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Vlaamse Onderwijsraad Algemene Raad 
Leuvenseplein 4 Dinsdag, 22 april 2003 
1000 Brussel AR/PCA/ADV/010 

Een nieuw vak over ethiek en levensbeschouwing in het officieel onderwijs: 
‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ 

Advies 

1 Situering 

Dit advies is een rechtstreeks gevolg van één van de engagementen van de overheid tijdens 
de onderhandelingen over onderwijsdecreet XIV.  Een werkgroep ad hoc (1) in de Vlor kreeg 
de opdracht de invoering te onderzoeken van een vak ‘cultuurbeschouwing’, naast de 
erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.  Dit advies is het resultaat van de 
werkzaamheden van die werkgroep ad hoc.   

Het advies blijft uitdrukkelijk binnen de context van de tekst van de Grondwet en de 
bestaande structuur van het onderwijsaanbod.  Het bevat wel voorstellen waarvoor een 
aanpassing van het decretaal kader noodzakelijk zal zijn.  

De minister heeft in een tussentijds rapport een omstandige juridische analyse  ontvangen 
over de invoering van ‘cultuurbeschouwing’ in het officieel onderwijs.  In dat tussentijds 
rapport van 3 december 2002 vraagt de Vlor aan de minister om zijn juridische analyse te 
toetsen aan de inzichten van een beperkte groep van gespecialiseerde juristen.  Dit advies 
gaat uit van die omstandige juridische analyse.  De tekst bevat een korte samenvatting van 
die analyse (2). 

De werkgroep heeft de vertegenwoordigers van de erkende instanties van de 
levensbeschouwelijke vakken gehoord over de juridische uitgangspunten.  Zij besteedde 
daaraan twee vergaderingen.  In een derde vergadering heeft zij de vertegenwoordigers 
uitgenodigd om hen te horen over het ontwerp van advies.  De uitgangspunten van de 
werkgroep en van de vertegenwoordigers van de erkende instanties van de 
levensbeschouwelijke vakken liggen evenwel zover uit mekaar dat een gesprek over het 
eigenlijke ontwerp van advies met hen niet mogelijk bleek. 

De Algemene Raad van de Vlor keurde het advies goed op 22 april 2003, met 17 stemmen 
voor en 6 onthoudingen  (3). 

2 Probleemstelling 

2.1 Verantwoording van de vraag 

De vraag naar de mogelijkheid om cultuurbeschouwing in te richten in het officieel onderwijs 
komt aanvankelijk van het Gemeenschapsonderwijs.  Het Gemeenschapsonderwijs 
argumenteert zijn vraag op twee manieren.   

Enerzijds herkennen een aantal ouders, vooral in hun methodescholen, zich niet in de 
levensbeschouwelijke vakken zoals het officieel onderwijs die nu apart moet aanbieden. 

Anderzijds wil het Gemeenschapsonderwijs de tijd die vrij komt in het lessenrooster van 
                                                
1  Leden van de werkgroep: Raf Verstegen, voorzitter, Hans Annoot, Marcel Davidts, André De Wolf, Romain Hulpia, Marlies 

Jongsma, Ruth Lamotte, Frank Lefever, Gust Louwet, Peter Michielsens, Jacques Perquy, Joris Roos, Daniel Samyn, Willy 
Vanhaeren, Peter Vanham, Claude Walgraef, Marie Weckx, Wellens Jef, Patrice Caremans, secretaris 

2  Zie als bijlage de nota R. Verstegen “Cultuurbeschouwing: juridische mogelijkheden en grenzen”, 4 oktober 2002, 
synthesenota als leidraad voor de bespreking in de werkgroep, AR/WGCBS/EXT/008 

3  De vertegenwoordigers van het VSKO onthielden zich bij de stemming omdat de inhoud van het advies geen rechtstreekse 
gevolgen heeft voor de scholen waarvan zij de inrichtende machten vertegenwoordigen, de vertegenwoordiger van  ACOD 
onderwijs onthield zich wegens het gebrek aan een ‘second opinion’ over de juridische analyse van de werkgroep ad hoc. 
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leerlingen die vrijstelling hebben verkregen van godsdienst en niet-confessionele zedenleer 
op een positieve manier invullen.  Deze leerlingen hebben volgens de Grondwet (4), net als 
alle anderen, recht op een morele en religieuze opvoeding ten laste van de gemeenschap. 

Het gemeentelijk onderwijs en het provinciaal onderwijs sluiten zich aan bij de vraag van het 
Gemeenschapsonderwijs. 

Indien een neutraal vak over ethiek en levensbeschouwing niet mogelijk blijkt, dan vragen 
alle representatieve organisaties van de officiële inrichtende machten aan de overheid de 
middelen die zij nodig hebben om de vrijgestelde leerlingen in meer verantwoorde 
omstandigheden te laten werken aan hun eigen project, zoals de omzendbrief van 15 juli 
2002 dat van hen verwacht. 

2.2 Omvang van de vraag tot vrijstelling 

Tijdens het schooljaar 2001-2002 waren in het lager onderwijs 1367 leerlingen vrijgesteld 
van levensbeschouwelijke vakken.  In het secundair onderwijs kregen in de eerste, de 
tweede en de derde graad 1397 leerlingen vrijstelling en in de vierde graad 503 leerlingen.   

In grote lijnen zijn er twee soorten vragen naar vrijstelling.  Enerzijds geïsoleerde vragen van 
ouders die zich niet herkennen in één van de aangeboden cursussen.  Een deel van die  
ouders hebben een godsdienstige overtuiging die niet structureel erkend is.  De getuigen van 
Jehova zijn daarvan een grote groep.  Anderzijds vragen ouders in bepaalde 
methodescholen collectief vrijstelling.  In het lager onderwijs waren er tijdens het schooljaar 
2001-2002, 587 geïsoleerde vragen en 780 collectieve vragen.   

In het secundair onderwijs vertekenen de administratieve vrijstellingen in de 4de graad het 
beeld.  In de 4de graad geldt de keuzeplicht niet omdat bijna alle leerlingen meerderjarig zijn. 

In de tijd evolueren deze aantallen niet sterk.  Het aantal geïsoleerde vragen vermindert een 
beetje en de collectieve vragen in methodescholen nemen lichtjes toe. 

3 Juridische context (5) 

3.1 Juridische analyse 

De Grondwet verplicht de gemeenschappen om in alle officiële scholen de keuze te 
waarborgen tussen het onderricht in één van de erkende godsdiensten of de niet-
confessionele zedenleer.  Deze verplichting was reeds ingeschreven in de Schoolpactwet (6).  
Nu is ze afzonderlijk geregeld voor het basisonderwijs (7) en voor het secundair onderwijs (8). 

De Vlaamse Gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid voor de niet-confessionele 
zedenleer toevertrouwd aan de erkende instantie van de niet-confessionele gemeenschap.  
Daardoor is niet-confessionele zedenleer in Vlaanderen nu structureel een 
levensbeschouwelijk geëngageerd vak.  Dat brengt mee dat niemand nog moet motiveren 
waarom hij daarvan vrijstelling vraagt.  De vrijheid van mening houdt ook in dat men in 
principe niet verplicht is om zijn overtuiging aan de overheid bekend te maken.  Hetzelfde 
geldt voor de aangeboden godsdiensten.  Met alleen geëngageerde alternatieven, moet elke 

                                                
4  Art. 24 §3, 2de lid 
5  Zie als bijlage de nota R . Verstegen “Cultuurbeschouwing: juridische mogelijkheden en grenzen”, 4 oktober 2002, 

synthesenota als leidraad voor de besprekingen in de werkgroep, AR/WGCBS/EXT/008; uitvoerig: R. Verstegen, “Een 
nieuw vak over levensbeschouwing en ethiek in het licht van art.  24 G.W. en de fundamentele rechten en vrijheden?”, 
T.O.R.B. 2002-2003, 271-290. 

6  Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, art. 8 
7  Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, Art. 41  
8  Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs – II, Art. 52 bis tot en met 52 quater, zoals ingevoerd door Art. III.6 van 

het decreet betreffende het onderwijs XIV s.d. 
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vraag naar vrijstelling zonder motivering aanvaard worden.  Ongewild is de keuze voor een 
levensbeschouwelijk vak zo principieel facultatief geworden.  De overheid moet het toezicht 
op de aanvragen nog verder loslaten. 

Uit de parlementaire debatten bij de grondwetsherziening van 1988 blijkt daarentegen dat in 
de geest van de Grondwet de keuze voor de leerlingen verplicht moet blijven.  Over de mate 
waarin deze interpretatie, die niet in de tekst zelf van de Grondwet is neergelegd, bindend is 
voor de decreetgever bestaan wel meningsverschillen. 

Volgens art. 24, § 3 tweede lid van de Grondwet hebben alle leerplichtige leerlingen recht op 
een morele of religieuze opvoeding ten laste van de gemeenschap.  In het officieel onderwijs 
kan dat in één van de vakken erkende godsdienst en in een levensbeschouwelijk 
geëngageerd vak niet-confessionele zedenleer.  Maar wie kiest voor een bezinning over 
levensbeschouwing en ethiek die niet geëngageerd is, heeft ook dat recht.  Uit de Grondwet 
volgt dat voor hen overal in het officieel onderwijs een aanbod moet zijn.  Dit aanbod 
ontbreekt nu in de Vlaamse Gemeenschap.  Dit betekent dat er een constitutioneel niet te 
verantwoorden leemte in de regelgeving is ontstaan.  Een nieuw levensbeschouwelijk 
neutraal vak ‘cultuurbeschouwing’ kan hierop een antwoord zijn. 

Onder invloed van de rechtspraak van de Raad van State is de regelgeving geëvolueerd 
naar een steeds duidelijkere affirmatie van het recht op vrijstelling.  Zo is het eerste motief 
van de Raad van State om een recht op vrijstelling te erkennen, uit het vizier verdwenen: het 
gebrek aan een levensbeschouwelijk neutraal alternatief omwille van de vrijzinnige invulling 
van niet-confessionele zedenleer. 

Principieel heeft de overheid het recht om een programma over thema’s van 
levensbeschouwing en ethiek aan te bieden en voor iedereen te verplichten.  De 
gemeenschap heeft er belang bij om de waarden die aan een democratische samenleving 
ten grondslag liggen, via het onderwijs door te geven.  Zij kan, voor wie daarvoor kiest, in 
beperkte mate in het officieel onderwijs daarvoor ruimte laten aan erkende godsdiensten of 
levensbeschouwingen die dat vanuit hun eigen overtuiging invullen.  Het is niet denkbaar dat 
elke particuliere overtuiging daarvoor in het onderwijs dezelfde mogelijkheid krijgt.  De 
overheid moet zelf een levensbeschouwelijk neutraal aanbod verzekeren voor ouders en 
leerlingen die geen onderwijs vinden op basis van hun eigen levensbeschouwing of die 
kiezen voor een niet-geëngageerde benadering.  Bij zo’n levensbeschouwelijk neutraal 
aanbod bestaat in principe geen recht op vrijstelling. 

Om meerdere redenen zou de invoering van een nieuw vak zonder recht op vrijstelling 
aanleiding kunnen geven tot betwistingen:  

- De formulering van een levensbeschouwelijk neutraal leerplan is niet eenvoudig.  Het 
kan altijd, al is het met de grootste zorg voorbereid, bijsturing vragen.   

- Zelfs een zeer zorgvuldige uitwerking zal misschien geen recht doen aan elke 
overtuiging.  Het blijft mogelijk dat een rechter uitzonderlijk in een zeer specifieke 
situatie een recht op vrijstelling erkent. 

- De mogelijkheid tot vrijstelling is zo ingeburgerd dat ouders die als een 
verworvenheid of zelfs als een fundamenteel recht kunnen ervaren. 

- De draagwijdte van de rechtspraak van de Raad van State ter zake, meer bepaald 
het arrest Davison is niet zo duidelijk.  Daarover blijft enige juridische onzekerheid 
bestaan. 

De inhoud van een alternatief vak bepalen, is bijzonder delicaat.  Het gaat hier ongetwijfeld 
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om essentiële keuzes in een onderwijsaangelegenheid.  Art. 24, § 5 G.W. bepaalt (9) dat 
alleen de decreetgever zelf dit soort keuzes kan maken.  De decretale waarborgen zullen 
hier zeker niet geringer kunnen zijn dan voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. 

3.2 Besluit 

Bovenstaande analyse leidt tot het besluit dat 

- de Vlaamse Gemeenschap grondwettelijk verplicht is aan alle leerlingen in het 
officieel onderwijs een levensbeschouwelijk niet-geëngageerd vak aan te bieden over 
ethiek en levensbeschouwing; 

- bij afwezigheid van een dergelijk vak een vrijstelling op eenvoudig verzoek en dus 
een facultatieve keuze de enige mogelijkheid is; 

- een niet-geëngageerd aanbod toelaat in principe niet langer in de mogelijkheid van 
vrijstelling te voorzien.  Op dit punt zijn juridische betwistingen te verwachten. 

De Vlor stelt een reële spanning vast tussen de initiële vraag en de draagwijdte van de 
consequenties van een analyse van de juridische context.  Een relatief klein aantal leerlingen 
vraagt een vrijstelling.  Op enkele plaatsen staat achter de vraag een groep die vrijstelling 
vraagt vanuit het eigen project van een methodeschool.   

De juridische analyse leidt daarentegen tot de veralgemening van een levensbeschouwelijk 
neutraal vak over ethiek en levensbeschouwing als bijkomend alternatief.  Al wie niet voor 
een geëngageerd vak kiest, moet dit volgen.  In principe is daarvoor geen mogelijkheid tot 
vrijstelling. 

Dit antwoord gaat veel verder dan de expliciete vragen lieten verwachten.  Het kan de 
bestaande keuzepatronen diepgaand beïnvloeden.  Bovendien zal de schrapping van de 
mogelijkheid tot vrijstelling aanvankelijk zeer waarschijnlijk aanleiding geven tot juridische 
procedures.  Het aanbod van een levensbeschouwelijk neutraal alternatief is immers geen  
rechtstreeks antwoord op de vraag van individuele verzoekers die eigenlijk een volledige 
vrijstelling wensen van elke verplichting om een vak over levensbeschouwing en ethiek te 
volgen. 

3.3 Standpunt vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke vakken 

De meerderheid van de vertegenwoordigers van de erkende instanties van de 
levensbeschouwelijke vakken formuleren geen standpunt over de juridische vragen.  De 
vertegenwoordigers van de erkende instantie van de niet-confessionele zedenleer vinden 
niet dat de Grondwet de invoering van een nieuw neutraal vak over levensbeschouwing en 
ethiek voorschrijft.  De invoering van zo’n vak vereist volgens hen een herziening van de 
Grondwet.   

Alle vertegenwoordigers dringen aan op een oplossing die nauw aansluit bij het concreet 
probleem van de vrijstellingen en die geen al te ingrijpende gevolgen heeft op het geheel en 
op de bestaande evenwichten.  Volgens de vertegenwoordigers van de erkende instanties 
van de levensbeschouwelijke vakken is een neutraal vak over ethiek en levensbeschouwing 
niet mogelijk. 

3.4 Een tweede opinie 

De Vlor heeft aan de overheid gevraagd om zijn juridische analyse voor te leggen aan enkele 
juristen gespecialiseerd in de fundamentele rechten en vrijheden en zo een meer solide 
                                                
9  Art. 24 §5 ‘De inrichting, erkenning of subsidiëring van het onderwijs door de gemeenschap wordt geregeld door de wet of 

het decreet.’ 
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juridische basis te creëren voor zijn advies.  In afwachting heeft de Vlor verder gewerkt op 
basis van de juridische analyse zoals hierboven samengevat.   Bij een definitieve beslissing 
zal de overheid deze juridische analyse alsnog moeten toetsen.   

4 Advies 

Dit advies is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten.  Uitgangspunten die een 
antwoord zijn op twee kernvragen.   

De eerste vraag is of de Grondwet de invoering van een neutraal vak over 
levensbeschouwing en ethiek voorschrijft.  Op basis van bovenstaande juridische analyse 
concludeert de Vlor dat de Grondwet de overheid oplegt om in het officieel onderwijs een 
neutraal vak over ethiek en levensbeschouwing aan te bieden. 

De tweede vraag is of een neutraal vak over ethiek en levensbeschouwing mogelijk is.  De 
Vlor gaat in dit advies uit van de overtuiging dat zo’n neutraal vak over ethiek en 
levensbeschouwing denkbaar is.   

Diegenen die beide of één van beide vragen op een andere manier beantwoorden, zoals de 
vertegenwoordigers van de erkende instanties van de levensbeschouwelijke vakken, zullen 
zich niet bij dit advies kunnen aansluiten. 

4.1 Verkenning van de alternatieven 

De Vlor heeft een inventaris gemaakt van theoretisch denkbare alternatieven en heeft die 
voorgelegd aan de erkende instanties van de levensbeschouwelijke vakken. 

De maximale formule is hierboven geschetst: een nieuw, neutraal vak als verplicht alternatief 
voor wie geen geëngageerd vak kiest, verplicht zonder vrijstellingsmogelijkheid. 

Tussenoplossingen voorzien in een verplicht aanbod met mogelijkheid tot vrijstelling, zoals 
nu of op eenvoudig verzoek, of in een facultatief aanbod. 

Minimaal zijn maatregelen nodig die voorzien in een herziening van de regeling van de 
vrijstellingen en in middelen voor de opvang van leerlingen met vrijstelling. 

De twee laatste formules zijn pragmatische oplossingen.  In het licht van de hier gevolgde 
juridische analyse vertonen zij ernstige hiaten.  Met een dergelijke regeling komt de 
gemeenschap niet tegemoet aan haar grondwettelijke verplichtingen. 

Vanuit verschillende hoeken wordt gevraagd naar de invoering van een vak filosofie.  Het 
Vlaams Parlement heeft in dit verband een motie aanvaard over de invoering van een vak 
filosofie voor alle leerlingen.  Dit interfereert niet rechtstreeks met deze vraag aan de Vlor.  
Hier gaat het juist om een vak dat expliciet niet bedoeld is voor alle leerlingen, maar alleen 
voor die leerlingen die in het bestaande levensbeschouwelijke aanbod hun gading niet 
vinden.  Het vak filosofie is ook geen antwoord op het recht op morele of religieuze 
opvoeding zoals Art. 24 §3 van de Grondwet dat bedoelt.  Het zou ook onaanvaardbaar zijn 
dat een vak filosofie enkel zou worden aangeboden aan leerlingen die niet kiezen voor een 
levensbeschouwelijk geëngageerd vak.   

De Vlor stelt om die redenen de invoering voor van een nieuw neutraal vak als verplicht 
alternatief voor wie geen geëngageerd vak kiest, verplicht zonder vrijstellingsmogelijkheid. 
Hij werkt die optie verder uit in dit advies.    

Indien de overheid om juridische redenen of om redenen van opportuniteit de 
uitgangspunten van dit advies niet kan of wenst te volgen, dan vraagt de Vlor uitdrukkelijk 
een herziening van  de omzendbrief met de regeling van de vrijstellingen en omkadering 
voor de opvang van leerlingen met een vrijstelling.  
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4.2 Een nieuwe naam voor een nieuw vak over ethiek en levensbeschouwing 

De term ‘cultuurbeschouwing’ staat nu voor een eigen vak over ethiek en 
levensbeschouwing in de vrije scholen met bijzondere pedagogische en onderwijskundige 
opvattingen (10).  Voor die scholen is ‘cultuurbeschouwing’ ook een identificatiecriterium dat 
de overheid gebruikt voor de toepassing van de rationalisatie en programmatie (11). Dit 
advies doet geen uitspraken over het vak cultuurbeschouwing in die vrije scholen.  Toch kan 
de invoering van een alternatief vak over ethiek en levensbeschouwing in het officieel 
onderwijs gevolgen hebben voor hen.  

De naam ‘cultuurbeschouwing’ overnemen voor een nieuw, bijkomend, vak over ethiek en 
levensbeschouwing in het officieel onderwijs, zou aanleiding geven tot verwarring.  Het is 
uitdrukkelijk de bedoeling dat dit advies niet zou interfereren met de regelgeving over 
cultuurbeschouwing in het vrij onderwijs. 

Daarom stelt de Vlor voor om het nieuwe vak over ethiek en levensbeschouwing in het 
officieel onderwijs meteen een nieuwe naam te geven.   

In zijn zoektocht naar een naam voor dit nieuw vak, gebruikt de Vlor drie criteria: dekt de 
naam de inhoud, is hij juridisch haalbaar en is hij toegankelijk voor de gebruiker? 

De Vlor ziet hier twee mogelijkheden: ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ of ‘ethische 
oriëntatie’.   

‘Levensbeschouwelijke oriëntatie’ sluit het best aan bij de inhoud van het alternatief vak over 
ethiek en levensbeschouwing dat we voorstaan.  Juridisch is er geen doorslaggevend 
argument tegen deze benaming.  Op het vlak van toegankelijkheid sluit hij, ondanks de 
beladenheid van de term levensbeschouwing, aan bij de andere vakken in de rij van de 
erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. 

‘Ethische oriëntatie’ sluit juridisch best aan bij de tekst van de Grondwet die het heeft over 
zedenleer.  Maar de term ‘ethiek’ kan bij sommigen overkomen als schraler dan de term 
‘levensbeschouwing’ en dekt op die manier minder goed de inhoud van het nieuwe vak.  

Op basis van deze overwegingen stelt de Vlor de naam ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ 
voor. 

4.3 Identiteit van het vak ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ 

‘Levensbeschouwelijke oriëntatie” zal een levensbeschouwelijk neutraal vak zijn, dat voldoet 
aan het concept van neutraliteit zoals bedoeld in artikel 24, §1 van de Grondwet.   

Een officiële instelling kan dit vak niet aanbieden geïntegreerd in de andere vakken omdat 
het een alternatief is voor de levensbeschouwelijk geëngageerde vakken, waarvoor de 
ouders en de leerlingen in volle vrijheid moeten kunnen kiezen. 

Het vak zal een verplicht alternatief zijn voor alle leerlingen in het officieel onderwijs die niet 
kiezen voor een levensbeschouwelijk geëngageerd vak.  In beginsel is geen vraag tot 
vrijstelling mogelijk.   

4.4 Inhouden van het vak ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ 

In dit advies is het niet mogelijk om de inhoud van het vak ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ 

                                                
10  Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 Art. 42 en, voor het secundair onderwijs, decreet van 31 juli 1990 betreffende 

het onderwijs II, Art. 53 tot en met 55 
11  Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 Art. 194 quinquies, zoals ingevoerd door het decreet van 13 juli 2001 en, voor 

het secundair onderwijs, decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs 
en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs artikelen 13, 25, 31, 33, 50, 52 en 67 
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verder uit te werken.  Het advies kan alleen enkele elementen aangeven die in hun 
onderlinge verwevenheid ter sprake kunnen komen op een manier die aansluit bij de leeftijd 
van de leerlingen.  

De sociale en ethische grondslagen van onze democratische samenleving zijn het 
referentiekader voor de inhouden van het vak ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’.   

De cursus kan worden opgebouwd rond vier grote velden: zinvragen en eventuele 
antwoorden, waarden en normen, mensbeeld en maatschappijbeeld en de ultieme zinvraag. 

Het nieuwe vak moet inhoudelijk maximale neutraliteit nastreven.  Maar dat belet de overheid 
niet om bij het doorgeven van de fundamentele waarden meer te doen dan alleen kennis 
door te geven.  Ook fundamentele attitudes zoals respect voor de ander, solidariteit, 
eerlijkheid … behoren tot het gemeenschappelijk erfgoed van onze samenleving. 

4.5 Procedure voor de omschrijving van de inhouden 

De inhoud van het vak ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ moet het voorwerp zijn van een 
discussie in het Vlaams parlement, die haar beslag krijgt in een decreet (12). 

De Vlor stelt voor om voor ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ geen eindtermen te formuleren.  
Het statuut van deze nieuwe eindtermen kan immers niet zonder meer identiek zijn aan het 
statuut van de andere eindtermen.  Zo zouden deze eindtermen bijzondere vragen oproepen 
bij de doorlichting.  Het is aangewezen om het begrip eindtermen voor te behouden voor 
opleidingsonderdelen die voor alle leerlingen en alle scholen gelden. 

De Vlor suggereert dat de overheid hiervoor een geëigend instrument ontwikkelt onder de 
vorm van een decretaal raamleerplan dat de minimale inhouden vastlegt.  De inrichtende 
machten behouden dan de mogelijkheid om de wezenlijke keuzes die de overheid vastlegt in 
een decreet verder te verfijnen. 

De procedure voor de opstelling van dit decretaal raamleerplan kan grotendeels geïnspireerd 
zijn op de procedure voor de goedkeuring van de eindtermen.  Maar voor de eerste fase van 
de voorbereiding lijkt een ruimere inbreng van de onderwijsverstrekkers aangewezen.  De 
Vlor geeft in dit advies alleen aan wat in beginsel de inhoud van dit vak kan zijn.  De verdere 
inhoudelijke invulling van dit nieuwe vak gebeurt best door de Dienst voor 
onderwijsontwikkeling.  Hij stelt daarvoor een werkgroep samen met eigen experten en 
experten van de verschillenden onderwijsverstrekkers voorgesteld door de Vlaamse 
Onderwijsraad.  Deze werkgroep maakt een ontwerp van raamleerplan.  De Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling legt dit raamleerplan voor aan de Vlor.  Voor het overige kan de 
procedure voor de goedkeuring van de eindtermen gevolgd worden.  Het Vlaams Parlement 
creëert eerst het decretaal kader en bekrachtigt nadien het ontwerp van raamleerplan.   

4.6 Leerkrachten 

De Vlor stelt vast dat voor ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ geen specifieke opleidingen 
bestaan.  De enig mogelijke optie is, zeker in een eerste fase,  om de scholen een grote 
autonomie te geven bij de aanstelling van leerkrachten voor ‘levensbeschouwelijke 
oriëntatie’.  De toewijzing gebeurt op basis van voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen.  
Maar een school kan de opdracht om ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ te geven niet 
toevertrouwen aan personeelsleden die in de school of elders een levensbeschouwelijk 
geëngageerd vak geven.  Deze onverenigbaarheid is een structurele maatregel die nodig is 
om de levensbeschouwelijke neutraliteit van dit vak te waarborgen.  
                                                
12  cfr. art. 24 §5 G.W. 
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In het basisonderwijs opteert de Vlor voor een bijzondere leermeester voor dit vak.   

In het secundair onderwijs impliceert dit dat geen vereiste bekwaamheidsbewijzen worden 
vastgesteld, enkel voldoende. Daarbij geldt de grondregel van de algemene vakken. 

De hiërarchische autoriteit over deze leerkrachten ligt uitdrukkelijk bij de inrichtende macht 
en de directeur van de school. 

De Vlor vraagt uitdrukkelijk naar vorming voor leerkrachten ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’.  
Het is wenselijk dat de overheid mogelijkheden creëert waardoor opleidingen kunnen 
ontstaan.   

4.7 Inspectie en begeleiding 

Dit nieuw alternatief levensbeschouwelijk vak valt, anders dan de levensbeschouwelijk 
geëngageerde vakken, onder de normale regeling voor inspectie en begeleiding.  Voor de 
levensbeschouwelijk geëngageerde vakken is dit niet het geval.   

4.8 Financiële weerslag  

Het kan niet de bedoeling zijn dat scholen de uren voor ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ 
moeten putten uit hun gewone lestijdenpakket.  Scholen die vragen krijgen naar dit vak, 
moeten daarvoor aanvullende lestijden krijgen zoals voor de erkende erediensten en de niet-
confessionele zedenleer.   

De kostprijs van de invoering van ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’ is afhankelijk van het 
gebruik dat ouders en leerlingen zullen maken van deze nieuwe mogelijkheid.  Daarvan een 
prognose maken is niet mogelijk. 

Het eindrapport ‘Kwantificering van de objectiveerbare verschillen’ onderzoekt de 
verschillende elementen die de kostprijs voor een bijkomend aanbod van een 
levensbeschouwelijk vak bepalen (13).   Het rapport vermeldt omkadering, bijkomende 
lokalen, extra investeringsmiddelen en werkingsmiddelen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Perquy Louis Van Beneden 
administrateur-generaal voorzitter 

                                                
13  Eindrapport ‘Kwantificering van de objectiveerbare verschillen’, Deloitte & Touche, punt 4.2.1 pagina 141 t/m 158 


