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BETREFT Betrokkenheid Vlor versterken in beleidsproces eindtermen 

Mijnheer de minister 

Op 16 juni 2022 vernietigde het Grondwettelijk Hof het decreet van 12 februari 2021 ‘betreffende 

de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en diverse 

andere verwante maatregelen’.  

Via deze brief willen wij duidelijk maken dat u ook in dit dossier op de Vlor kan rekenen als een 

constructieve partner. Daarom richten we volgende vragen tot u: 

• Breed draagvlak geven aan het ontwikkelen van de eindtermen was in 1991 een grondreden 

om de Vlor op te richten. Het arrest ondersteunt onze vraag naar een blijvende erkenning voor 

die kernopdracht. Voor het onderbouwen van het arrest verwijst het Grondwettelijk Hof 

verschillende keren naar de Vlor-adviezen. We vragen om tijdig en vaker met de Vlor rond de 

eindtermen in dialoog te gaan zodat er op het einde van het beleidsproces sprake is van een 

sterk en breed gedragen pakket eindtermen als minimumdoelen. 

• We vragen transparantie over het kader, de methodiek en de timing die u zal volgen om tot 

nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs te komen en wensen 

met u in dialoog te gaan om de rol van de Vlor hierin duidelijk te stellen.  

• We vragen aandacht voor twee eerder uitgebrachte adviezen van de Vlor die aanbevelingen 

bevatten voor de te ontwikkelen eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs en 

ontvangen graag uw antwoord hierop (zie ook bijlagen):  

- Vlor, Raad Basisonderwijs. Vorm geven aan nieuwe onderwijsdoelen voor het 

basisonderwijs. Advies over principes en aanbevelingen voor nieuwe eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen in het gewoon basisonderwijs, 10 juni 2020. 

- Vlor, Raad Basisonderwijs. Knelpunten in de procedure voor nieuwe onderwijsdoelen 

basisonderwijs. Advies over de conceptnota “Eindtermen en ontwikkelingsdoelen 

basisonderwijs”, 16 oktober 2020. 

We kijken uit naar de opvolging van deze brief.  

Met vriendelijke groeten 

 

De heer Ben Weyts 

viceminister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport,  

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Koolstraat 35 

1000 Brussel 
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