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1 Situering 

Op 23 januari 2015 keurde de Vlaamse Regering het besluit principieel goed dat artikel 2 en de 
bijlage van het besluit van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de 
eindtermen van het gewoon basisonderwijs wijzigt. Op vraag van de minister brengt de Vlaamse 
Onderwijsraad advies uit over dit besluit.  

2 Motivering van het besluit door de overheid  

Via onderwijsdecreet XXIV wordt vanaf 1 september 2015 het leergebied ‘wereldoriëntatie’ 
opgedeeld in twee leergebieden: ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’. Dit 
gebeurt naar aanleiding van de uitrol van het masterplan secundair onderwijs, waarbij een apart 
leergebied ‘wetenschappen en techniek’ als beleidsmaatregel voor het basisonderwijs werd 
aangekondigd. De memorie van toelichting schetst het doel van deze beleidsmaatregel: 
wetenschappen en techniek meer zichtbaar en tastbaar maken in het curriculum 
basisonderwijs.1

Om op 1 september 2015 te kunnen starten met de nieuwe leergebieden, moeten de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen ervan worden vastgelegd. Het nu voorliggend besluit regelt 
dit door de bestaande ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het leergebied ‘wereldoriëntatie’ 
op te splitsen over het leergebied ‘wetenschappen en techniek’ (zie bijlage 1 bij het besluit) en 
het leergebied ‘mens en maatschappij’ (zie bijlage 2 bij het besluit). Er worden dus geen nieuwe 
eindtermen toegevoegd en geen eindtermen gewijzigd of eindtermen geschrapt. 

 De memorie geeft ook aan dat een splitsing toelaat dat leerkrachten zich 
gerichter kunnen professionaliseren en op zoek gaan naar didactiek. Het kan lerarenopleidingen 
basisonderwijs en nascholingsorganisaties ook aanzetten om extra aandacht te besteden aan 
wetenschappen en techniek.  

De beleidsnota Onderwijs 2014-2019 gaf al eerder aan dat het binnen de legislatuur de 
bedoeling is om alle huidige eindtermen en ontwikkelingsdoelen te evalueren, bij te sturen en 
waar nodig te reduceren of duidelijk en ambitieus te formuleren.2

3 De Vlor blijft gekant tegen de opsplitsing van het 
leergebied wereldoriëntatie  

 Die oefening zal echter nog niet 
zijn afgerond om van start te kunnen gaan met nieuwe eindtermen op 1 september 2015.  

De Vlor sprak zich eerder al negatief uit over het opsplitsen van het leergebied ‘wereldoriëntatie’ 
in twee nieuwe leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’. Zowel in 
het advies over de herziening van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor wereldoriëntatie 

                                                                                                                                                                     

1 Decreet betreffende het onderwijs XXIV van 25 april 2014. 
2 Beleidsnota onderwijs 2014-2019, p. 34. 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2422-14.pdf�
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(BAO) en natuurwetenschappen, techniek en vakoverschrijdende eindtermen (SO)3 en het advies 
over het masterplan hervorming secundair onderwijs4

Ondanks deze pedagogisch onderbouwde tegenargumenten werd de splitsing van het leergebied 
wereldoriëntatie een feit. De Vlor blijft gekant tegen de opsplitsing van het leergebied 
wereldoriëntatie. Naar aanleiding van voorliggend besluit formuleert hij een aantal aanvullende 
en inhoudelijke elementen. 

 pleit de Vlor voor een behoud van 
wereldoriëntatie als één leergebied en een geïntegreerde aanpak.  

3.1 Discontinuïteit in het beleid vermijden 

3.1.1 Multiperspectiviteit en horizontale samenhang onder druk 

Het leergebied wereldoriëntatie werd hervormd per besluit5 en bekrachtigd per decreet6 in 2009. 
De hervorming werd vanaf 1 september 2010 geïmplementeerd in de scholen. Sindsdien gelden 
voor het domein ‘natuur’ en voor het domein ‘techniek’ de herziene ontwikkelingsdoelen en 
eindtermen. Bij deze hervorming bevestigde de overheid uitdrukkelijk de geïntegreerde aanpak 
van het leergebied wereldoriëntatie.7

De opdeling van eindtermen en ontwikkelingsdoelen die voorligt in het besluit gaat in tegen het 
concreet pedagogisch handelen in het basisonderwijs en tegen een leergebied- en 
domeinoverschrijdende aanpak. Het suggereert een wijze van werken waarin alles wordt 
opgedeeld. Zo wordt de eindterm rond het brongebruik enkel voorgeschreven onder het 
leergebied ‘mens en maatschappij’, terwijl aandacht voor het kritisch omgaan met bronnen en 
kritisch burgerschap doelstellingen zijn die in het basisonderwijs worden nagestreefd over alle 
leergebieden heen. 

 Er werd beklemtoond dat multiperspectiviteit wenselijk is in 
het totale leergebied, dat horizontale samenhang tussen de verschillende domeinen nodig is, dat 
een brede verkenning van de toepassingsgebieden een voorwaarde is, … 

Om politieke redenen kiest de overheid er voor om de eindtermen van het leergebied 
wereldoriëntatie op te splitsen en kunstmatig te verkavelen over de leergebieden 
‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’. Daarmee stelt de overheid het 
uitgangspunt van de geïntegreerde aanpak in vraag. De raad vindt dit een discontinuïteit in het 
beleid.  

                                                                                                                                                                     

3 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs, Raad Secundair Onderwijs, Raad Levenslang en Levensbreed leren, 
Advies over de herziening van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor wereldoriëntatie (BAO) en 
natuurwetenschappen, techniek en vakoverschrijdende eindtermen (SO), 24 september 2008. 

4 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, Raad Basisonderwijs, Raad Secundair onderwijs, Advies over het masterplan 
hervorming secundair onderwijs, 24 oktober 2010.  

5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair 
onderwijs van 3 juli 2009.  

6 Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs. 

7 Zie memorie van toelichting met betrekking tot het decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs, de 
brochure van 'Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs. Informatie voor de 
onderwijspraktijk’ (2010) en de website van AKOV (geraadpleegd op 25 februari 2015). 

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/rbo-adv001-0809.pdf�
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/rbo-adv001-0809.pdf�
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/ar-ar-adv-003_1.pdf�
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/ar-ar-adv-003_1.pdf�
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14106�
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14106�
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14110�
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14110�
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http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijk�
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergebieden/wereldorientatie/uitgangspunten.htm�
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3.1.2 Oproep tot een evaluatiecyclus en een evidence-informed beleidsaanpak 

Na een zeer beperkte periode van 4 jaar wordt geraakt aan de indeling van de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen over leergebieden. Intussen werd het resultaat van de uitrol van de 
hervorming en het toepassen van de uitgangspunten (zie 3.1) van 2010 nog niet gevalideerd.  

Het is daarbij belangrijk om te herhalen dat de Vlor al ervoor pleitte dat de overheid werk moet 
maken van een coherent en gefaseerd vernieuwingsproces van einddoelen, rekening houdend 
met de gangbare kwaliteitscyclus.8

Daarnaast roept de Vlor op tot een evidence-informed beleidsaanpak, waarbij de beslissingen 
over ontwikkelingsdoelen en eindtermen genomen worden op basis van evaluatie van de 
bestaande onderwijspraktijk, onderzoek en overleg. Enkel op die manier kan het beleid een 
coherente visie uitwerken en kan het basisonderwijs met een eenduidige set eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen aan de slag. Zo kondigde het masterplan over de hervorming van het 
secundair onderwijs een onderzoek aan om na te gaan of het beoogde competentieniveau van 
leerlingen kan behaald worden met het concept van wereldoriëntatie. Die intentie staat 
ingeschreven als een actie die voorafgaandelijk gebeurt aan de opsplitsing van het ’vak’ 
wereldoriëntatie. Het voorliggend besluit wacht dit voorafgaandelijk onderzoek echter niet af.  

 Voor wat betreft de implementatie van eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs, is een cyclus van minstens 6 jaar nodig vooraleer er 
fatsoenlijk kan geëvalueerd worden. 

De Vlor benadrukt dat hij zich engageert om op basis van inzichten uit evaluatie en onderzoek 
een constructief debat aan te gaan over de globale evaluatie van eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen. En dit vanuit een onderbouwde en samenhangende visie op de eigen 
opdracht van het basisonderwijs. 

3.1.3 Uitgangspunten staan haaks op bepaalde elementen uit beleidsnota 

De geest van het voorliggend besluit staat tenslotte ook haaks op bepaalde beleidslijnen die 
werden uiteengezet in de beleidsnota Onderwijs 2014-2019. De minister geeft daarin aan dat 
het beleid het ‘wat’ moet aangeven, niet het ‘hoe’. De voorgestelde opdeling suggereert alvast 
het ‘hoe’. In het besluit dat voorligt blijft het ‘wat’, de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, 
onveranderd.  

Bovendien geeft de beleidsnota aan dat alle huidige eindtermen en ontwikkelingsdoelen deze 
legislatuur zullen worden geëvalueerd, bijgestuurd en waar nodig gereduceerd. Dat betekent dat 
het voorliggend besluit deze oefening niet afwacht en dat de invulling van de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen voor de leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en 
maatschappij’ binnen de legislatuur opnieuw onderworpen zal worden aan discussie en 
eventuele verandering.  

                                                                                                                                                                     

8 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, Advies over een format voor einddoelen, 20 december 2012.  

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/ar-ar-adv-009_2.pdf�
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3.2 Aandacht voor wetenschappen en techniek is belangrijk 

In het masterplan hervorming secundair onderwijs en in de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 
wordt de opsplitsing van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het leergebied 
wereldoriëntatie gekoppeld aan het versterken van het curriculum voor techniek en 
wetenschappen. De Vlor onderschrijft deze doelstelling. Het is de opdracht van het 
basisonderwijs om zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van kinderen zodat zij zich optimaal 
kunnen ontplooien. Het basisonderwijs legt de fundamenten voor een sterke 
persoonlijkheidsontwikkeling, d.i. een brede basisvorming waarop het secundair onderwijs 
aansluit. Vanuit dat brede perspectief vindt de raad het dus belangrijk dat alle kinderen in het 
basisonderwijs ook voldoende technische en wetenschappelijke geletterdheid verwerven. De 
raad stelt zich echter de vraag of de verkaveling van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van 
het leergebied wereldoriëntatie deze doelstelling dienen (zie 3.5). 

3.3 … maar de opdeling in een apart leergebied heeft geen 
toegevoegde waarde 

Het is voor de Vlor onduidelijk hoe de splitsing van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van 
het leergebied wereldoriëntatie het curriculum voor wetenschappen en techniek kan versterken. 
Het leergebied wereldoriëntatie is opgedeeld in aparte domeinen: natuur, techniek, mens, 
maatschappij, tijd en ruimte (en brongebruik als zevende domein in de eindtermen 
wereldoriëntatie). Voor elk domein – ook voor wetenschappen en techniek – zijn er aparte 
ontwikkelingsdoelen en aparte eindtermen. Techniek en wetenschappen zijn dus heel 
herkenbaar en zichtbaar in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen als aparte domeinen. Ook de 
peilingsproeven gebeuren voor de afzonderlijke domeinen. Een splitsing heeft hier dus alvast 
geen toegevoegde waarde. 

3.4 Pleidooi voor blijvend investeren in professionaliseren 

De Vlor pleit voor het blijvend investeren in het professionaliseren van schoolteams en het 
versterken van het pedagogisch leiderschap. Zonder coherente visie, degelijke onderbouwing en 
professionalisering, is het uitrollen van de wijzigingen in eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
zinloos. Leerkrachten moeten een traject kunnen uitbouwen en daarvoor ook gerespecteerd 
worden. 

Zoals boven aangehaald, is het voor scholen verwarrend dat gesleuteld wordt aan de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de domeinen ‘natuur’ en ‘techniek’, amper 4 jaar nadat 
ze gewijzigd zijn. Scholen leveren heel wat inspanningen om de inhoudelijke en de didactische 
aanpak per leerlingengroep en de verticale leerlijnen doorheen de basisschool op elkaar af te 
stemmen. Maar de wijziging die voorligt in het besluit, hypothekeert de dynamiek. Ze zal zorgen 
voor onzekerheid of verwarring bij leerkrachten en bij directies die hun teams pedagogisch 
didactisch sturen.  

De Vlor beklemtoont dat scholen zich heel erg hebben ingezet en nog steeds inzetten om de in 
2010 ingevoerde vernieuwingen in het leergebied wereldoriëntatie te implementeren. Daarom 
pleit de raad voor het blijven investeren in professionalisering en het creëren van tijd en ruimte 
voor schoolleiders. Dit zijn kritische voorwaarden opdat de pedagogische processen op school 
terdege kunnen worden ondersteund, begeleid en uitgerold.  
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Het leergebied wereldoriëntatie splitsen op een moment dat al een nieuwe hervorming van de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen gepland is (zie 3.1.3), zal leiden tot verwarring, onbegrip en 
onzekerheid bij leerkrachten en directies. Dat is geen goed klimaat om de geplande globale 
bijsturing van ontwikkelingsdoelen en eindtermen (zoals aangekondigd in de beleidsnota) ingang 
te doen vinden. 

3.5 (ongewenste) Indirecte effecten  

De huidige maatregel betreft het ‘wat’ en raakt zogezegd niet aan de pedagogisch-didactische 
vrijheid van onderwijs. De voorgestelde maatregel heeft niet onmiddellijk impact op 
leerplanontwikkeling. De onderwijsverstrekkers moeten namelijk enkel nieuwe leerplannen 
opmaken wanneer er nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden ingevoerd. In het 
besluit dat voorligt, worden er geen nieuwe eindtermen beschreven. Onderwijsverstrekkers zullen 
dus geen nieuwe leerplannen moeten opstellen. Maar de verkaveling van de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen zorgt mogelijks voor andere (ongewenste) effecten, extra planlast en 
irriterende regeldruk. 

3.5.1 Effect op handboeken en andere didactische tools 

De Vlor vreest voor een indirect effect van de splitsing van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
over de twee leergebieden, op educatieve uitgevers en ontwikkelaars van andere educatieve 
tools. De kans is groot dat zij zullen inspelen op de tendens van de twee aparte leergebieden en 
gesplitste eindtermen en ontwikkelingsdoelen, en dat zij daarvoor nieuwe, aparte of herwerkte 
producten zullen aanbieden. Het gebruik maken van deze nieuwe tools zorgt voor een onnodige 
hogere kost voor en irriterende planlast in scholen. 

3.5.2 Effect op de doorlichting 

De wijze waarop de inspectie de opvolging en controle van de twee leergebieden invult, kan 
gevolgen hebben voor het didactisch handelen in de klas en de juridische zekerheid van scholen. 
De Vlor pleit voor duidelijkheid over de manier waarop de inspectie zal controleren en 
duidelijkheid over de juridische kant van deze controle (bv. de wijze van opvolging van 
doorlichtingen bij advies 2 voor het leergebied ‘wereldoriëntatie’ en daarna het aparte leergebied 
‘wetenschappen en techniek’ of ‘mens en maatschappij).  

Het is voor scholen belangrijk om tijdig te weten hoe de overheid de inspectie zal vragen om deze 
splitsingsmaatregel te controleren, in de doorlichting en verslaggeving van de nieuwe 
leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’. 

3.5.3 Effecten op afwijkingen van eindtermen 

Voor de schoolbesturen die gebruik maakten van de afwijkingsprocedure (sommige kleine 
onderwijsverstrekkers), betekent de voorliggende opdeling van de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen van het leergebied wereldoriëntatie over de twee nieuwe leergebieden, het 
opnieuw doorlopen van de gehele afwijkingsprocedure, ook al worden er geen eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen gewijzigd. Dat impliceert dat de gelijkwaardigheid van de ‘eigen’ 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen met die van de nieuwe gehelen zoals ze nu in het besluit 
staan, opnieuw moet worden aangevraagd. Daartoe moeten de ‘eigen’ ontwikkelingsdoelen en 
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eindtermen worden opgedeeld in deze twee nieuwe leergebieden. Deze ‘eigen’ 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen moeten worden voorgelegd aan een commissie van 
inspecteurs en aan een commissie van deskundigen voor advies. Een besluit van de Vlaamse 
Regering moet de afwijkende ontwikkelingsdoelen en eindtermen kenbaar maken en een decreet 
moet het geheel bekrachtigen. Het is zeer de vraag of deze hele procedure kan worden afgerond 
voor 1 september 2015. 

4 Conclusie: uitstel of herzien van splitsing van eindtermen 
en ontwikkelingsdoelen 

De Vlor pleit ervoor om de splitsing van het leergebied wereldoriëntatie en de bijhorende opdeling 
van eindtermen en ontwikkelingsdoelen over de twee leergebieden ‘mens en maatschappij’ en 
‘wetenschappen en techniek’ uit te stellen. Deze optie past geheel in de intentie van de overheid 
om de ontwikkelingsdoelen of eindtermen tijdens deze legislatuur te evalueren, bij te sturen en 
te reduceren. Met het oog op een coherente aanpak, dringt de Vlor erop aan om de beslissingen 
over het leergebied wereldoriëntatie op te nemen in deze globale evaluatie van 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 

Als andere mogelijke optie stelt de Vlor voor om de bepalingen te herzien die het leergebied 
wereldoriëntatie splitsen in het decreet betreffende het onderwijs XXIV.9

In de tussentijd pleit de Vlor voor verdere professionalisering van leerkrachten opdat zij op een 
kwaliteitsvolle en geïntegreerde manier kunnen werken aan wetenschappen en techniek. 

  

 

 

 

 

Laura De Soomer                  Marc Van den Brande 
secretaris Raad Basisonderwijs           voorzitter Raad Basisonderwijs 

                                                                                                                                                                     

9 Het decreet betreffende het onderwijs XXIV van 25 april 2014 vervangt het leergebied ‘wereldoriëntatie’ door: ‘-
wetenschappen en techniek; - mens en maatschappij;’ in artikel 40 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997.  


	1 Situering
	2 Motivering van het besluit door de overheid 
	3 De Vlor blijft gekant tegen de opsplitsing van het leergebied wereldoriëntatie 
	3.1 Discontinuïteit in het beleid vermijden
	3.1.1 Multiperspectiviteit en horizontale samenhang onder druk
	3.1.2 Oproep tot een evaluatiecyclus en een evidence-informed beleidsaanpak
	3.1.3 Uitgangspunten staan haaks op bepaalde elementen uit beleidsnota

	3.2 Aandacht voor wetenschappen en techniek is belangrijk
	3.3 … maar de opdeling in een apart leergebied heeft geen toegevoegde waarde
	3.4 Pleidooi voor blijvend investeren in professionaliseren
	3.5 (ongewenste) Indirecte effecten 
	3.5.1 Effect op handboeken en andere didactische tools
	3.5.2 Effect op de doorlichting
	3.5.3 Effecten op afwijkingen van eindtermen


	4 Conclusie: uitstel of herzien van splitsing van eindtermen en ontwikkelingsdoelen

