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Mijnheer de minister  

Met deze brief willen we als strategische adviesraad reageren op een aantal ontwikkelingen in 

de context van Onderwijsdecreet XXX.  

Op 23 januari 2020 adviseerde de Vlor het voorontwerp van het verzameldecreet. Uit 

aanvullingen die daarna op dit voorontwerp gebeurden, blijkt uw zorg voor een 

kwaliteitsverbetering van het Nederlands nu de leerplicht verlaagd wordt naar vijf jaar. We 

stellen vast dat u hiervoor het instrument van de eindtermen en/of beheersingsniveaus wil 

hanteren.   

De Vlor wijst op het belang van debat hierover en is vragende partij om een trekkende rol op 

te nemen.     

Essentie van een onderwijsdecreet: dringende en technische maatregelen  

Over de aanvullingen op het voorontwerp is geen overleg geweest met alle onderwijspartners, 

ook al zijn ze van strategisch belang voor de toekomst van het basisonderwijs. Ze zetten een 

van de sterktes van het basisonderwijs onder druk, namelijk de mogelijkheid om negen jaar 

de tijd te nemen om doelgericht te werken aan de grillige ontwikkeling van een kind, met de 

eindtermen als minimumniveau. De Vlor heeft altijd gepleit voor het formuleren van 

eindtermen die enkel gelden op het einde van het basisonderwijs. 

De aanvullingen staan ook op gespannen voet met de doelstellingen van een 

onderwijsdecreet om een aantal dringende en meer technische maatregelen te regelen met 

het oog op een ordentelijke start van het schooljaar 2020-2021. 
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Eerst grondig inhoudelijk debat over de onderwijsdoelen basisonderwijs 

Vanuit de zorg voor een sterk en kwaliteitsvol basisonderwijs willen we ervoor pleiten om 

keuzes over nieuwe cesuren en de nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het 

basisonderwijs op een samenhangende manier en dus zonder voorafname in OD XXX te 

maken. De timing die u in uw beleidsnota vooropstelt, laat een grondig debat toe. Dat debat 

moet gaan over de principes en de inhoudelijke klemtonen van de modernisering van de 

onderwijsdoelen in het basisonderwijs en houdt rekening met de eigenheid van het 

basisonderwijs. Het model van het secundair onderwijs kan immers niet zonder meer 

toegepast worden.   

Advies op eigen initiatief 

De Vlor wil met alle betrokken onderwijspartners inhoudelijk een stevige aanzet geven voor de 

modernisering van de eindtermen basisonderwijs en zal zich baseren op wetenschappelijke 

inzichten en concrete zorgen vanuit het veld.  

Concreet engageert de raad zich om tegen juni 2020 op eigen initiatief een advies uit te 

brengen, rekening houdend met de krijtlijnen van het kaderdecreet voor de onderwijsdoelen 

en de beleidsnota Onderwijs. We hopen dan een constructieve dialoog met u te kunnen 

aangaan op basis van dat advies.  

Met vriendelijke groeten 

 

 


