
Bijlage 1.  

 

Vlaamse Onderwijsraad Algemene Raad 
Kunstlaan 6 bus 6 Vast Bureau 
1210 Brussel 10 januari 2008 

AR/VB/RHE/END/002 

Standpunt over de wijze van aanpassen van de eindtermen 

1 Vooraf : waarom dit standpunt ?  

De Vlor opteert ervoor om op dit moment te reageren op de plannen van de minister voor de 
aanpassing van de eindtermen.  Uit de werkafspraken met de overheid blijkt dat de minister 
in de loop van de maand februari 2008 de eerste voorstellen voorlegt voor de aanpassing 
van bepaalde pakketten eindtermen uit het basis- en secundair onderwijs.  De overheid gaf 
op 26 oktober 2007 toelichting bij het opzet en de aanpak van de herziening van de 
eindtermen.   

De Vlor heeft bij het proces voor de herziening van de eindtermen enkele vragen en 
bezorgdheden.  De Vlor opteert ervoor om de minister nu al in kennis te stellen van deze 
bezorgdheden om bij de beoordeling van de aangepaste eindtermen zelf hierover geen 
misverstanden te laten ontstaan.   

De Vlor benadrukt het belang van een breed draagvlak voor het vernieuwingsproces van 
eindtermen.  Uiteindelijk hebben eindtermen een grote impact op het leerproces van de 
leerlingen en de organisatie van het schoolleven.  Bovendien spelen diverse partners 
waaronder het departement overheid, de politieke overheid (Vlaamse regering en Parlement) 
en de onderwijsverstrekkers vanuit de grondwettelijke onderwijsvrijheid cruciale rollen in het 
bepalen van de onderwijsdoelen.  Duidelijkheid en overeenstemming over het te volgen 
traject en strategie zijn daarom erg belangrijk.   

In dit advies behandelen we achtereenvolgens de volgende punten :  

- een evaluatie van eindtermen;  

- kritische voorwaarden voor een coherente en gefaseerde aanpak van eindtermen;  

- criteria voor de beoordeling van eindtermen 

- bedenkingen bij de huidige plannen voor een herziening van de pakketten 
Nederlands, moderne vreemde talen, wetenschappen en de vakoverschrijdende 
eindtermen 

- De timing en het implementatieproces 
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2 Een evaluatie van eindtermen 

De Vlor herinnert aan het decreet op de eindtermen voor het basisonderwijs dat bepaalde 
dat de eindtermen voor dit onderwijsniveau zouden worden geëvalueerd in het schooljaar 
2004-2005.  De Vlor drong al vanaf 2003 jaarlijks aan op het aanvatten van deze evaluatie.   

De Vlor stelt vast dat er momenteel verschillende initiatieven lopen, die te maken hebben 
met de vraag naar evaluatie van de eindtermen maar dat deze voorlopig maar een partiële 
evaluatie omvatten. De Vlor pleit voor een coherent evaluatieproces waarin alle partners 
vanuit hun rol worden betrokken.  Onderstaande gegevens illustreren de vragen bij de 
samenhang en de coherentie van het  proces.   

 

2.1 Onderzoeksresultaten 

Voor het basisonderwijs verwijzen we naar  

• De perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs van 
leerkrachten en directies door Peter Van Petegem (UA), Nadine Engels (VUB) en 
Rita Rymenans (UA).  Dit onderzoek heeft betrekking op de leergebiedgebonden en 
leergebiedoverstijgende eindtermen  (het onderzoek loopt nog). 

• Peiling eindtermen voor wiskunde en begrijpend lezen (mei 2002);  

• Peiling eindtermen voor het domein natuur van het leergebied wereldoriëntatie (mei 
2005).  Het kwaliteitsdebat hierover had plaats in oktober 2007. 

• Peiling voor de domeinen lezen en luisteren van het leergebied Nederlands (juni 
2007).  

Voor het secundair onderwijs verwijzen we naar  

• Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs: een onderzoek naar de 
maatschappelijke en onderwijskundige relevantie van vakoverschrijdende eindtermen 
en de haalbaarheid ervan door Mark Elchardus (Vrije Universiteit Brussel).  (Het 
onderzoek loopt nog).   

• Peiling voor Informatieverwerving en –verwerking in de eerste graad van het 
secundair onderwijs (A-stroom) (19 mei 2004).  Het kwaliteitsdebat had plaats in 
november 2007.  

• Peiling voor biologie in de eerste graad van het secundair onderwijs (A-stroom) (1 
juni 2006). Het kwaliteitsdebat had plaats in oktober 2007.  

• Peiling voor de eindtermen voor de domeinen lezen, luisteren en schrijven van het 
vak Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs (A-stroom) (1 juni 2007).  

2.2 De beleidscoherentie en het overlegproces over de evaluatie 

Op grond van de resultaten van de peilingen organiseerde de minister een evaluatieproces 
bestaande uit volgende fases : 

• toelichting bij de resultaten van de peilingen 

• een kwaliteitsdebat met alle betrokkenen uit het onderwijsveld 
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• een eventuele aanpassing van de eindtermen die gepeild werden;  

 

Bij dit evaluatieproces zijn er toch verschillende bedenkingen zowel naar de volledigheid van 
de evaluatie, de timing en het gebruik ervan.   

1. De overheid verwijst bij het overzicht van de beschikbare referentiegegevens ook 
steevast naar beleidsteksten van de minister zoals de talennota.  De Vlor 
waardeerde, onafgezien van diverse kritische bedenkingen, de kwaliteit van deze 
beleidsvisie.  Maar dit kan toch helemaal niet worden beschouwd als een evaluatie 
van de eindtermen gebaseerd op evidentie.  Beleidsteksten schetsen een 
toekomstperspectief maar geven geen op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde 
evaluatiegegevens.  Dit belet niet dat het goed is om de samenhang tussen de 
beleidsintenties op een transparante manier aan te duiden.  

2. De Vlor vindt dat de evaluatiegegevens over het functioneren van de eindtermen, 
zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, momenteel onvolledig zijn.  Het 
zou goed zijn te beschikken over meer en bredere gegevens :  

• De peilingen hebben voorlopig enkel betrekking op enkele vakken of leergebieden 
of onderdelen ervan;  

• De peilingen dekken niet alle eindtermen van een bepaald leergebied of vak.  Ze 
toetsen aspecten eruit.  Zo was er de peiling over WO natuur in het 
basisonderwijs (dat een onderdeel is van het geïntegreerde leergebied W.O.) of 
over informatieverwerking en –verwerving in het secundair onderwijs dat 
onderdeel is van verschillende vakken uit de eerste graad van het secundair 
onderwijs.  Bovendien stellen we vast dat de peilingen vooraf gericht zijn op de 
meetbare aspecten (kennis, vaardigheden) van de eindtermen maar dat 
abstractere of moeilijker te peilen eindtermen buiten beschouwing bleven;  

• de OBPWO-onderzoeken peilen enerzijds naar de perceptie van leerkrachten in 
het basisonderwijs naar de haalbaarheid van de eindtermen en de perceptie van 
leerkrachten, directies, leerlingen en maatschappelijk middenveld op het vlak van 
de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs.   

Door deze aanpak missen we inzichten over de studiebelasting voor de leerlingen, 
onevenwichten tussen vakken / leergebieden, interferenties en overlappingen tussen 
vakken / leergebieden,  afstemming en doorgaande leerlijnen binnen het secundair 
onderwijs, … 

3. Op het vlak van timing stellen we vast dat  

• de kwaliteitsdebatten voor WO natuur, informatieverwerking en –verwerving en 
voor biologie pas zijn afgerond en dat de conclusies van de experten op grond 
van deze debatten nog niet zijn vrijgegeven.   

• Het OBPWO-onderzoek over de perceptie van eindtermen in het basisonderwijs 
is in een eindfase maar is nog niet vrijgegeven.  Het OBPWO-onderzoek over de 
vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs wordt pas afgerond in 
augustus 2008.  Dit terwijl er in juni 2008 al een voorstel voor herziening voor 
advies zal worden voorgelegd aan de Vlor.  De minister verwacht het advies dan 
in de loop van september 2008.    
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• We stellen ook vast dat er eindtermen herzien zullen worden voor moderne 
vreemde talen maar dat de peiling voor Frans pas in de loop van 2007 is  
afgenomen.  De aanpassing van deze eindtermen zal dus plaatsvinden vooraleer 
we beschikken over informatie over de resultaten van deze peiling.   

4. We stellen vast dat evaluatiegegevens gebaseerd op wetenschappelijke evidentie 
een belangrijke meerwaarde kunnen bieden voor de aanpassing van de eindtermen.  
Maar de evaluatiegegevens uit de verschillende bronnen op zich geven nog geen 
aanduiding voor de richting waarin de aanpassing gebeurt.  Er is geen lineair verband 
tussen wetenschappelijke evidentie en de richting waarin beslissingen worden 
genomen.  Het is wenselijk dat de evaluatiegegevens het voorwerp uitmaken van een 
debat met de verschillende onderwijsgeledingen in de Vlor.  De kwaliteitsdebatten 
kunnen dit debat niet vervangen aangezien mensen hieraan enkel op individuele 
basis deelnemen.   

2.3 Hoe zou het evaluatieproces er dan wel moeten uitzien ?  

We pleiten voor een coherente en gefaseerde aanpak op grond van een duidelijk vooraf 
afgesproken methodologie.  Deze procedure zou best ook als dusdanig worden vastgelegd 
in regelgeving.   

De Vlor ziet volgende stappen als mogelijke onderdelen van zo’n evaluatieproces :  

- Evaluatie van eindtermen op grond van onderzoek (zowel peilingen als andere 
aspecten van eindtermen).  Het huidige schema voor het opzetten van peilingen biedt 
hiervoor zeker waardevolle aanknopingspunten  

- De resultaten van de evaluaties worden geëvalueerd zowel met diverse rechtstreeks 
betrokkenen als met het georganiseerde middenveld in de Vlor.  Ook de inbreng 
vanuit de praktijk moet in deze fase zeker mogelijk zijn. De referentiegegevens vanuit 
het beleid kunnen (en moeten) in deze fase worden ingebracht maar ze mogen niet 
verward worden met evaluatiegegevens. 

- Aanpassingen van de eindtermen 

- Bestaande adviesprocedures 

3 Kritische voorwaarden voor een coherente en gefaseerde aanpassing van 
eindtermen 

De Vlor neemt er nota van dat de minister de eindtermen zal aanpassen op grond van 
beschikbare evaluatiegegevens.  De Vlor dringt aan dat hij deze plannen realiseert binnen de 
hiernavolgende voorwaarden.  Deze voorwaarden zijn noodzakelijk voor een coherente 
aanpak en een implementatie die in goede omstandigheden kan verlopen.  De 
aanvaardbaarheid van de geplande stapsgewijze aanpassing van de eindtermen hangt af 
van de realisatie van deze voorwaarden.   

3.1 Bewaken van de totale studiebelasting voor de leerlingen  

De Vlor vreest dat een partiële aanpassing van de eindtermen leidt tot een verhoging van de 
studiebelasting omdat er geen globale beoordelingen van de eindtermen als geheel worden 
gemaakt.   Voor de Vlor is de bewaking van de studiebelasting voor de leerlingen absoluut 
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noodzakelijk.  Het is wenselijk dat er, naast de eindtermen en de leerplandoelen, ruimte blijft 
voor de leerkracht om in te spelen op specifieke vragen en belangstellingspunten van 
leerlingen.   

De Vlor vreest dat door partiële aanpassingen aan eindtermen de evenwichten tussen 
vakken / leergebieden worden verstoord.  De versterking van talen en wetenschappen zowel 
in het basis- en secundair onderwijs zou nadelig kunnen afstralen op de aandacht voor 
andere vakken / leergebieden en de mogelijkheden om een actief beleid te voeren.   

De Vlor heeft ook vragen bij de evaluatie van de vakoverschrijdende thema’s in het 
secundair onderwijs.  Worden er educaties toegevoegd, bijv. duurzame ontwikkeling,  
ondernemingszin, filosoferen, ontwikkelingseducatie, enz. Wat met het lopende debat over 
verkeerseducatie en het behalen van het rijbewijs? Hierbij rijst de vraag of al deze 
aandachtspunten noodzakelijkerwijze in eindtermen moeten worden nagestreefd.  Waar en 
hoe wordt beslist welke educaties in onderwijs worden opgenomen.  De Vlor wil kritisch 
blijven toezien op dit proces.  Aandachtspunten hierbij zijn, naast de legitieme verwachtingen 
vanuit de samenleving, het welbevinden van de leerlingen en de draagkracht van het 
schoolteam.  De Vlor vindt dat er, vooraleer er een aanpassing komt van vakoverschrijdende 
thema’s, samen met de Vlor een debat moet worden gevoerd over de benaderingswijze van 
de vakoverschrijdende thema’s.  Moeten deze noodzakelijkerwijze benaderd worden vanuit 
de thema’s of is het mogelijk om generieke doelen te formuleren die gemeenschappelijk zijn 
voor diverse educaties?  Indien dit kan, dan zou dat de overladenheid van de 
vakoverschrijdende thema’s verminderen.   

In de toelichting liet de overheid uitschijnen dat vakoverschrijdende eindtermen een ander 
statuut zouden krijgen.  Indien de inspanningsverplichting wordt omgezet in een 
resultaatsverbintenis, heeft dit heel wat ernstige consequenties op verschillende niveaus (de 
wijze van evalueren, de manier waarop de school werkt aan educaties, de impact op de 
ruimte van scholen voor een eigen pedagogisch beleid, de studiebelasting voor leerlingen).  
De Vlor wijst ook op diverse adviezen over educaties in het onderwijs waaruit blijkt dat een 
brede aanpak die de schoolcultuur meeneemt, die inspeelt op het verborgen curriculum, die 
projectmatig werkt, effectiever is.  Het idee van ontwikkelingsdoelen zoals momenteel 
omschreven, past daarvoor het best.   

3.2 Integraal behoud van het huidige kader voor de ontwikkeling van  
eindtermen/ontwikkelingsdoelen (m.i.v. het juridische kader)  

Aangezien de minister ervoor opteert om de eindtermen partieel aan te pakken, moet het 
bestaande referentiekader behouden blijven.  Anders krijgen de eindtermen een 
verschillende benadering naargelang van de vakken/leergebieden, de onderwijsniveaus of 
zelfs onderdelen van vakken / leergebieden (bijv. WO).  Voor de  hanteerbaarheid van het al 
ingewikkelde kader van eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor leerplanmakers, voor 
schoolteams en individuele leerkrachten is dat absoluut niet wenselijk.  Een nog 
ondoorzichtiger referentiekader voor eindtermen zou ook de doorlichtingen problematischer 
maken.  Daarom verzet de Vlor zich ertegen dat de huidige operatie voor modernisering van 
eindtermen zou leiden tot aanpassingen aan de vigerende regelgeving zoals het nu is 
uitgeschreven in het decreet basisonderwijs en in het themadecreet.  Dit betekent niet dat 
het kader niet voor verbetering vatbaar is of dat er geen evaluatie kan gebeuren maar het 
kan zeker niet in de huidige context.   

De Vlor wijst op de bestaande mogelijkheid om een afwijking aan te vragen op de 
eindtermen.  Art. 44 bis, § 2 van het decreet op het basisonderwijs en art. 9, § 2 van het 
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decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in 
het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs stellen dat de vervangende 
ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met de eindtermen.  
De Vlor dringt erop aan dat de afwijkingsprocedure flexibel toepasbaar en hanteerbaar blijft 
bij partiële aanpassingen van de eindtermen. 

Tot slot vindt de Vlor ook dat er eenduidigheid moet (blijven) bestaan in de wijze van 
formuleren van de eindtermen en het gebruikte abstractieniveau.   

Het is voor de Vlor niet duidelijk wat de minister bedoelt met de stelling dat eindtermen 
sterker worden geformuleerd in termen van competenties.  De Vlor opteert er daarom voor 
om eindtermen te blijven formuleren in termen van kennis, vaardigheden en attitudes. Als de 
minister ervoor opteert voor competentiegerichte eindtermen, wordt de coherentie van de 
formulering van de eindtermen doorbroken.   

3.3 Geen voorafnames op de hervorming van het secundair onderwijs en op 
leerzorg 

De Vlor stelt vast dat er discussies lopen over de hervorming van het secundair onderwijs 
waarbij onder meer de rol van de eerste graad opnieuw ter discussie staat.  Tegelijk wordt 
ook nagedacht over de verhouding tussen de onderwijsvormen.  De Vlor erkent dat de 
invulling van de basisvorming in de eerste graad van het secundair onderwijs een van de 
mogelijke instrumenten is om dergelijke veranderingen door te voeren.  De afstemming 
tussen het basis- en het secundair onderwijs is eveneens een punt waar aandacht zal 
worden aanbesteed.   

Maar de discussie over de toekomst van het secundair onderwijs is pas in een beginfase.  
De uitkomsten van dit debat zijn nog helemaal niet duidelijk.  De Vlor vindt niet dat er naar 
aanleiding van de herziening van de eindtermen talen of wetenschappen kan vooruit gelopen 
worden op de discussie over de finaliteit van de eerste graad of van de tweede en derde 
graad in het secundair onderwijs.   

Hetzelfde geldt voor leerzorg.  In die discussie rijst de vraag of en op welke manier gewone 
scholen zullen kunnen of moeten werken met ontwikkelingsdoelen en met 
handelingsplanning.  Dit punt is voorlopig niet aan de orde in de huidige aanpassing van de 
eindtermen.  De Vlor verwijst in deze naar de probleemverkenning van de raad over 
ontwikkelingsdoelen.   

3.4 Samenhang met globale leerlijnen (verticale en horizontale samenhang) 

De Vlor wijst erop dat als er partiële wijzigingen zijn in de eindtermen dit ingrijpende 
gevolgen kan hebben voor de eindtermen voor voorliggende en volgende onderwijsniveaus 
of graden.  Als het eindniveau voor een bepaald leergebied in het basisonderwijs wijzigt, 
heeft dit gevolgen voor de eindtermen van dat vak uit de basisvorming in de eerste graad 
van het secundair onderwijs.  Indien de eerste graad van het secundair onderwijs van een 
ander competentieniveau vertrekt dan voorheen, heeft dit gevolgen voor zowel het 
basisonderwijs als de tweede graad van het secundair onderwijs.  Een partiële aanpassing 
kan op die manier een domino-effect veroorzaken.  De Vlor vraagt dat deze samenhang 
steeds gegarandeerd blijft.   
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3.5 Een transparant vernieuwingsproces voor de leerkrachten 

De Vlor wijst op de algemene principes voor onderwijsveranderingen en –vernieuwingen.  
Een belangrijke vaststelling van alle onderzoek over onderwijsinnovatie wijst uit dat een 
duurzame verandering in het handelen van leerkrachten, in de schoolcultuur en de 
organisatie van de school een traject veronderstelt dat over meerdere jaren loopt. Dit geldt 
zeker voor de implementatie van eindtermen die het handelen van de leerkracht en van het 
didactische proces in de school in belangrijke mate mee bepalen.   

Als de overheid de eindtermen partieel aanpast, dan dreigt er een overaanbod te ontstaan 
aan onderwijsvernieuwing (naast andere vernieuwingsprocessen) waardoor leerkrachten 
(zeker in het basisonderwijs) steeds weer andere klemtonen leggen zonder dat de vorige 
veranderingen al zijn verankerd.  De Vlor verwijst in deze context naar de vraag onder punt 
2.3. om het evaluatieproces goed te plannen.   

De vraag naar een coherente en gefaseerde evaluatie die op voorhand wordt afgesproken 
zou ook moeten gelden voor de implementatiefase.  Ook hier zou het veranderingsproces 
gecoördineerd, planmatig en gestuurd moeten verlopen. Allerhande tussentijdse 
veranderingen aan eindtermen zouden dan ook gekoppeld moeten worden aan de fasering 
die is afgesproken.   

Een onderdeel van dat coherente en gefaseerd implementatieproces is zeker een 
communicatie over de wijzigingen waarin de rollen van de overheid, de 
onderwijsverstrekkers en van de pedagogische begeleidingsdiensten worden gerespecteerd.   

3.6 Hanteerbaarheid in de basiseducatie en het tweedekansonderwijs bewaken 

De Vlor wijst erop dat de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs ook 
het referentiekader zijn voor de einddoelen van de basiseducatie.  De eindtermen van de 
tweede en de derde graad van het secundair onderwijs zijn normerend voor het 
tweedekansonderwijs.  Het volwassenenonderwijs kan weliswaar eindtermen aanduiden die 
niet van toepassing zijn voor dit onderwijsniveau maar dit belet niet dat er een grote impact is 
van de eindtermen voor de verschillende sectoren van het volwassenenonderwijs.  Zeker 
voor het talenonderwijs is dat erg duidelijk.  De Vlor vraagt de overheid hiermee uitdrukkelijk 
rekening te houden en de toepasbaarheid in het volwassenenonderwijs mee in rekening te 
brengen bij de aanpassing van de eindtermen.   

4 Criteria voor de beoordeling van eindtermen 

De Vlor zal zich voor de beoordeling van de eindtermen grotendeels baseren op de criteria 
die in het verleden werden gehanteerd. Ook hier proberen we de coherentie aan te houden 
ten aanzien van de vroeger ontwikkelde eindtermen.  We willen deze nu al meegeven zodat 
er bij de beoordeling van de concrete pakketten eindtermen hierover geen misverstanden 
kunnen bestaan.  Ook de raden voor het basis- en het secundair onderwijs onderschrijven 
deze criteria.   
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4.1 Formele criteria (d.w.z. afgeleid vanuit het begrippenkader zoals omschreven in 
het decreet op het basisonderwijs en in het themadecreet) 

• Eindtermen zijn minimumdoelstellingen. Bij de uitwerking van eindtermen blijft het 
principe van de pedagogische vrijheid overeind.  Dit betekent dat de eindtermen 
voldoende ruimte moeten laten voor de schoolbesturen om eigen klemtonen te 
leggen of om een eigen concept uit te werken in functie van het eigen 
opvoedingsproject (beleidsvoerend vermogen).  Aanduidingen over pedagogische 
strategieën behoren tot het domein van de pedagogische vrijheid. 

• Eindtermen moeten realiseerbaar zijn in de schoolcontext.  Eindtermen die betrekking 
hebben op het functioneren van leerlingen buiten de school én waarop de school 
geen impact heeft, zijn niet wenselijk.   

• Eindtermen bevatten attitudes.  Attitudes moeten steunen op een brede 
maatschappelijke consensus. 

• Eindtermen moeten haalbaar zijn.  Als grond voor een evaluatie naar de haalbaarheid 
van eindtermen gaan we ervan uit dat de eindtermen bereikbaar moeten zijn voor 
75% van de leerlingenpopulatie in Vlaanderen.  Gezien de context van de tweede 
graad van het secundair onderwijs, is hier bedoeld 75% van de leerlingenpopulatie in 
de betrokken onderwijsvorm. 

• Controleerbaarheid : Hebben de geformuleerde eindtermen betrekking op het 
verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die op een objectieve wijze kunnen 
worden vastgesteld ?   

• Globaal gezien moeten de vakgebonden eindtermen realiseerbaar zijn binnen de nu 
bestaande vakkenstructuur. Voor het basisonderwijs moeten de eindtermen 
realiseerbaar zijn binnen de bestaande leergebieden van het basisonderwijs.   

4.2 Criteria m.b.t. opbouw en ordening 

Consecutieve opbouw en verticale samenhang 

• Vertonen de eindtermen een logische samenhang met de eindtermen van het  
voorafgaande onderwijsniveau of graden ?  

• Bieden de eindtermen een voldoende basis voor een verdere uitbouw van het leergebied 
/ vak in het daaropvolgende onderwijsniveau of de daaropvolgende graden ?   

• Garanderen de eindtermen consecutiviteit in de zin van vlotte overgangen tussen 
onderwijsniveaus en graden?  Wijzigingen aan de eindtermen voor het basisonderwijs, 
hebben impact op de invulling van de basisvorming in de eerste graad van het secundair 
onderwijs; wijzigingen aan de basisvorming in de eerste graad van het secundair 
onderwijs hebben impact op de basisvorming in de tweede en de derde graad van het 
secundair onderwijs;  

• Stimuleren de eindtermen duidelijk taalgebruik tussen onderwijsniveaus ? Een van de 
vaststellingen m.b.t. de huidige generatie van eindtermen is dat er tussen 
onderwijsniveaus binnen eenzelfde leergebied / vak soms andere terminologie wordt 
gehanteerd.  Uit de resultaten van de peilingen blijkt dat taligheid en inzicht in schooltaal 
in belangrijke mate mee bepaalt of een leerling een bepaalde eindterm bereikt of niet.  
De Vlor dringt erop aan dat de entiteit curriculum bij de ontwikkeling van de nieuwe 
eindtermen een inspanning doet om een eenduidige terminologie te hanteren; 

53 



Horizontale samenhang 

• In welke mate zijn er onverantwoorde overlappingen tussen eindtermen  

 binnen het leergebied of vak,  

 tussen leergebieden / vakken,  

 tussen leergebied / vakgebonden en leergebied/vakoverschrijdende eindtermen.   

• Zijn er interne tegenstrijdigheden tussen de eindtermen binnen een vak / leergebied, 
tussen vakken / leergebieden en tussen vakgebonden en vakoverschrijdende 
eindtermen.   

• Is er samenhang tussen de uitgangspunten zoals verwoord in de memorie van toelichting 
en de concrete eindtermen ?  

• Stimuleren de eindtermen duidelijk taalgebruik binnen een bepaald onderwijsniveau of 
graad ? Een van de vaststellingen m.b.t. de huidige generatie van eindtermen is dat er 
tussen onderwijsniveaus binnen eenzelfde leergebied / vak soms andere terminologie 
wordt gehanteerd.  Uit de resultaten van de peilingen blijkt dat taligheid en inzicht in 
schooltaal in belangrijke mate mee bepaalt of een leerling een bepaalde eindterm bereikt 
of niet.  De Vlor dringt erop aan dat de entiteit curriculum bij de ontwikkeling van de 
nieuwe eindtermen een inspanning doet om een eenduidige terminologie te hanteren; 

4.3 Opdrachten van het onderwijs 

4.3.1 De eindtermen garanderen in hun globaliteit dat kinderen en jongeren een 
volwaardige vorming krijgen 

4.3.2 De eindtermen garanderen dat de school recht kan doen aan verschillen tussen 
leerlingen (leerlingen met sociaal-economische of sociaal-culturele 
achterstelling; leerlingen met specifieke noden)   

4.3.3 De eindtermen laten toe dat scholen werken aan onderwijsvernieuwing en een 
eigen project kunnen realiseren 

4.3.4 De eindtermen garanderen dat de eigenheid / finaliteit van het onderwijsniveau 
en desgevallend de graad (=SO) wordt bereikt 

4.4 Bewaken van de studiebelasting  

De Vlor heeft altijd al gepleit voor ruimte voor initiatief van leerlingen, om te kunnen ingaan 
op vragen waar leerlingen zelf mee zitten e.d.   

Gezien het belang dat we hieraan hechten vanuit de vrees dat een partiële aanpassing leidt 
tot een studiedrukverhoging zonder dat de globaliteit wordt bekeken, formuleren we dit als 
een afzonderlijk criterium.   
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4.5 Hanteerbaarheid voor leerplanmakers en schoolteams 

In de werkgroep is gesteld dat naast de bewaking van de belasting voor leerlingen ook 
aandacht moet zijn voor de hanteerbaarheid van de eindtermen voor de gebruikers 
(leerplanmakers en leerkrachten).  Dit is een nieuw gegeven dat nooit als dusdanig is 
geformuleerd.  Maar het is uiteraard een belangrijk aandachtspunt.  Nieuwe items moeten in 
het pakket duidelijk herkenbaar blijven.   

4.6 Taalgebruik en operationaliteit  

• Is het taalgebruik eenvormig ?  

• Is het taalgebruik eenduidig ?  

5 Bedenkingen bij de huidige plannen voor een herziening van de pakketten 
Nederlands, moderne vreemde talen, wetenschappen en de vakoverschrijdende 
eindtermen 

5.1 Basisonderwijs  

De Vlor pleit er nadrukkelijk voor om WO als geïntegreerde benadering te behouden en de 
bestaande leergebieden in het basisonderwijs te respecteren.  De Vlor vindt het belangrijk 
dat de eigen benadering van het basisonderwijs de eindtermen WO blijft kleuren.  Binnen het 
basisonderwijs is de voorbije jaren een inspanning gedaan om die geïntegreerde benadering 
te implementeren en om alle leerkrachten hierop voor te bereiden.  Een verandering naar 
een meer domeingerichte benadering zou dit werk teniet doen, terwijl het net een 
meerwaarde betekent voor de leerlingen in het basisonderwijs.  De geïntegreerde 
benadering laat toe in te spelen op de interesses van jonge kinderen.  Een benadering die 
uitgaat van de meer domeingerichte aanpak uit het secundair onderwijs is hiervoor niet 
wenselijk.   

De Vlor vraagt dat andere domeinen binnen WO zoals tijd en ruimte, mens en maatschappij 
evenveel aandacht krijgen als het domein natuur met levende en niet-levende natuur.  Bij het 
aanpassen van de eindtermen voor natuur dient gestreefd naar een evenwichtige en 
samenhangende set van eindtermen voor WO.    

De inpassing van nieuwe eindtermen techniek en technologie binnen de bestaande in het 
leergebied WO is nog helemaal niet duidelijk.  De Vlor vindt het vooral niet aangewezen dat 
er een verschillend tijdspad wordt gehanteerd voor de WO natuur enerzijds en techniek 
anderzijds.  De Vlor wil deze eindtermen in elk geval kunnen beoordelen als een coherent 
pakket.    

5.2 Secundair onderwijs 

5.2.1 Wetenschappen in de eerste graad van het secundair onderwijs 

De Vlor vindt dat de wenselijkheid van een integratie van wetenschappen moet worden 
onderzocht.  De Vlor hoopt dat een sterkere vakkenintegratie zou kunnen leiden tot een 
ontstoffing en sterkere ervaringsgerichtheid van het onderwijs in wetenschappen.  In dit 
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debat moet worden uitgegaan van een brede visie op het aanbod wetenschappen.  Naast de 
vakgebonden eindtermen die gerelateerd zijn aan wetenschappen, zijn er ook 
wetenschappelijke aspecten vervat in de vakoverschrijdende thema’s. 

Het is echter zeker nog niet duidelijk hoever die integratie moet reiken, vooral vanuit het 
perspectief van de haalbaarheid, zeker op korte termijn.  De integratie heeft immers 
belangrijke repercussies op het vlak van de competenties van de leerkrachten.  Deze 
ontwikkeling staat ook haaks op het recente decreet op de lerarenopleiding (2 vakken i.p.v. 
3).  De integratie heeft ook linken met het debat over de functie van de eerste graad 
waarover nu nog geen klare standpunten zijn bepaald.   

De Vlor vindt dat de link tussen wetenschappen en techniek ook verder dient te worden 
uitgeklaard.  Het is momenteel nog erg onduidelijk hoe techniek moet worden ingepast in de 
basisvorming van de eerste graad.  Het is belangrijk dat de mogelijke integratie van techniek 
in wetenschappen leidt tot een evenwichtig pakket waarin alle aspecten voldoende aan de 
orde komen.  Het zou bijv. niet goed zijn als techniek een marginaal en disparaat onderdeel 
zou worden van eindtermen wetenschappen.   

Ook hier rijst de vraag naar de repercussies van een integratie voor scholen, leerkrachten en 
alle leerlingen.  Bezitten leerkrachten de competentie om dit aan te bieden in een 
geïntegreerd pakket ? Hoe kunnen scholen beschikken over de nodige infrastructuur van de 
school ? Het valt de Vlor ook op dat de overheid een verschillend tijdspad hanteert voor 
wetenschappen dan wel voor techniek. De fasering voor wetenschappen en talen is dezelfde 
maar deze voor techniek niet. Hoe krijgen we dan een coherent pakket? De Vlor wil deze als 
één pakket kunnen beoordelen.   

5.2.2 Talen in de eerste graad van het secundair onderwijs 

De Vlor stelt vast dat de minister voorstelt om in de eerste graad B-stroom Frans tot een 
verplicht vak te maken.  Net zoals in de tweede en de derde graad pleit de Vlor ervoor hier 
uit te gaan van een zelfredzaamheidspakket 6.  Het is duidelijk dat hier, zoals voor de rest 
van de basisvorming in de B-stroom, ontwikkelingsdoelen gelden.   

5.2.3 Talen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs 

Het is positief om in het BSO aan alle leerlingen de kans te geven om zelfredzaamheid te 
verwerven in twee vreemde talen 7. Maar eenzelfde eis opleggen aan alle leerlingen in alle 
richtingen, is totaal onrealistisch. Want wat gebeurt er met leerlingen die dat taalniveau 
helemaal niet kunnen halen? Heeft dat dan impact op de studiesanctionering? Indien dit zo 
is, zal de ongekwalificeerde uitstroom toenemen. Dit mag volgens de Vlaamse 
Onderwijsraad niet het gevolg zijn van deze maatregelen. Leerlingen uit een studierichting 
zonder talen in het studieprofiel moeten hun kwalificatie kunnen verwerven zonder dat ze de 
ontwikkelingsdoelen halen van de zelfredzaamheidspakketten.  Dit belet evenwel niet dat de 
Vlor blijft pleiten voor uitdagende leeromgevingen (waar talen een onderdeel kunnen van 
zijn) voor leerlingen, zeker ook in het beroepsonderwijs.   

                                                 
6 VLOR, Algemene Raad, Advies over de talennota “De lat hoog voor talen in iedere school”, 11 januari 2007.   
7 VLOR, Algemene Raad, Advies over de talennota “De lat hoog voor talen in iedere school”, 11 januari 2007.   
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6 Timing en implementatieproces 

De Vlor maakt zich ernstige zorgen over de timing van het proces voor de aanpassing van 
de eindtermen.  De verschillende fases van het proces volgen elkaar op in zeer korte tijd 
waarin zowel de processen als dusdanig (het ontwikkelproces voor de verschillende 
leergebieden en vakken, de advisering door de Vlor, de goedkeuring door het Vlaams 
Parlement en de vertaling van de eindtermen in leerplannen) onder grote tijdsdruk komen te 
staan en gedragen werk in het gedrang brengen.    

De Vlor wenst ook nadrukkelijk om de eindtermen WO (basisonderwijs) en de eindtermen 
wetenschappen (secundair onderwijs) te kunnen beoordelen als een geheel, met inbegrip 
van de eindtermen voor techniek die eraan zouden worden toegevoegd.  Alleen zo kan 
geoordeeld worden over de coherentie van de pakketten en de gevolgen die de wijzigingen 
met zich brengen voor leerlingen en leerkrachten.   

De Vlor vraagt ook nadrukkelijk om een zorgvuldig implementatieproces op schoolniveau 
met veel aandacht voor communicatie en voor duidelijke verwachtingen naar scholen en 
leerkrachten m.b.t. de veranderingen die van hen worden verwacht.   

De Vlor vindt het belangrijk dat de vertaling van eindtermen in nieuwe handboeken op een 
evenwichtige manier zou plaatsvinden.  Handboeken die enkel zouden focussen op 
vernieuwde eindtermen voor natuur en daarbij andere aspecten van WO zouden 
verwaarlozen, zouden een nefaste invloed kunnen hebben.  De Vlor vindt dat hier zeker 
goede communicatiestrategieën noodzakelijk zijn.   

 

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne  Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal voorzitter 
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