


Eindtermen. 

Omkijken en vooruitzien.

Enkele inzichten uit de vorige 

seminaries  



6 elementen 

• Functies van eindtermen 

• Verhouding ET – LP – didactiek

• Nieuwe puzzelstukjes in het ET-verhaal 

• Waarde advies van de Vlor

• Spanningsvelden. Waar denken we best nog 

even over na ? 

• Welke benaderingen uit het SO kunnen 

relevant zijn voor het BAO ? 



Eindtermen passen in een vernieuwd 

stelsel van kwaliteitstoezicht / 

kwaliteitszorg / 

kwaliteitsverbetering

Eindtermen moeten worden gedacht vanuit de functies die ze 

bekleden in het onderwijssysteem (Simons).  

Concept van eindtermen paste in een de hertekening van het 

onderwijsbeleid nadat onderwijs een Vlaamse bevoegdheid werd 

(1989-1991), 

Nieuw stelsel van kwaliteitsbewaking onderwijs / roep naar 

verantwoording voor onderwijsmiddelen 

DVO 1993



Kwaliteitsdriehoek 

P. Michielsens



Eindtermen als instrument voor 

kwaliteitstoezicht ? 

Eindtermen als instrument voor 

kwaliteitszorg ? 

Eindtermen als instrument voor 

kwaliteitsverbetering ? 

M. Simons 



Kwaliteitsdriehoek onder druk ? 



M. Simons 



Achterliggende concepten 

beleidsnota min. Weyts

Debat excellentie 

Debat gevalideerde, genormeerde en gestandaardiseerde 

toetsen 



Samenspel tussen ET, LP en 

didactiek verschuift ? 

• Samenhang LP – ET 

• Decreet 1991
ET'en schaden nergens autonomie van schoolbesturen om leerplannen uit te 

werken. Schoolbesturen kunnen op autonome wijze verdere uitwerking of 

verdieping of uitbreiding aan ET’en geven. De verhouding tussen ET'en en 

opvoedingsprojecten zal in de leerplannen een balans in evenwicht moeten 

zijn. 

• Kaderdecreet 
Het schoolbestuur ontwikkelt in omvang beperkte leerplannen die voldoende 

ruimte laten voor de inbreng van scholen, leraren, lerarenteams of leerlingen 

en waarin de ET'en letterlijk moeten worden opgenomen

• Doorlichting inspectie : eindtermen of leerplannen ? 

• Taxonomie = didactische element ?

G. Schelstraete- R. Standaert  



Nieuwe puzzelstukjes

verschillend statuut ET 

Willems en Lievens 



ET en pedagogische vrijheid 

• Impact van strakker beleid voor 

huisonderwijs neemt alternatief weg; 

• Belang van afwijkingsprocedure; 

• Afwijkingsprocedure geldt niet voor 

basisgeletterdheid (echte minima ?) 

• Wat zal de impact zijn van 

uitbreidingsdoelen ? Welke populatie ? 



Rol Vlor in totstandkoming 

eindtermen 

• Werken aan consensus 

Of 

• Nood aan plaatsen om principiële debat te voeren –

verschillen in visie (Simons)  

• Einde van proces biedt nieuwe kansen (Willems)  

• Meer ruimte voor diversiteit aan meningen (vrijheid 

van meningsuiting wordt groter)

• In die zin verschil maken met ontwikkelcommissies 

en valideringscommissie 

• Inzet van bepaalde elementen en verschil in 

benaderingen duidelijk maken ten behoeve van het 

parlement; 



Spanningsvelden (1)

verschuivingen in kwaliteitsbeleid overheid: 

• toetsbaarheid – realiseerbaarheid 

• versterking of verengen van begrip kwaliteit 

• overheid omschrijft haar rol anders – rollen van andere 

spelers ? 

• leerplannen – eindtermen staan in andere verhouding 

Impact nieuwe ET op andere actoren dan de school als 

organisatie : 

• Leerlingen (individueel te bereiken doelen) 

• Haalbaarheid voor leerlingen in termen van 

leerbaarheid / studeerbaarheid (cfr. 2de en 3de graad 

SO)

• Blijft handelen van leerkrachten buiten schot ?  



Spanningsvelden (2) 

Complexiteit van het stelsel

• Hanteerbaarheid voor leerkrachten 

• Samenhang met leerplannen 

Hoe verhoudt het debat over excellentie zich tot de rol van 

de eindtermen ? 

• Eindtermen als minima of niet meer ? 

Hoe verhoudt het debat over eindtermen zich tot het debat 

over toetsbaarheid ? 

• Behoort taxonomie tot het didactische ? 



Welke elementen uit toelichtingen SO 

zijn misschien relevant voor 

basisonderwijs ? 



structurerende elementen 

gemeenschappelijk (eerste graad –

2de en 3de graad) 



sleutelcompetenties : kader voor BV eerste, tweede en derde 

graad 

8.
Competenties 

met betrekking tot 
historisch bewustzijn

2.
Competenties 

in 
het Nederlands

3.
Competenties in 

andere talen

6. 
Competenties inzake 

wiskunde, exacte 
wetenschappen en 

technologie

9. 
Competenties met 

betrekking tot 
ruimtelijk bewustzijn

11. 
Economische en financiële 

competenties

4.
Digitale competenties en 

mediawijsheid

5. Sociaal-
relationele

competenties

13. 

Leercompetenties met 
inbegrip van OC, innovatiedenken, 
creativiteit,   probleemoplossend 

en kritisch denken, 
systeemdenken, 

informatieverwerking en 
samenwerken

15. 
Ontwikkeling van 
initiatief, ambitie, 

ondernemingszin en 
loopbaan-

competenties

1.
Competenties op het 
vlak van lichamelijk, 

geestelijk en 
emotioneel 

bewustzijn/gezondheid
7.

Burgerschaps-
competenties met 

inbegrip van 
competenties inzake 

samenleven

10. 
Competenties 
inzake 
duurzaamheid

12. 
Juridische 

competenties 

14. 
Zelfbewustzijn 

en 
zelfexpressie, 
zelfsturing en 
wendbaarheid 

16. 
Cultureel 

bewustzijn en 
culturele expressie

Transversale eindtermen
in samenhang met andere 
sleutelcompetenties 
(Voor alle finaliteiten hetzelfde)

Inhoudelijke eindtermen
de transversale ET maken hier integraal 
deel van uit 
(Verschillend per finaliteit)

Mix van transversale en 
inhoudelijke eindtermen



rol van bouwstenen 

BOUWSTENEN

• Inhoudelijke richting over de graden heen
• Generiek geformuleerd
• Zorgen voor consistentie en coherentie 

over de graden heen
• Niet decretaal verankerd



manier van formuleren

Competentiegerichte formulering met evalueerbaar

handelingswerkwoord

Noodzakelijke kennis*

om de eindterm te bereiken

Procedurele 

kennis
Feitenkennis

Metacognitieve 

kennis
Conceptuele 

kennis

Dimensie

van de eindterm

Cognitieve 

dimensie
Affectieve 

dimensie 

Psychomotorische 

dimensie

Beheersingsniveau

per dimensie

Bron: www.onderwijsdoelen.be
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