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1 Vooraf  

De Vlor bracht in de loop van het schooljaar 2015-2016 een oriënterend advies uit over de 

architectuur van de eindtermen.1 Dit advies werd op 18 mei 2016 toegelicht aan de Commissie 

Onderwijs van het Vlaams Parlement aan de hand van voorbeelden.  

Daarnaast liep de voorbije maanden een maatschappelijk debat over de inhoudelijke invulling 

van de eindtermen “onsonderwijs.be – Van leRensbelang”. De voorzitter van het Vlaams 

Parlement vroeg de Vlor om advies over het rapport van dat publiek debat, hier verder genoemd 

als het ‘rapport van het publiek debat’.2 Daarnaast formuleerden 17.000 scholieren hun mening 

over de invulling van de eindtermen. Ook dit resulteerde in een rapport.3 Het eerste rapport bevat 

heel wat maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het onderwijs. Het scholierenrapport 

vertolkt de stem van de leerlingen in het maatschappelijk debat. 

Als antwoord op de adviesvraag formuleert de Vlor enkele te maken keuzes om op een 

doordachte manier de resultaten van het maatschappelijk debat en de verwachtingen van de 

scholieren ernstig te nemen en ze te integreren in een werkbaar eindtermenkader. Het 

maatschappelijk debat kadert immers in de uitrol van het regeerakkoord dat een reductie en 

concretisering van eindtermen aankondigde.   

De Vlor kijkt daarbij zowel naar de verwachtingen die burgers en scholieren formuleerden als 

naar zijn visie over goed onderwijs en brede vorming. De raad wil ook uitdrukkelijk de 

professionaliteit van leraren en schoolteams respecteren. Zowel het onderzoek van Maarten 

Simons en Geert Kelchtermans4, als de aanbevelingen van de OESO-case-study in het project 

‘governing complex education systems’5 waren voor dit denkproces relevant.  

2 De verhouding tussen maatschappelijke verwachtingen en 
een brede basisvorming  

Het rapport van het publiek debat laat zien dat de samenleving diverse verwachtingen koestert 

ten aanzien van het onderwijs. De genoemde clusters omvatten een zeer breed gamma van 

maatschappelijke verwachtingen waarop onderwijs een antwoord zou moeten geven. De Vlor ziet 

in die veelheid een uiting van een groot maatschappelijk vertrouwen in de veranderende kracht 

van onderwijs.  

Tegelijk stelt de raad een nogal sterke focus vast op concrete verwachtingen om te (kunnen) 

functioneren in de samenleving van vandaag. Die verwachtingen zijn ook terug te vinden in het 

scholierenrapport, maar daar wordt een explicietere nadruk gelegd op de onderliggende 

vormingselementen die noodzakelijk zijn opdat jongeren die vereiste competenties verwerven. De 

Vlor waardeert dat het scholierenrapport het perspectief van gedegen brede vorming meer 

                                                                                                                                                                     

1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Samen vorm geven aan een geactualiseerd beleidskader voor eindtermen, 

leerplannen en kwaliteitstoezicht. Oriënterend advies, 8 oktober 2015. 
2 Hadewych Bamps, Stef Steyaert & Luk Vanrespaille, Jo Steyaert, Michiel Nuytemans & Erwin Berghmans, 

ONSONDERWIJS.BE – VAN LERENSBELANG. Participatief publiek debat over de eindtermen. Rapport, Brussel, 2016.  
3 Vlaamse Scholierenkoepel, Scholierenrapport. Wat 17.000 leerlingen in de eindtermen willen, Brussel, 2016.  
4 Maarten Simons, Geert Kelchtermans, Kritische Review van de eindtermen als instrument voor goed onderwijs, Brussel, 

2016. 
5 Rien Rouw, Marc Fuster, Tracey Burns and Marlon Brandt, United in Diversity: A Complexity Perspective on the Role of 

Attainment Targets in Quality Assurance in Flanders, Parijs, 2016. 
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gewicht geeft. Het is immers onmiskenbaar zo dat onderwijs naast wegwijzers voor jongeren in de 

huidige samenleving, ook vanuit het verleden basisbestanddelen van kennis, vaardigheden en 

attitudes aan de volgende generatie moeten meegeven. Ze moeten ook kritisch en creatief vorm 

kunnen geven aan de samenleving van morgen.  

Daarom moet deze verstrekte vorming verbindend, verklarend en diepgaand zijn en verbanden 

aanwijzen tussen wetenschapsgebieden. Onderwijs heeft een lange termijnperspectief en mikt 

op de samenleving van morgen waarin jongeren keuzes zullen maken en nieuwe wegen zullen 

uitgaan. Om die reden is het wenselijk dat kerndoelen vorm krijgen vanuit een breed 

vormingsaanbod. Dit wil zeggen dat de kerndoelen onderwijs toelaten om zowel zijn 

persoonsvormende (subjectiverende), socialiserende als kwalificerende rol (Biesta) op te nemen 

en in balans te brengen.  

Maatschappelijke verwachtingen uit het rapport van het publiek debat moeten de oefening om te 

komen tot een gereduceerde en geconcretiseerde set kerndoelen mee voeden en invulling geven 

aan een duurzame en herijkte invulling van het vormingsaanbod in het basis- en secundair 

onderwijs. Deze herijkte vorming wapent jongeren met de nodige competenties om zichzelf te 

verhouden tot wat hen beïnvloedt.6 Ze leren zowel inhouden als de achterliggende 

referentiekaders om te kunnen functioneren, om een identiteit te bouwen en een houding te 

bepalen ten opzichte van de hen omringende wereld.   

Het rapport van het publiek debat bundelt een breed gamma aan maatschappelijke 

verwachtingen waarop onderwijs een antwoord zou moeten geven, in verschillende clusters. 

‘Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling’ (cluster 1) en ‘zelfredzaamheid en praktische 

competenties’ (cluster 3) staan daarbij opvallend sterk op de voorgrond. Cluster 6 legt de 

klemtoon op ‘omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken’. Het scholierenrapport 

plaatst ‘gezondheid en welbevinden’ op 1, ‘mentaal in evenwicht’ op 2 en ‘eigen kracht’ op 

nummer 3. Deze klemtonen zijn onmiskenbaar en ze worden mee bepaald door de actualiteit én 

door het profiel van de burgers die deelnamen aan het debat. De Vlor leest dit als een 

bevestiging van het belang dat hij zelf hecht aan persoonsvorming, persoonlijkheidsontwikkeling 

en het functioneren als een verantwoordelijke burger in de samenleving. Onderwijs moet 

jongeren handvatten geven om hun eigen leven vorm te geven en keuzes te maken. Het is zeker 

nog een uitdaging om deze zaken te vertalen in doelen met een meerwaarde voor jongeren en de 

band te maken met kennis vanuit het verleden die relevant blijft in een toekomstgerichte 

invulling van vorming. Ook hier is het belangrijk om het evenwicht te bewaken tussen de 

socialiserende, kwalificerende en persoonsvormende rol van onderwijs. Deze drie rollen worden 

ook sterk beïnvloed door de diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijke referentiekaders 

die leven in de samenleving.  

Het thema financiële geletterdheid komt heel vaak terug als een aangevoeld tekort, ook in de 

rapporten van het publiek debat en het scholierenrapport. 

De maatschappelijke vragen zijn ook niet helemaal nieuw. Ze zitten vandaag al geheel of 

gedeeltelijk vervat in de bestaande vakoverschrijdende thema’s (SO) of leergebiedoverstijgende 

eindtermen (BAO) en ze zijn een integraal onderdeel van het project van een school en van de 

schoolcultuur. Deze zijn voor het brede publiek wellicht minder zichtbaar in de curricula. Daarom 

                                                                                                                                                                     

6 Dit is wat M. Simons ‘basisgrammatica’ noemt.  
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is het nuttig om deze doelen meer zichtbaar te maken voor leerlingen, hun ouders en het brede 

publiek.  

Ook in de andere voorstellen uit de rapporten herkent de Vlor heel wat maatschappelijke 

bezorgdheden die al meespeelden bij de ontwikkeling van de eindtermen in de voorbije 25 jaar. 

We verwijzen naar mediawijsheid, politieke en maatschappelijke vorming. Het is niet eenvoudig 

om de verschillen precies in te schatten. Naar verluidt doet AHOVOKS de oefening om de 

resultaten van het maatschappelijk debat naast de huidige eindtermen te leggen. De 

Onderwijsspiegels uit de voorbije jaren kunnen deze oefening verrijken doordat ze een indicatie 

geven over de mate waarin eindtermen voldoende aan bod komen in de onderwijspraktijk. De 

oefening zal zeker relevante informatie opleveren. Voor een definitieve stellingname over welke 

inhouden moeten worden toegevoegd of welke inhouden minder relevant worden, is het daarom 

nog wat vroeg.  

Het werk aan vernieuwde kerndoelen kan onmogelijk van start gaan voor deze oefening is 

afgewerkt en alle stakeholders er grondig kennis kunnen van nemen. De Vlor wil dan ook graag 

kunnen reflecteren over de resultaten van de AHOVOKS-oefening vooraleer de ontwikkelgroepen 

van start gaan. 

3 Het oriënterend advies samengevat: een alternatief design 
voor eindtermen 

In zijn oriënterend advies bracht de Vlor alle elementen voor een samenhangend systeem van 

kwaliteit samen en pleitte hij voor een alternatief design. Hij pleitte daarin voor kerndoelen7:  

¬ geformuleerd als een kader voor extern kwaliteitstoezicht voor de overheid: als 

minimumdoelen die wenselijk en haalbaar geacht worden voor een bepaalde 

leerlingenpopulatie.   

¬ als een onderdeel van drie instrumenten die samen de kwaliteit van het onderwijs 

garanderen:  

 Een set van kerndoelen (voor het einde van een onderwijstraject, bv. 

basisonderwijs, eerste graad secundair of secundair onderwijs) die de huidige 

einddoelen reduceert om ze op die manier overzichtelijker te maken bij 

kwaliteitscontrole.  

 Een herziening van de regelgeving voor de goedkeuring van leerplannen, die op 

herkenbare wijze de kerndoelen bevatten. 

 De ontwikkeling van bijkomende instrumenten: gemeenschappelijke afspraken 

(basisonderwijs) en studierichtingsprofielen (later noemden we dit 

curriculumdossiers) (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds 

kunstonderwijs). De onderwijsverstrekkers leggen binnen met de overheid 

afgesproken contouren gezamenlijk vast wat het profiel is van de studierichtingen 

in het secundair onderwijs. Ze overleggen hierover met de overheid.  

                                                                                                                                                                     

7 ‘kerndoelen’ verwijzen naar het toekomstige kader; de term ‘einddoelen’ verwijst naar de bestaande situatie. 
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4 Samen werken aan een hanteerbaar kader voor 
kerndoelen en voor kwaliteit in onderwijs  

De Vlor stelt vast dat het maatschappelijk debat inhoudelijke input aanlevert voor de 

ontwikkeling van een vernieuwde set aan kerndoelen, maar dat de conclusies geen pasklare sets 

aan kerndoelen opleveren. Om kwaliteitsvol te kunnen werken aan een vernieuwde set 

kerndoelen moeten eerst een aantal keuzes worden gemaakt. De raad schetst die keuzes vanuit 

de achterliggende visie van zijn oriënterend advies. 

4.1 De functie van de vernieuwde kerndoelen vooraf uitklaren 

De Vlor stelt vast dat er nog heel veel vragen over het opzet en de aanpak voor de actualisering 

van de kerndoelen open blijven liggen. Het antwoord op deze vragen is noodzakelijk om 

kerndoelen nieuwe stijl überhaupt te kunnen ontwikkelen. De voorafgaande kaders zullen het 

aantal kerndoelen, de formulering en de aard ervan sterk beïnvloeden.  

Er blijven nog heel wat vragen open, bijvoorbeeld: slaan de kerndoelen enkel op de doelen van 

de basisvorming? Hoe krijgt dat vormingsconcept invulling? Geldt dit voor alle leerlingen (ook 

voor leerlingen met specifieke noden)? Wat met de beroepsgerichte vorming? Kiest de overheid 

voor een competentiegerichte formulering van de nieuwe kerndoelen of niet? Vanuit welke 

ordeningskaders gaan de verschillende ontwikkelcommissies aan de slag? Hoe generiek of hoe 

concreet worden de nieuwe kerndoelen? Hoe wordt de globale studiedruk bewaakt? Vervalt het 

onderscheid tussen leergebied- of vakgebonden kerndoelen en vakoverschrijdende? Wat met 

ontwikkelingsdoelen zoals die nu bestaan in het buitengewoon onderwijs? Wat is het juridische 

statuut van kerndoelen (‘te bereiken’, ‘na te streven’)? 

Maar de meest fundamentele voorafgaande vraag is die naar de functie van de kerndoelen: 

waartoe wenst de overheid dat ze dienen? Waartoe wenst het onderwijsveld ze te benutten? Pas 

als er hierover een duidelijke consensus is bereikt met de onderwijspartners, kan de optimale 

procedure (ontwikkeling, advisering en goedkeuring/bekrachtiging van kerndoelen) opgestart 

worden. Het is duidelijk dat zowel het kader als de kerndoelen zelf best via regelgeving verankerd 

worden.  

4.2 Kerndoelen als instrument voor kwaliteitstoezicht door de 

inspectie  

Maarten Simons en Geert Kelchtermans ontwikkelden een model dat de werking van de huidige 

eindtermen analyseert en beschrijft vanuit het perspectief van meerdere actoren. Elk van deze 

actoren maakt gebruik van deze doelen vanuit hun eigen perspectief. De onderzoekers werkten 

vier mogelijke scenario’s uit om kerndoelen doeltreffend te maken, waarbij meteen rekening 

wordt gehouden met de verwachtingen bekeken vanuit één perspectief. Ze maken duidelijk dat 

er een keuze moet worden gemaakt. Zonder die keuze worden aan kerndoelen te veel functies 

toegekend die met mekaar op gespannen voet staan of zelfs onverzoenlijk zijn. 

De Vlor kiest ervoor om kerndoelen te formuleren als een instrument voor de overheid om de 

kwaliteit van het onderwijs te bewaken (scenario 1 uit de studie). Door middel van de kerndoelen 

neemt de overheid de verantwoordelijkheid op om aan alle leerlingen een aanbod aan minimale 

inhouden te garanderen, ongeacht in welke Vlaamse school ze onderwijs volgen. Naar de vorm 
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toe betekent dit dat het om kerndoelen gaat die evalueerbaar zijn bij het kwaliteitstoezicht op de 

school door de inspectie. De Vlor beklemtoont daarbij dat evalueren of beoordelen niet 

samenvalt met meten of toetsen. Naar statuut betekent dit dat de kerndoelen te bereiken zijn op 

populatieniveau. Ze zijn niet tegenstelbaar aan individuele leerlingen. 

De Vlor vindt dat dit scenario het meest wenselijke is omdat het:  

¬ scholen een duidelijk kader biedt om te werken aan kwaliteit en dit te verantwoorden aan 

de inspectie. De afspraken gemaakt in het ROK-kader bieden scholen handvatten om 

ontwikkelingsgericht te werken en hun verantwoordingsplicht vorm te geven. Het kader 

met kerndoelen moet bruikbaar zijn vanuit het verantwoordingsperspectief ten aanzien 

van de inspectie;  

¬ tegemoet komt aan de initiële opzet van de huidige eindtermen én de kans biedt om de 

huidige overladenheid van het kader uit te zuiveren;  

¬ niet hoeft te betekenen dat het perspectief van andere onderwijsactoren, zoals geschetst 

in de andere drie scenario’s uit de studie van Maarten Simons en Geert Kelchtermans, 

miskend worden. Ze vallen echter buiten de kerndoelen en kunnen worden bereikt via 

andere instrumenten (zie punt 4.3). Het is één van de facetten van de meerlagige aanpak;  

¬ garanties biedt voor kwaliteit voor alle leerlingen zonder centrale toetsing. Het respecteert 

de autonomie van de klassenraad.   

Vanuit dit perspectief vindt de Vlor dat het statuut van kerndoelen kan veranderen:  

¬ Al in het oriënterend advies stemde de Vlor in met de idee dat alle kerndoelen haalbaar 

moeten worden geacht op populatieniveau, ook de vakoverschrijdende en de attitudinale 

doelen. Deze resultaatsverbintenis situeert zich niet op het niveau van de individuele 

leerling. Dit spoort voor de Vlor met de vraag uit het maatschappelijk debat om het belang 

van vakoverschrijdende inhouden beter te communiceren naar het brede publiek. Door 

deze rol en invulling van de kerndoelen neemt het schoolteam meer eigenaarschap op 

voor het realiseren van de huidige vakoverstijgende eindtermen/thema’s.  

¬ Kerndoelen worden geformuleerd voor het einde van het basisonderwijs en voor het einde 

van de eerste graad en het einde van de derde graad van het secundair onderwijs. Dit laat 

toe dat een school rekening houdend met kerndoelen, curriculumdossiers en leerplannen, 

een onderwijsproces opzet met een verdiepende en cyclische benadering (eerder een 

ontwikkelingsgerichte benadering van de leerling dan een lineaire benadering) die 

verantwoording van de resultaten aan het einde van de rit toelaat. De kerndoelen vormen 

voor de school – via het leerplanwerk - de ijkpunten voor het kwaliteitstoezicht.   

¬ Er zal op grond van verder debat moeten worden uitgeklaard wat dit betekent voor het 

kwaliteitstoezicht op scholen en hun beleid ten aanzien van leerlingen met specifieke leer- 

en ontwikkelingsbehoeften. Dit zowel voor scholen in het gewoon als in het buitengewoon 

onderwijs.  

 

De Vlor beklemtoont dus dat haar keuze voor scenario 1 (eindtermen vanuit het perspectief van 

kwaliteitstoezicht) consequenties heeft voor de vorm en het statuut van de eindtermen. Dit is niet 

in overeenstemming met de wijze waarop de Vlaamse Regering in haar conceptnota 

modernisering secundair onderwijs, basisonderwijs en eerste graad spreekt over de einddoelen 

van het (secundair) onderwijs. Immers, het eerste type van einddoelen dat daar wordt 
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voorgesteld (basisgeletterdheid) is niet langer te bereiken op populatieniveau en heeft bijgevolg 

een ander statuut (te bereiken door elke leerling).   

4.3 Kerndoelen passen in een meerlagige benadering van kwaliteit 

Het oriënterend advies pleit voor een meerlagige benadering waarbij er verschillende 

instrumenten mee bepalen wat leerlingen leren in de klas. Door verschillende instrumenten van 

onderwijskwaliteit elkaar te laten versterken, verhoogt de eenduidigheid voor verschillende 

gebruikers én het respect voor diverse verantwoordelijkheden in het onderwijs.   

De scenario’s uit de studie tonen aan dat er op meerdere assen en meerdere dimensies moet 

worden gewerkt. De Vlor ziet naast kerndoelen, ruimte voor meer expliciete maatschappelijke 

verwachtingen in de niveaudecreten (zoals nu al vaak gebeurt), afspraken tussen de 

onderwijsnetten en de vertaling ervan op school- en klasniveau in leerinhouden of projecten. De 

Vlor heeft dit denkkader uitvoerig toegelicht en beargumenteerd in zijn oriënterend advies.  

In het secundair onderwijs is er een belangrijke keuze te maken met betrekking tot de 

wenselijkheid van meerdere perspectiefdoelen en de vraag of deze vorm krijgen in kerndoelen, 

dan wel in curriculumdossiers.   

Het is duidelijk dat de Vlor wil dat alle leerlingen een set aan kerndoelen aangeboden krijgen. Die 

is gemeenschappelijk voor alle lerenden en wordt decretaal vastgelegd. Voor leerlingen voor wie 

deze doelen moeilijk te behalen zijn, wordt voorzien in differentiatie in aanpak en in het moment 

waarop die doelen moeten zijn behaald (cyclische benadering). Ook om die reden pleit de Vlor 

ervoor om de doelen enkel te bepalen voor het einde van de eerste graad en het einde van de 

derde graad van het secundair onderwijs.   

Daarnaast legt de overheid bij decreet sets met “perspectiefdoelen” vast die beantwoorden aan 

de verschillende finaliteiten en aspiraties van leerlingen in het secundair onderwijs (doorstroom, 

finaliteitsgericht, …). Het gaat om differentiële doelen met het oog op verbreding of verdieping, 

niet om fundamenteel andere doelen. In de curriculumdossiers maken de onderwijsverstrekkers 

keuzes in functie van de verschillende studierichtingen van het secundair onderwijs.  

4.4 Kerndoelen in een generiek ordeningskader  

Een meerwaarde van zowel het rapport van het publiek debat als het scholierenrapport is dat ze 

aantonen dat nadenken over onderwijsdoelen kan vanuit een breder en generieker kader dan de 

leergebied- of vakkenstructuur zoals we die nu kennen. Dat verhindert dat kerndoelen steeds 

moeten herhaald worden in verschillende vakken en dat het decretale kader onoverzichtelijk 

wordt. Herhalingen vermijden zal op zich al leiden tot een slanker én transparanter 

kerndoelenkader. 

De Vlor pleit ervoor dat er eenzelfde ordeningskader komt voor zowel het basis- als het secundair 

onderwijs. De ordening van de kerndoelen geeft een taxonomisch beeld van de relevante doelen.  

Daarom betekent kiezen voor een nieuw ordeningskader niet dat de vakkenstructuur als 

dusdanig moet worden losgelaten. Tussen de kerndoelen en de praktijk op de klasvloer zitten 

diverse lagen van verantwoordelijkheid zoals hierboven opgelijst. Dit is een zaak van 

curriculumdossiers, van leerplannen én van projecten die op schoolniveau worden uitgetekend.  



 

 

 

 

7 

Hiervoor zijn verschillende mogelijke ordeningen. De clusters uit het maatschappelijk debat zijn 

interessant maar ze zijn niet onverkort bruikbaar als ordeningskader voor onderwijsdoelen. Ze 

leggen te veel de klemtoon op maatschappelijk functioneren en te weinig op een algemeen 

vormingsconcept.  

De conceptnota’s voor de modernisering van het secundair onderwijs gaan uit van een ordening 

aan de hand van de acht Europese sleutelcompetenties. De Vlor heeft al langer gesteld dat dit 

kader bruikbaar en nuttig is als ordeningskader om onderwijsdoelen over niveaus heen te 

verduidelijken. Maar het is ook duidelijk dat dit kader geen normatief gegeven mag zijn. De 

Europese sleutelcompetenties missen immers de historische dimensie, de dimensie van de 

lichamelijke ontwikkeling en ook de levensbeschouwelijke / ethische / filosofische dimensie. De 

Europese Unie heeft trouwens in het kader van de skills agenda ook afgesproken om het kader te 

herzien. Het is belangrijk dat Vlaanderen deze ontwikkelingen op de voet volgt en dat er een 

gedragen kader uitgewerkt wordt dat het louter functionele overstijgt en op een harmonische 

manier de verschillende dimensies uit een breed vormingsconcept integreert.  

Voor de Vlor is het essentieel dat dit ordeningskader wordt uitgeklaard vooraleer er 

ontwikkelingswerk wordt opgezet. Dit is immers bepalend voor het verdere werk van de 

ontwikkelingsgroepen.  
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