschouwde, konden 
we vaststellen dat de scholen hier niet éénduidig 
bevestigend op antwoordden. In die zin dat scholen al 
langer – dus ook zonder extra uren – werkten aan de 
bevordering van gelijkeonderwijskansen en zich dan 
ook afvroegen of dit dan onvoldoende geweest was 
en/of op de verkeerde manier aangepakt was. Dit was 
voor heel wat leden van het cliëntsysteem een oorzaak 
van weerstand. 

Veel scholen en vooral de GOK-leerkrachten waren ook 
onzeker over hun huidige manier van werken. Voor hen 
was het immers niet altijd duidelijk in hoeverre hun 
GOK-werking beantwoordde aan de verwachtingen 
van de overheid. M.a.w. de inhoudelijke autonomie die 
scholen gekregen hadden, bracht heel wat vragen met 
zich mee, vooral voor scholen die nog geen ervaring 
met OVB en/of ZVB opgedaan hadden. 
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