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Advies over ontwikkelingsdoelen buitengewoon basisonderwijs, type 3 

1 Situering 

De Vlor kreeg in het najaar 2005 een adviesvraag over ontwikkelingsdoelen type 3. Omdat 
het debat over leerzorg toen startte, werd beslist even te wachten met de beoordeling van de 
adviesvraag tot er meer duidelijkheid zou zijn over de contouren van leerzorg. Hierbij 
speelden de volgende overwegingen:  

- de relatie tussen de clusters en de doelgroepen/types in het buitengewoon onderwijs 
was niet duidelijk;  

- de ontwikkelingsdoelen die de Entiteit Curriculum ontwikkelde, bevatten ook doelen 
voor leerlingen met autisme en autismespectrumstoornissen. Hierdoor werd de 
adviesvraag gezien als een voorafname op het debat over de clustering in leerzorg. 
Maar de wettelijke context stelde dat ontwikkelingsdoelen per type worden bepaald. 
Dit zou betekenen dat de ontwikkelingsdoelen enkel slaan op type 3-leeringen en dat 
er dus een reductie moest gebeuren van de ontwikkelingsdoelen.   

Uit voorbereidende besprekingen bleek ook dat er heel wat vragen waren bij de ordening en 
de transparantie van de al geformuleerde ontwikkelingsdoelen.   

Daarom besliste het vast bureau op 29 maart 2007 om een probleemverkenning op te 
zetten over het concept van ontwikkelingsdoelen. Uit de voorstudie bleek evenwel dat het 
onderwerp eerder in overleg met de geledingen moet worden uitgeklaard dan op grond van 
wetenschappelijk onderzoek.   

Het gemeenschappelijk advies van beide raden geeft een aantal aanknopingspunten voor 
een transparanter systeem van ontwikkelingsdoelen.   

De commissie Buitengewoon Basisonderwijs van de Vlor heeft dit advies voorbereid.   

De Raad Basisonderwijs keurde het advies unaniem goed op 21 mei 2008 met 18 stemmen 
voor, geen tegenstem en geen onthouding. 

2 Perspectief van advisering 

We verwijzen naar het advies over de wijze van formuleren en ordenen van 
ontwikkelingsdoelen van de Raden Basisonderwijs1 en Secundair Onderwijs. Dit advies gaat 
uit van volgende principes:  

- het mechanisme van ontwikkelingsdoelen en handelingsplanning (op het vlak van de 
reglementering) biedt voldoende mogelijkheden om leer- en ontwikkelingstrajecten uit 
te tekenen op maat van kinderen met specifieke noden;  

- we vragen coherent taalgebruik over de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van 
de verschillende types heen;  

                                                 
1  Advies over ‘Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs’ dat op dezelfde dag (21 mei 2008) 
in de Raad Basisonderwijs werd goedgekeurd (RBO/RHE/ADV/002). 
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- we vragen om ontwikkelingsdoelen te formuleren op een zo generiek mogelijk niveau 
en deze te ordenen zoals de eindtermen;  

- we vragen dat daarnaast beperkte sets van ontwikkelingsdoelen specifiek inspelen 
op de leer- en ontwikkelingsnoden van de leerlingen. Deze ontwikkelingsdoelen zijn 
opgehangen aan leer- en ontwikkelingsgebieden van de leerlingen;  

- we pleiten voor een wetenschappelijke onderbouwing van de ontwikkelingsdoelen.   

3 Een pragmatische aanpak 

De Vlor erkent dat er al heel wat werk is geïnvesteerd in de uitwerking van 
ontwikkelingsdoelen voor de types 1, 2, 7 en 8 in het buitengewoon basisonderwijs en voor 
de ontwikkelingsdoelen OV 3 in het buitengewoon secundair onderwijs. Deze 
ontwikkelingsdoelen kunnen niet zonder meer worden aangepast.   

Maar voor alle nieuwe pakketten van ontwikkelingsdoelen, zoals de ontwikkelingsdoelen type 
3, pleit de Vlor ervoor om de ontwikkelingsdoelen te ordenen volgens een overzichtelijker 
systeem.   

De bestaande ontwikkelingsdoelen kunnen dan geleidelijk aan ook herschreven worden in 
het nieuwe ordeningskader voor ontwikkelingsdoelen. 

4 Welke leer- en ontwikkelingsgebieden zijn belangrijk voor type 3?  

De Vlor gaat ervan uit dat de overheid voor het geheel van het buitengewoon basisonderwijs 
een aantal generieke leer- en ontwikkelingsdoelen formuleert, die worden geordend zoals de 
eindtermen van het gewoon onderwijs. Dat verduidelijkt de transparantie in het leertraject 
tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Dit biedt ook garanties dat er, niet 
zonder gegronde reden, wordt afgeweken van essentiële leerdomeinen voor de jongeren 
met een bepaalde belemmering in hun leer- of ontwikkelingsproces.   

Volgens de Vlor zijn de volgende specifieke aspecten voor jongeren type 3 belangrijk, zonder 
dat dit een exhaustieve lijst kan zijn. We baseren ons hiervoor op de inzichten van de 
probleemverkenning over de onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele 
problemen die de Vlor in 2004 organiseerde 2.   

- Jongeren met gedrags- en emotionele problemen ervaren elke dag onmacht om met 
bepaalde tekorten om te gaan. Daarom zullen scholen hen steunen om hun eigen 
grenzen te aanvaarden.  

- Conflicthantering is erg moeilijk, zelfs voor gewone kinderen, maar zeker voor 
jongeren met gedrags- en emotionele problemen.   

- Daarnaast zal de school leerdoelen nastreven die de relationele, sociale en 
communicatieve vaardigheden van deze jongeren versterken.  

- Onderzoek toont aan dat deze jongeren vaak kampen met leerproblemen en/of -
stoornissen.  

                                                 
2 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele 
problemen, een verkenning, Brussel, 2005.   
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5 Voorstel voor een verdere werkwijze 

De Vlor pleit ervoor dat de Entiteit Curriculum een voorstel uitwerkt voor:  

- generieke ontwikkelingsdoelen voor het geheel van het buitengewoon 
basisonderwijs;  

- ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan de leer- en ontwikkelingsgebieden met de 
gepaste domeinen die essentieel zijn voor jongeren met gedrags- en emotionele 
stoornissen. De raad is van mening dat de ontwikkelingsdoelen voor jongeren met 
autisme en autismespectrumstoornissen een afzonderlijke set moeten vormen.   

Om deze redenen geeft de Vlor voorlopig een negatief advies over de ontwikkelingsdoelen 
type 3 van het buitengewoon basisonderwijs.   
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