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‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken 
en duiden van informatie aan de 
personeelsleden en leden van de 
schoolraden bijdragen tot een grotere 
betrokkenheid en participatie bij het 
bestuur van scholengroep Rivierenland.
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Ik verlang zo naar
de collega's en
de leerlingen.

een welverdiende en prettige vakantie voor alle collega's

Luc Van Gasse - Algemeen Directeur



Waarom een grondige hervorming van 
het secundair onderwijs?

Roger Standaert: “ Het gaat heel goed met ons onderwijs. 
Bij internationale proeven in wiskunde, wetenschappen 
en leesvaardigheid staat Vlaanderen aan de top. Vanuit 
mijn eigen ervaring durf ik zelfs te beweren dat we bij de 
allerbesten van de wereld zijn.  Dat heeft álles te maken met 
onze leraars. Ze hebben een goede vakkennis, én ze zijn 
bekommerd om hun leerlingen.”

Een nieuwe structuur voor het secundair 
onderwijs
Het secundair onderwijs is vandaag ingedeeld in drie 
blokken van twee leerjaren. Deze opsplitsing in ‘graden’ 
blijft behouden. Vanaf de tweede graad kiezen de leerlingen 
nu voor een bepaalde onderwijsvorm: ASO, BSO, KSO en 
TSO. Deze indeling zal na de hervorming verdwijnen. In de 
plaats komen er vanaf de tweede graad studierichtingen die 
‘doorstromingsgericht’ of ‘arbeidsmarktgericht zijn. 

Studiekeuzeproces
De verschillende hervormingen van het secundair
onderwijs op het eind van de vorige eeuw (zowel het
vernieuwd secundair onderwijs als het daaruit 
voortvloeiende eenheidstype) hadden o.a. tot doel de
studiekeuze uit te stellen tot de tweede graad.

In de praktijk is gebleken dat deze doelstelling niet gehaald 
wordt: leerlingen kunnen vandaag vanaf het eerste leerjaar 
kiezen voor ‘Latijn’ en vanaf het tweede leerjaar van de 
eerste graad kiezen zij in de a-stroom ook al bijvoorbeeld 
voor basisopties  ‘moderne wetenschappen’ , ‘mechanica – 
elektriciteit’, ‘sociaal technische wetenschappen’,... 

Zowat iedereen is het er over eens dat het uitstellen van 
de feitelijke studiekeuze een belangrijke doelstelling van 
de nieuwe hervorming dient te zijn. Dit betekent ook dat 
in de nieuwe onderwijsstructuren de rol van de brede 
eerste graad zal worden aangescherpt. In de eerste graad  
zal  de aandacht vooral gaan naar de brede persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen. 

Op  5 mei 2011 organiseerde scholengroep Rivierenland een informatiesessie over de geplande hervormingen van 

het secundair onderwijs. Deze samenkomst was een eerste initiatief om alle betrokkenen binnen de scholengroep te 

informeren en te sensibiliseren over de komende hervorming. Roger Standaert was gastspreker.

Een hervorming die zich als ‘grondig’ aankondigt en die zowel op de structuren als op de lespraktijk zal ingrijpen. 

Scholengroep Rivierenland hoopt dat het initiatief kan bijdragen om goed voorbereid de hervormingen tegemoet te gaan.  

Met een 90-tal aanwezigen mag deze infosessie een echt succes genoemd worden. Het is ook zeer verheugend dat 

ook heel wat collega’s uit het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs aanwezig waren. De hervorming van het 

secundair onderwijs belangt ons immers allemaal aan en zal zijn invloed hebben op alle onderwijsniveaus. 

hervorming secundair onderwijs

De missie van het secundair onderwijs:

Het Vlaamse secundair onderwijs moet er voor zorgen 
dag de talenten van alle leerlingen worden herkend en 
dat alle leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen, en 
daarbij competenties en waarden verwerven waardoor 
ze een open en sterke persoonlijkheid ontwikkelen, 
deelnemen en bijdragen aan het maatschappelijk leven 
en met kans op succes verder leren, werken en leven. 

Mensen doen schitteren, blz. 15
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Roger Standaert: 
het brein achter de 
eindtermen

Voor de toelichting wist 
onze scholengroep dhr. 
Roger Standaert te 
strikken. Roger Standaert 
wordt misschien nog 
het best getypeerd door 
het weekblad Humo van 
28 augustus 2007  als 
de het brein achter de 
veelbesproken eindtermen. 
Er is de voorbije decennia 
geen vernieuwing van het 
onderwijs in Vlaanderen 
geweest zonder dat Roger 
Standaert hier bij betrokken 
was Hij was jarenlang  
directeur van de Dienst 
voor Onderwijsontwikkeling 
en later directeur  van 
het Onderwijscurriculum  
van het Ministerie van 
Onderwijs en Vorming 
in Vlaanderen.  Roger 
Standaert  doceert 
vergelijkende pedagogiek 
aan de Universiteit Gent.

De hervorming van de eerste graad

Vanuit de optiek van de studiekeuzebegeleiding dringt zich dan ook een grondige vernieuwing 
van de eerste graad op. 

De eerste oriënteringsnota ‘Mensen doen schitteren’ van Minister Pascal Smet: “Het 
studiekeuzeproces begint al in het basisonderwijs. Daar werken de leerlingen aan de 
ontwikkeling van een aantal keuzevaardigheden en leren ze hun talenten en interesses 
ontdekken. In de eerste graad van het secundair onderwijs bouwen we hierop verder. De 
leerlingen moeten nog geen fundamentele keuzes maken, maar worden uitgedaagd om 
kennis te maken met alle belangstellingsgebieden. Op basis van de kennismaking met deze 
belangstellingsgebieden in het eerste leerjaar maken de leerlingen een eerste beperkte en 
omkeerbare keuze van twee belangstellingsgebieden in het tweede leerjaar.“
Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs worden via het schakelblok zoveel mogelijk 
klaargestoomd voor de eerste graad of worden voorbereid op een arbeidsmarktgerichte 
kwalificatie.
Leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs hebben, gaan naar de algemene stroom 
waar ze in het eerste jaar kennismaken met diverse aspecten van de wereld en de 
samenleving via zes belangstellingsgebieden. Dat zijn: 'techniek en wetenschappen', 
'natuur en wetenschappen', 'welzijn en sociale wetenschappen', 'handel en economische 
wetenschappen', 'creatie en kunst' en 'taal en letterkunde'.
In het tweede jaar verkennen ze twee belangstellingsgebieden grondiger. 

Belangstellingsgebieden Mogelijke vakken

Techniek en wetenschappen Techniek, wiskunde, …

Natuur en wetenschappen Natuurwetenschappen, wiskunde, …

Welzijn en sociale 
wetenschappen

Verzorgingstechnieken, gedrags- en 
cultuurwetenschappen, …

Handel en economische 
wetenschappen

Economie, handel, …

Creatie en kunst Artistieke opvoeding, kunstvakken, …

Taal en letterkunde Latijn, Grieks, …

De zes belangstellingsgebieden in de eerste graad met mogelijke vakken  

Het begint al in het basisonderwijs

De eerste oriënteringsnota ‘Mensen doen schitteren’ van Minister Pascal Smet: “ Het 
studiekeuzeproces begint al in het basisonderwijs. Daar werken de leerlingen aan de 
ontwikkeling van een aantal keuzevaardigheden en leren ze hun talenten en interesses 
ontdekken. In de eerste graad van het secundair onderwijs bouwen we hierop verder. De 
leerlingen moeten nog geen fundamentele keuzes maken, maar worden uitgedaagd om 
kennis te maken met alle belangstellingsgebieden. Op basis van de kennismaking met deze 
belangstellingsgebieden in het eerste leerjaar maken de leerlingen een eerste beperkte en 
omkeerbare keuze van twee belangstellingsgebieden in het tweede leerjaar. “ 

Roger Standaert pleitte er in zijn uiteenzetting in Atheneum Willebroek uitdrukkelijk 
voor om elke leerling te verplichten om in het tweede leerjaar minimaal één technisch 
belangstellingsgebied te laten kiezen.  
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Belangstellingsgebieden

In functie van de loopbaanbegeleiding en de 
keuzebekwaamheid van de leerling, komen in het eerste 
leerjaar alle 6 de belangstellingsgebieden aan bod. De 
competenties die daarin geëxploreerd worden, zullen voor 
het eerste jaar geïntegreerd worden in de vakken van het 
basispakket. Daarom wordt geen aparte vakkenlijst voorzien 
voor de belangstellingsgebieden in het eerste jaar. De 
onderwijsverstrekkers zullen vrij kunnen bepalen op welke 
manier deze belangstellingsgebieden aan bod komen in de 
vakken. De aandacht ervoor moet wel aantoonbaar zijn en 
zal door de overheid gecontroleerd worden.
In het tweede jaar kiest de leerling voor een verdieping in 
twee belangstellingsgebieden en worden deze niet meer 
geïntegreerd in de vakken van het basispakket. 

Vanaf dan legt de overheid per belangstellingsgebied een 
aantal vakken vast: (zie tabel pagina 3)

een verbrede tweede graad
een kwalificerende derde graad

In de tweede graad kiezen leerlingen uit domeinbrede 
richtingen, zoals 'economie en administratie', 'plant, dier 
en milieu', 'moderne vreemde talen', 'hout' …. Hierin 
verwerven zij, naast competenties die nodig zijn om vlot in 
de samenleving te kunnen meespelen (sleutelcompetenties), 
competenties die in meerdere beroepen of opleidingen 
binnen dat domein toepasbaar zijn.
Naast de domeinbrede richtingen zijn er een beperkt aantal 
specialiserende studierichtingen voor leerlingen die een 
bijzonder talent verder willen ontplooien en een aantal 
specialiserende arbeidsmarktgerichte en kwalificerende 
opleidingen. 

Leerlingen kiezen in de derde graad voor een specifieke 
studierichting die ofwel arbeidsmarktgericht is ofwel 
gericht op verder studeren in het hoger onderwijs. 
Een leerling die slaagt in de derde graad behaalt een 
diploma dat ingeschaald wordt op niveau 3 of 4 van de 
kwalificatiestructuur. Dit niveau bepaalt ook de toegang tot 
het hoger onderwijs.

3de graad
Studie-

richtingen

Studierichtingen
VKS niveau 4

DOORSTROOM

Studierichtingen
VKS niveau 4

ARBEIDSMARKT

Studierichtingen
VKS niveau 3

ARBEIDSMARKT

Gespecialiseerde 
richting met 4-jarige 
leerlijn (vks niveau 3)

Domeinbrede richting
(vks niveau 3)

Gespecialiseerde 
arbeidsmarktgerichte
richting (vks niveau 2)

Schakelblok 
(max. 3 jaar)

(vks niveau 1)

Geen getuigschrift
basisonderwijs

Getuigschrift
basisonderwijs
(VKS niveau 1)

2de graad
Domeinen

1ste graad
Belangstellings-

gebieden

2de leerjaar: 2 uit 6 belangstellingsgebieden
(vks niveau 2)

1ste leerjaar: alle 6 belangstellingsgebieden
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Accent op competenties
 
In het nieuwe secundair onderwijs staat het 
verwerven van competenties centraal. 
Competenties worden gedefinieerd als 'de 
bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes 
in het handelen op een geïntegreerde wijze aan te 
wenden voor maatschappelijke activiteiten'. 
Die competenties worden vertaald in eindtermen.



Sociale competenties krijgen meer en meer een vaste plaats in onze school. Leerlingen 
moeten niet alleen weten hoe ze op een beleefde manier hulp moeten vragen, ze moeten 
het ook willen en durven vragen. Na veel overleg, zoeken en denken, kozen wij voor de 
methodiek “Kinderen en hun sociale talenten”. Zo deden Mie en Mo hun intrede; zij zijn bij 
ons in de Rozenlaan, waar leerlingen van type 1 en 8 schoollopen, de mascottes van sociale 
vaardigheden.

Bij de start van een nieuw schooljaar wordt met ons team de volgorde van de 
8 gedragscategorieën of thema’s gekozen. Zo 
staat er elke maand  een nieuw thema centraal, 
bv. “Opkomen voor jezelf”. Aan de hand van 
toneelstukjes, ingekleed door Mie en Mo, stellen de 
leerlingen zelf het “talent van de maand” aan elkaar 
voor. Zo is er nog meer betrokkenheid van onze 
leerlingen zelf.
      
Alvorens het startsein te geven voor het nieuwe 
thema, is er steeds een korte feedback van het 
vorige; leerlingen mogen vertellen waar ze op gelet 
hebben, welke actie ze ondernomen hebben en 
wat ze ervan geleerd hebben. 
Elk thema wordt gevisualiseerd aan de hand van 
een leuke tekening. Deze vinden de leerlingen 
terug op de speelplaats, in de gangen en in de 
klas. Hierdoor worden ze ook telkens herinnerd 
aan de door ons gekozen thema of kunnen ze 
terugblikken op de vorige thema’s.
        
Vanuit onze visie hebben wij gekozen voor deze methode die nog voldoende ruimte biedt 
voor eigen inbreng van onze leerkrachten . Met het hele team werken wij steeds rond 
hetzelfde thema, aangepast aan elk leerniveau.  Zo is het nog meer uitnodigend om ook 
buiten de lestijden aan deze doelstellingen te werken; speeltijden, lunchpauze en uitstappen 
zijn ideale momenten om sociale vaardigheden te oefenen. Elk teamlid draagt dan ook op zijn 
manier bij tot de ontwikkeling van de sociale talenten van onze leerlingen.
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Juf Isabelle aan het woord
“Wij werken gedurende 1 lesuur per week vast rond de 
sociale talenten van onze leerlingen. Ikzelf vind de methode 
top omdat ze veel ruimte biedt voor eigen inbreng” zegt een 
heel enthousiaste juf Isabelle Van Leeuwe, leerkracht van de 
middengroep.

“De thema’s zijn uit het leven gegrepen en behandelen 
situaties waar kinderen heel dikwijls mee te maken krijgen in 
het dagelijkse leven. Bij een voorval in mijn klas grijp ik heel 
regelmatig terug naar kennis en vaardigheden die de kinderen 
bij eerdere lessen verworven hebben. Mijn leerlingen ervaren 
dit zeker als een meerwaarde in hun ‘groot’ worden. Omdat 
er heel veel doe-activiteiten zoals rollenspelen, groepswerken 
en knutselactiviteiten aan bod komen, zijn mijn kinderen altijd 
heel gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen
tijdens de lessen sociale vaardigheden”, besluit juf Isabelle.

1e graad:
Vaardigheidsdoelen:
Kunnen vertellen over eigen ervaringen rond ‘ergens nieuw zijn’.
Kunnen zien of een ander in een nieuwe situatie hulp nodig heeft.
Kunnen vertellen over eigen ervaringen met geheimpjes.

Kennisdoelen:
Weten hoe je een ander kunt helpen in een nieuwe situatie.
Weten dat het leuk kan zijn om een geheimpje met elkaar te hebben.

2e graad:
Vaardigheidsdoelen:
Kunnen vertellen over eigen ervaringen met grappige situaties
Kunnen zien of een ander een situatie grappig vindt of niet.
Kunnen vertellen over eigen ervaringen met 'iets alleen doen'.

Kennisdoelen:
Weten dat de één er beter tegen kan als er om hem gelachen wordt dan een ander.
Weten dat je tegelijkertijd verschillende gevoelens in verschillende intensiteiten kunt ervaren.

3e graad:
Vaardigheidsdoelen:
Kunnen vertellen over eigen ervaringen met een misverstand.
Kunnen praten met een ander over een misverstand.
Kunnen zien dat een ander iets vervelend heeft meegemaakt.
Een ander kunnen helpen om te vertellen wat er is gebeurd.

Kennisdoelen:
Weten dat een ander iets kan denken over wat jij denkt of voelt.
Weten dat bij het inschatten van de gevoelens van een ander je persoonlijkheid een rol speelt.

buitengewone aanpak sociale ontwikkelingsdoelen
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Scholengroep Rivierenland organiseerde 
voor een tweede maal een bevraging 
welbevinden bij haar personeelsleden.  
In dit nummer van 't Krijtlijntje staan wij 
stil bij een aantal in het oog springende 
resultaten op niveau van de totaliteit van 
de scholen en onderwijsinstellingen. De 
ruimte ontbreekt om hier dieper in te gaan 
op alle items. Alle resultaten kan u nu al 
nalezen op de website van scholengroep 
Rivierenland www.rvl.be . Na de vakantie 
worden de schoolresultaten overgemaakt 
aan de scholen en de personeelsleden.
 

Ik voel mij goed in mijn vel !
‘Ik voel mij goed’ in en buiten mijn werk. Dat 
is een eerste en misschien wel belangrijkste 
besluit dat uit de 510 antwoorden blijkt. 
Een 8-tal vragen peilden naar het algemeen 
welbevinden van de personeelseden. De 
antwoorden op de verschillende vragen 
werden dan geclusterd in een rubriek 
'algemeen welbevinden'. In de grafiek ziet 
u de uitgesplitste resultaten voor basis en 
secundair onderwijs.

Je moet geen statisticus zijn om tot de 
conclusie te komen dat de overgrote 
meerderheid van onze personeelsleden zich 
echt goed voelen in hun vel. Dat komt ook 
naar voor uit de specifieke vragen. Op de 
vraag 'Aan het eind van de zomervakantie 
verlang ik ernaar de kinderen terug te zien’, 
antwoordt in het basisonderwijs  85%  
bevestigend en in het secundair onderwijs 
verlangt 60% van de  deelnemers aan 
het einde van de vakantie terug naar de 
leerlingen.

Algemeen Directeur  Luc Van Gasse 
hierover: 
'Een ander in het oog springend resultaat 
zien wij op de vraag: "Ik sta vaak tegen mijn 
zin voor de klas". Niet akkoord zegt 98% van 
de collega's in het basisonderwijs en 91 % 
van de collega's in het secundair onderwijs. 
Dat wijst op een enorm hoog engagement en 
motivatie van de leerkrachten. Dat is meteen 
ook de beste garantie voor een kwaliteitsvol 
onderwijs. Het zijn immers de leerkrachten 
die hier dag in dag uit voor zorgen. En wie 
zich goed voelt in het werk en daarbuiten,  
presteert gewoon veel beter en ervaart het 
werk ook minder als ‘moeten’ ".

Last van grensoverschrijdend 
gedrag ? 
In de tweede bevraging welbevinden zijn een 
aantal nieuwe vragen ingelast. Op vraag van 
mevr. Viv Van Damme, vertrouwenspersoon, 
werd er gepeild of men zich slachtoffer 
voelt van grensoverschrijdend gedrag. 
Het was toch wel even schrikken: 10% 
van de deelnemers zegt hiervan de voorbije 
twee jaar last te hebben gehad.  En wat 
er onder ‘grensoverschrijdend gedrag’ 
begrepen wordt, stond toegelicht bij de 
vraag: geweld, pesten en/of ongewenst 
seksueel gedrag). De Raad van Bestuur 
heeft bij de eerste bespreking van de 
resultaten uitdrukkelijk prioritaire aandacht 
gevraagd voor deze problematiek. 

Viviane Van Damme hierover: 
“Volgens de laatste cijfers zouden 18% 
van de leerkrachten worden gepest. 13% 
van de werknemers wordt geconfronteerd 
met lichamelijk geweld en 2% krijgt te 
maken met ongewenst seksueel gedrag. 
Er zijn echter weinig leerkrachten die 
dit gedrag melden. Het is belangrijk 
ongewenst gedrag snel te melden zodat 
de situatie niet escaleert. Op schoolniveau 
is het mijn inziens zeker belangrijk om een 
overleg hierover te organiseren en te kijken 
op welke manier er meer preventief kan 
geanticipeerd worden op de noden van het 
personeel. Het aantal mensen dat aangeeft 
de afgelopen 2 jaar geconfronteerd te zijn 
geweest met grensoverschrijdend gedrag 
heeft zich zeker niet allemaal gemeld bij de 
vertrouwenspersoon. Gemiddeld registreer 
ik ongeveer een tiental klachten per jaar. “
Net zoals op de andere vragen zal ook 
hier bekeken worden welke acties kunnen 
ondernomen worden op schoolniveau en 
eventueel schooloverstijgend. 7

de bevraging welbevinden
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Een collegiale sfeer 
Toch doet deze hoge negatieve score op het gebied van 
grensoverschrijdend gedrag niets af aan een sterk gevoel van collegialiteit 
dat leeft.

Even ter illustratie:
• 80% in basis en 70 % in secundair van het personeel vindt dat er een 

sfeer van samenwerking en vertrouwen heerst binnen het schoolteam
• 93% van de collega’s basis zegt bij problemen bij de collega’s terecht te 

kunnen, in het secundair is dat 86% 
• 82% van de collega’s in basisonderwijs en 76 % in secundair voelt een 

aangename sfeer op de school
• 96 % van de collega’s in basis en 89% in secundair zeggen het naar zijn 

zin te hebben op de schoolHet spreekt voor zich dat ook in de toekomst 
scholen zullen blijven investeren in het scheppen van een goede en 
collegiale sfeer binnen de schoolmuren.

Meer steun van mijn directeur
In de opdracht van de directeur is het ondersteunen van de werking van 
de leerkracht en de andere medewerkers een belangrijke opdracht. Deze 
ondersteuning moet in de eerste plaats positief gericht zijn en kan niet 
sanctionerend geïnspireerd zijn (al moet dat soms wel eens gebeuren).
Binnen scholengroep Rivierenland hebben wij hierrond op het niveau van 
het college van directeurs de voorbije jaren sterk ingezet: zowel logistiek 
als bijvoorbeeld naar de versterking van de eigen schoolpraktijk van de 
directies.  

Algemeen Directeur Luc Van Gasse: “Het is nu voor de tweede maal dat 
wij expliciet bevragen  hoe de personeelsleden de ondersteuning door de 
directeur ervaren. Zowel in het basis als in het secundair onderwijs is er 
een forste stijging van het gevoel dat het personeelslid zich ondersteund 
weet door de directeur. Dat is zeer positief.  Het bewijst ook dat de 
directies ingaan op de stimuli die wij vanuit de scholengroep geven 
om bijvoorbeeld meer pedagogische ondersteuning te geven aan de 
leerkracht in de klas. Op het niveau van de scholengroep is dit goede 
resultaat een stimulans om in die richting verder te werken. Ik hoop dat 
ook elke directeur uit deze evolutie de nodige energie zal putten om ook in 
de toekomst hier verder op in te zetten. Het gaat immers over dé kerntaak 
van de moderne schooldirecteur !”

Werkpunten bepalen 
De bevragingen welbevinden hebben een tweedelig doel: enerzijds voldoen 
aan de wettelijke verplichten inzake welzijn op het werk, maar vooral willen 
wij dit in de werking gebruiken als een instrument van zelfevaluatie. Dat 
wil meteen ook zeggen dat wij deze bevragingen niet in de kast willen 
laten liggen. Neen, het moet voor de schoolleiding en de schoolteams een 
vertrekbasis vormen om prioritaire werkpunten te bepalen.  Ook op het 
niveau van de scholengroep zullen wij kijken of er werkpunten kunnen en 
moeten ontwikkeld worden.

Deze werkpunten kunnen er op gericht zijn om zwakke resultaten te 
verbeteren, maar evenzeer moet het kunnen om te kiezen voor het versterken 
en beter uitbouwen van bestaande sterke punten. Zoals altijd is een 
gezonde mix het meest aangewezen. Vooral bepalend zijn: gezond verstand, 
collegialiteit en een duidelijke communicatie in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen en respect.  Maar dat is werk voor na de vakantie. Nu eerst 
goed genieten van die welverdiende  vakantie! En op het einde van die 
vakantie krijg je alvast het eigen schoolrapport van de bevraging welbevinden 
in de bus.

Hoe garanderen wij de 
anonimiteit?
Wij beseffen maar al te goed dat 
sommige collega’s schrik hebben om 
zich bloot te geven bij het invullen van 
de bevraging.  Wij weten dat een aantal 
collega’s hierom de bevraging niet heeft 
ingevuld, wij beseffen dat een enkeling 
uit achterdocht ook wel de gevraagde 
gegevens over het eigen profiel zou 
durven vervalsen,… allemaal ingegeven 
uit vrees dat de antwoorden tot 
‘ontmaskering’ zouden kunnen leiden.

Toch is deze vrees totaal  ongegrond:

• de link tussen de toeganscode 
(token) en het personeelslid is 
onherroepelijk verbroken: niemand 
kan dus nog achterhalen wie wat 
heeft ingevuld;

• directies krijgen geen inzage in de 
individuele antwoorden en ook op 
niveau van de scholengroep doen 
wij dit niet (Waarom zouden wij 
trouwens onze tijd hierin steken?);

• individuele resultaten worden niet 
bekeken, noch op niveau van de 
scholengroep, noch op niveau van 
de school;

• wij hebben bij het opvragen van de 
gegevens erover gewaakt om geen 
te kleine categoriën te maken omdat 
hier anders wel eens namen zouden 
kunnen worden opgeplakt;

• bij het maken van de 
schoolrapporten bewaken wij op 
het niveau van de scholengroep 
uitdrukkelijk het element 
‘anonimiteit’: indien wij vinden dat 
bijkomende informatie kan leiden 
tot ‘ontmaskering’, worden deze 
deelrapporten niet gemaakt; 
 

• als scholengroep stellen wij ons 
garant voor het bewaken van 
de anonimiteit en zullen wij deze 
gegevens ook nooit vrij geven: aan 
niets of niemand!

De globale resultaten van de bevraging vindt u op
www.rvl.be


