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Vlaamse Onderwijsraad Algemene Raad
Leuvenseplein 4 5 juni 2001
1000 Brussel AR/RHE/ADV/007

Advies over de amendementen op het ontwerp van decreet betreffende
de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties in het

secundair onderwijs
 

1 Situering

Op 27 april 2001 vroeg mevr. M. Vanderpoorten, Vlaams minister van onderwijs en vorming,
de Vlor om advies over de regeringsamendementen op het ontwerp van decreet betreffende
de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de basiscompetenties in het secundair onderwijs.
Het advies werd goedgekeurd op de algemene raad van 5 juni 2001 met eenparigheid van
stemmen. Er waren 20 stemmen voor; geen tegenstemmen en drie onthoudingen.
Er is tevens gestemd over onderdelen van het advies. We geven bij het betreffende punt
telkens de stemverhoudingen.

2 Toepassingsgebied

Dit luik is goedgekeurd met 15 stemmen voor, de twee vertegenwoordigers van de sociale
partners stemden tegen en zes leden onthielden zich.

De raad steunt de inperking van het toepassingsgebied tot het gewoon en buitengewoon
voltijds secundair onderwijs. Het deeltijds onderwijs wordt voorlopig beter uit het
toepassingsgebied van het decreet gehaald. Het DBSO kent geen basisvorming. Bovendien
werkt het DBSO ook met individuele leertrajecten. Er zijn geen goedgekeurde leerplannen.
Voor het ogenblik werkt het DBSO ook met een studiesanctionering sui generis. Het is
wenselijk om op korte termijn een debat ten gronde te voeren over de wenselijkheid van
kwaliteitsindicatoren in het DBSO.

De raad herhaalt in dit verband dat drie elementen cruciaal zijn in het debat over
kwaliteitsstandaarden in het DBSO.
-  Ten eerste moet de positie van het deeltijds onderwijs t.a.v. het voltijds secundair
onderwijs duidelijk zijn. De afgestudeerden beschikken over een specifieke en onmiddellijke
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
-  Ten tweede is de raad van mening dat in het deeltijds beroepssecundair onderwijs ook
aandacht moet zijn voor basisvorming. Deze basisvorming moet een zo hoog mogelijke
maatschappelijke redzaamheid garanderen;
-  Ten derde wijst de raad op de specificiteit van de doelgroep in het deeltijds
beroepssecundair onderwijs. Dwingende normen, strakke programma's verhinderen om
adequaat in te spelen op de leefwereld en de behoeften van de leerlingen.
Kwaliteitsstandaarden moeten de noodzakelijke ruimte voor differentiatie, remediëring en
een positievere benadering van de jongere en zijn mogelijkheden open laten. Er dient b.v.
ruimte te zijn voor individuele leertrajecten.

De Vlaamse regering kan inrichtende machten die deelnemen aan een onderwijsexperiment,
voor de duur van het experiment vrijstellen van de bepalingen inzake de specifieke
eindtermen. De raad is niet overtuigd van de zin van vrijstellingen voor experimenten De
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raad vreest dat de gelijke behandeling van leerlingen hierdoor in het gedrang komt (o.a. een
gelijkwaardige sanctionering).

De twee laatste zinnen zijn behouden met 15 stemmen voor, 5 tegen en 3 onthoudingen.

3 Eensluidend advies (amendement bij art. 2, § 1)

Deze passus is goedgekeurd met 22 stemmen voor en 1 onthouding.

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen betreffen de inhoud van onderwijs. Het bepalen van
eindtermen en ontwikkelingsdoelen is daarom een delicate evenwichtsoefening. Daarom
bepaalde de schoolpactwet, zoals gewijzigd, dat over eindtermen en ontwikkelingsdoelen
een eensluidend advies van de Vlor vereist was. In die context betreurt de Vlor dat het
eensluidend advies wordt geschrapt. Het eensluidend advies garandeert een breed
maatschappelijk en onderwijskundig draagvlak voor de kwaliteitsindicatoren dat verder reikt
dan de onderwijsverstrekkers. Dit draagvlak garandeert ook dat de afwijkingsprocedure een
uitzonderingsprocedure blijft. Er is nu geen enkele garantie dat de overheid rekening houdt
met de opmerkingen die de Vlor formuleert bij eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

De Vlor herinnert aan de interpretatie over de betekenis van het overleg vermeld in art. 5 van
de schoolpactwet. De Vlor staat erop dat de bestaande afspraken blijven gelden, met name
dat het overleg art. 5 enkel bijeengeroepen wordt als de inrichtende machten zich
onvoldoende kunnen herkennen in het advies geformuleerd door de Vlor. Ten tweede kan dit
als de overheid onvoldoende rekening houdt met de bedenkingen geformuleerd in het advies
van de Vlor.

Wegens het maatschappelijk draagvlak van eindtermen en ontwikkelingsdoelen vindt de Vlor
het belangrijk dat hierover in de Vlor een consensus tot stand komt tussen alle geledingen
betrokken bij het onderwijs. Ditzelfde geldt ook voor de specifieke eindtermen waar overleg
en zelfs consensus tussen overheid, sociale partners en de onderwijsverstrekkers
noodzakelijk is.

4 De omschrijving van eindtermen (amendement bij art. 3)

Deze passus werd goedgekeurd met 20 stemmen voor en drie onthoudingen en geen
tegenstemmen.

In de nieuwe formulering wordt gesteld dat de inspectie het bereiken van de eindtermen door
de school bij de leerlingen zal afwegen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de
leerlingenpopulatie. Volgens de Onderwijsraad kan deze afweging t.a.v. het bereiken van de
eindtermen enkel betrekking hebben op de controle door de inspectie en in geen geval
geïnterpreteerd worden als een richtlijn voor de klassenraad. De bewijslast voor het bereiken
van eindtermen ligt bij de school en niet op het niveau van de leerling. Volgens de Vlor komt
het de inspectie niet toe op een individuele basis na te gaan of leerlingen de vakgebonden
eindtermen bereiken in het licht van het toekennen van de studiesanctionering die tot de
uitsluitende bevoegdheid van de klassenraad blijft behoren.

De raad steunt wel de visie dat “de school de maatschappelijke opdracht heeft de
eindtermen bij de leerlingen te bereiken”. Deze formulering laat de meeste ruimte voor de
school om een zorgbreedtebeleid te voeren. Niet de schoolcontext moet centraal staan maar
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wel de individuele zorgbehoefte van de leerling. De Vlor steunt de visie dat de school
aantoont met een eigen planning aan vakoverschrijdende eindtermen te werken. Het valt de
raad op dat de criteria om dit te beoordelen niet in het decreet zijn opgenomen. Het gaat om
elementen die de planlast van de school verzwaren. Om de planlast alsnog binnen de
perken te houden, is het goed de criteria in het decreet op te nemen. Het gaat om volgende
elementen:
-  de school heeft een expliciete visie op de vakoverschrijdende eindtermen;
-  deze visie staat neergeschreven;
-  de leraars zijn vertrouwd met deze visie;
-  alle participanten zijn ingelicht over deze visie.

5 Specifieke eindtermen

Onderstaande passus is goedgekeurd met 23 stemmen voor en 1 onthouding.

De Vlor steunt het onderscheid dat de amendementen invoeren tussen enerzijds decretale
specifieke eindtermen en de conventionele specifieke eindtermen. Deze voorstellen zoeken
een evenwicht tussen het legaliteitsbeginsel enerzijds en de mogelijkheid tot flexibele
aanpassingen aan de andere kant. De decretale specifieke eindtermen zullen enkel de
krachtlijnen bevatten terwijl via de conventionele specifieke eindtermen adequaat kan
worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

5.1 Decretale specifieke e indtermen (amendement bij art. 5)

Onderstaande passus is goedgekeurd met 21 stemmen voor en drie onthoudingen.

De Onderwijsraad steunt de idee om enkel voor het einde van de opleiding (tweede en derde
graad samen) decretale specifieke eindtermen vast te leggen. Zoniet worden soepele
overgangen tussen de tweede en de derde graad die nu nog mogelijk zijn, dichtgemetseld.
Ofwel wordt leerlingen die de eindtermen 2de graad niet haalden, de toegang geweigerd
ofwel worden ze verplicht tot een langer leertraject. Het is een goede oplossing om over de
inpassing van de decretale specifieke eindtermen afspraken te maken met de inrichtende
machten en het gemeenschapsonderwijs. Het is wenselijk bij deze afspraken de sociale
partners te betrekken. Dit kan gebeuren in de sectorcommissies van de Vlor.

5.2 Conventionele specifieke eindtermen (amendement bij art. 2bis)

Deze passus is goedgekeurd met 21 stemmen voor; twee tegen (sociale partners) en 1
onthouding.

De raad merkt op dat er decretaal geen procedure wordt vooropgesteld voor de ontwikkeling
van de conventionele specifieke eindtermen. Het is wenselijk de procedure voor de
ontwikkeling en de actualisering van specifieke eindtermen te bepalen in het decreet.
De amendementen bepalen dat een convenant een geldigheid heeft van in principe zes jaar.
De vraag rijst waarom dit decretaal moet worden bepaald. Belemmeren deze strikte
bepalingen over de geldigheid van een convenant niet de soepele aanpassingen als dit
nodig en efficiënt is?
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6 Kwaliteitsindicatoren in het buitengewoon onderwijs
(amendement bij art. 4)

Deze passus is aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De Vlor is tevreden vast te stellen dat er in de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon
secundair onderwijs eindtermen zijn. Zoals gesteld in het advies van de afdeling voor het
buitengewoon secundair onderwijs van 22 februari 2001 garandeert dit de gelijkwaardigheid
van de studiesanctionering. De raad vindt evenwel dat de bepaling niet mag uitsluiten dat de
klassenraad voor bepaalde leerlingen uit opleidingsvorm 4 bijkomend ontwikkelingsdoelen
selecteert b.v. in functie van de remediëring van een specifieke handicap?

Positief is ook dat de klassenraad eindtermen of ontwikkelingsdoelen kan selecteren van
andere niveaus, andere opleidingsvormen of types of van het gewoon onderwijs. Dit moet
onder meer soepeler overgangen tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs
mogelijk maken.

De Vlor vindt het eveneens een ontwikkeling ten goede dat de klassenraad zelf de
gelijkwaardigheid van prestaties met het oog op een gelijkwaardig diploma beoordeelt.

7 Leerplannen en handelingsplannen (amendement bij art. 6)

Deze passus is aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De omschrijving van het begrip leerplan is conform de standpunten die de Vlor in dit verband
steeds heeft ingenomen. Het is belangrijk dat de eigen doelen van de inrichtende machten
het nodige belang krijgen.

8 Implicaties voor het basisonderwijs

De Vlor verwijst naar het advies dat over dat voorontwerp van decreet betreffende het
onderwijs, XIII is uitgebracht.

9 Implicaties voor het volwassenenonderwijs

Deze passus is aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De raad dringt er in de eerste plaats op aan dat de bepalingen van het themadecreet
adequaat hertaald worden naar de bepalingen in het decreet op het volwassenenonderwijs.

De raad is van mening dat het wenselijk is om enkel wat specifiek is te regelen in het decreet
volwassenenonderwijs en voor de elementen gemeenschappelijk aan het onderwijs voor
sociale promotie en het voltijds secundair onderwijs te verwijzen naar het “themadecreet”.

Deze techniek verhindert dat de stelsels voor beide onderwijssectoren uiteen groeien en zo
de gelijkwaardigheid van (bepaalde) studiesanctioneringen ondergraven. De raad pleitte
trouwens al diverse malen voor samenhang in de stelsels van kwaliteitsindicatoren. Daarom
vindt de raad dat de omschrijving van “eindtermen (algemene)”, “specifieke eindtermen” en
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“leerplan” dezelfde moeten zijn. Voor het onderwijs voor sociale promotie moet er wel een
andere omschrijving komen van de gedeeltes waarop resp. eindtermen (algemene) en
specifieke eindtermen van toepassing zijn. De noties “basisvorming” en “het specifiek
gedeelte van de opleiding” hebben geen betekenis in het onderwijs voor sociale promotie.

De raad verzet zich tegen het feit dat eindtermen (algemene) zouden gelden in andere
studiegebieden dan het studiegebied “algemene vorming”. Eindtermen (algemene) en
basisvorming opleggen aan volwassenen die geen diploma secundair onderwijs ambiëren,
legt nodeloze drempels voor deze cursisten. De raad is ook van mening dat de regering op
andere algemene eindtermen voor het studiegebied algemene vorming dan enkel de
vakoverschrijdende eindtermen een afwijking moet kunnen bepalen. Niet alle elementen uit
de basisvorming zijn immers relevant voor volwassenen. Ook dit zou nodeloze drempels
kunnen vormen om een diploma te halen.

Het statuut van de verschillende soorten kwaliteitsindicatoren moet dezelfde zijn in het
onderwijs voor sociale promotie als in het voltijds secundair onderwijs. Het gaat om de
betekenis van het bereiken van eindtermen (gerelateerd aan schoolcontext en populatie),de
specifieke eindtermen, de attitudinale eindtermen, vakoverschrijdende eindtermen.

De raad is van mening dat specifieke eindtermen in het onderwijs voor sociale promotie
moeten betrekking hebben op de opleiding en de optie en niet op het hele studiegebied. Dit
laatste biedt te weinig mogelijkheden op differentiatie.

Voor wat betreft het niet-analoge aanbod vindt de raad het noodzakelijk dat ook in het niet-
analoge aanbod kwaliteitsstandaarden en / of andere kwaliteitsbewakende mechanismen
worden geïntroduceerd. De raad wenst evenwel niet dat de einddoelen van het niet-analoge
aanbod door de regering of door het parlement worden vastgelegd. Het niet-analoge aanbod
vraagt immers, meer nog dan het analoge aanbod een tijdige actualisering van de
onderwijsdoelen en een grotere mate van flexibiliteit in het aanbod. De einddoelen komen tot
stand in onderling overleg tussen de overheid, de onderwijsverstrekkers en desgevallend de
sociale partners.

administrateur-generaal: Jacques Perquy
voorzitter: Louis Van Beneden


	Situering
	Toepassingsgebied
	Eensluidend advies (amendement bij art. 2, § 1)
	De omschrijving van eindtermen (amendement bij art. 3)
	Specifieke eindtermen
	Decretale specifieke eindtermen (amendement bij art. 5)
	Conventionele specifieke eindtermen (amendement bij art. 2bis)

	Kwaliteitsindicatoren in het buitengewoon onderwijs (amendement bij art. 4)
	Leerplannen en handelingsplannen (amendement bij art. 6)
	Implicaties voor het basisonderwijs
	Implicaties voor het volwassenenonderwijs

