
Alles over de eindtermen in een notendop

Er is heel wat te doen rond de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad secundair onder-
wijs. Ze zijn te omvangrijk en te gedetailleerd en bedreigen zo de onderwijskwaliteit en de 

onderwijs vrijheid. Als je je al hebt verdiept in de ontwerpleerplannen voor de 2de graad, dan 
zie je dat je daardoor veelal onvoldoende lestijd hebt om alle doelen te behalen, laat staan om 
eigen accenten te leggen. De voorbije maanden informeerden we je via de eindtermenkranten 
over de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad in het secundair onderwijs. 

In de eerste eindtermenkrant waarschuwen we voor de negatieve impact van de voorgestelde 
eindtermen op de onderwijskwaliteit, in de tweede eindtermenkrant lichten we de drastische 

beperking van de onderwijs vrijheid toe, en in de derde eindtermenkrant geven we duiding bij de 
uitspraak van de Raad van State, die onze bezorgdheden kracht bijzette. Ook betreuren we dat 
de minister niet samen met ons naar een oplossing wou zoeken.

Vlak voor de kerstvakantie keurde de Vlaamse Regering de eindtermen toch goed. Nu is het 
woord aan het Vlaams Parlement. Over de set eindtermen wordt daar op 10 februari gestemd. 
Deze editie zet daarom de voornaamste elementen op een rijtje. Meer dan ooit een exemplaar 
om te ver spreiden!

EINDTERMEN
5 februari 2021 - 4de editie

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen besliste op woensdag 7 oktober voor 
de eindtermen 2de en 3de graad secundair onder-
wijs een brief te sturen naar Ben Weyts, minister 
van Onderwijs. Daarin riep de raad op om de eind-
termen nog niet goed te keuren en legde hij twee 
voorstellen op tafel. In deze nieuwsbrief willen we 
toelichten waarom dat gebeurde, wat de reactie 
van de minister is, wat eraan vooraf ging en hoe 
het nu verder gaat.

Anders dan gebruikelijk, sturen we deze extra 
nieuwsbrief aan iedereen die het onderwijs, en in 
het bijzonder het katholiek onderwijs, een warm 
hart toedraagt. De nieuwe eindtermen bedreigen 
immers de kwaliteit van ons onderwijs, omdat ze 
raken aan de vrijheid van onderwijs, het funda-
ment waarop we katholiek onderwijs bouwen.

We vragen daarom dat bestuurders en directeurs 
deze nieuwsbrief verspreiden onder de per-
soneelsleden van hun school. Ook anderen roep-
en we op deze nieuwsbrief daarom te verspreiden 
onder collega’s en geïnteresseerden. Bezorg ze 
ook aan wie niet in het secundair onderwijs staat. 
Er zijn immers nieuwe eindtermen basisonderwijs 
op komst. Als het resultaat gelijkaardig is, zullen 
we ons nieuwe leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’ 
(ZILL) niet langer kunnen aanhouden.

EINDTERMEN
Nieuwe eiNdtermeN bedreigeN kwaliteit oNderwijs

Waarom trekken we aan 
de noodrem?
De eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs zitten in hun eindfase. 
De voorbije maanden klonk er in de publieke opinie al ongenoegen over de 
nieuwe eindtermen: denk maar heel recent aan de reactie van de leraren 
artistieke vorming. 

Ook wij kregen de voorbije maanden signalen uit het werkveld en hadden zelf 
ook kunnen vaststellen dat het onhaalbaar is om op basis van deze eindter-
men te komen tot degelijke lessentabellen. 

Vrijdag 9 oktober kwamen de eindtermen voor een tweede keer op de 
Vlaamse regering. De leden van de directiecommissie en adviesraad secun-
dair onderwijs adviseerden om een duidelijk signaal te geven en de Vlaamse 
regering op te roepen de eindtermen niet goed te keuren. 

De raad van bestuur besliste om op woensdag 7 oktober een brief te sturen 
naar de minister van onderwijs. De nieuwe eindtermen vormen immers een 
ernstige bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs én laten nauwelijks 
ruimte om vanuit eigen inspiratie, expertise en engagement onderwijs aan te 
bieden:

Er zijn te veel eindtermen en er is te weinig onderwijstijd om ze grondig te 
verwerven. Er is ook geen tijd voor remediëren, differentiëren, excelleren.

Leerlingen zullen van alles iets kennen, maar niets meer echt grondig. 

“Onderwijs is zoals sport.  
Het is niet omdat je de lat hoger legt,  

dat je erover geraakt.  
Dat doe je door voldoende oefentijd en 

begeleiding.” 
 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

“Met deze nieuwe eindtermen komen 
we twee maal tijd tekort. We hebben tijd 
tekort om die eindtermen met voldoende 

diepgang te realiseren. En we hebben 
geen tijd over voor leerlingen, leraren 

en scholen om hun eigen ding te doen: 
bijspijkeren, interesses uitdiepen, of wie 

meer aankan bijkomend uitdagen.” 
 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

ONDERWIJS
KWALITEIT 
IN GEVAAR

Twee weken geleden trok de raad van  bestuur 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de 
alarmbel over de nieuwe eindtermen voor de 
tweede en derde graad van het secundair on-
derwijs.  In deze tweede editie van de eindter-
menkrant gaan we dieper in op enkele vragen 
en opmerkingen die je ons bezorgde. Je 
leest er ook concrete voorbeelden van wat de 
nieuwe eindtermen voor de leraar betekenen 
en we brengen een gesprek met de Federatie 
Steinerscholen.
Waar gaat het nu precies over? Kort gesteld: 
de nieuwe eindtermen vormen een ernstige 
bedreiging voor zowel de kwaliteit als de 
vrij heid van ons onderwijs. Er zijn te veel 
eindtermen en er is te weinig onderwijstijd 
om ze grondig te verwerven. Er is geen tijd 
voor remediëren, differentiëren of excelleren. 
Leerlingen zullen van alles iets kennen, maar 
niets meer echt grondig. De nieuwe eind-
termen laten geen ruimte om vanuit eigen 
inspiratie, expertise en engagement onder-
wijs aan te bieden. Leraren worden louter 
uitvoerder van wat de overheid voorschrijft. 
Scholen kunnen nauwelijks nog een eigen 
aanpak ontwikkelen vanuit hun pedagogisch 
project. Bovendien sturen de nieuwe eind-
termen door hun opmaak (Bloom!) al te zeer 
het  pedagogisch-didactische handelen van 
 leraren en schoolteams. 

De nieuwe eindtermen leiden tot 
oppervlakkig heid en verschraling, maar 
ook kleurloosheid en nivellering, terwijl we 
net streven naar diepgang, rijke vorming en 
profiel: er mag gerust wat verschil zijn in ons 
(katholiek) onderwijs, zodat leerlingen en hun 
ouders kunnen kiezen voor de school die best 
bij hen past.  
De voorbije jaren waarschuwde het onder-
wijsveld er meermaals voor. De Vlaamse 
regering ging niet in op onze vraag om de 
eindtermen nog niet goed te keuren en de set 
eerst grondig te versoberen.  

EINDTERMEN
Wie Wil Morgen nog leraar Worden?

Meer nog: ze voegde te elfder ure zelfs nog 27 eindtermen toe.
Daarom herhalen we vandaag ons pleidooi voor een overkoepelende 
commissie die: 

• de voorliggende set eindtermen grondig versobert met het oog op de 
haalbaarheid en het creëren van diepgang bij het verwerven van de 
leerstof, 

• én het format van de eindtermen verlost van het pedagogisch- 
didactische keurslijf waarin ze leraren dwingt. 

Wij blijven bereid om een goede overgangsregeling voor het volgende 
schooljaar uit te werken, samen met alle onderwijspartners, en doen 
een appel aan de politiek om onze uitgestoken hand aan te nemen.

In de discussies die we tot nu toe beluisterden, merkten we dat het 
gesprek vaak niet verder komt dan het proces dat tot nu toe gelopen 
is: “Jullie zaten toch mee aan de knoppen in die commissies? Hadden 
jullie dan te weinig invloed? Waarom luiden jullie nu pas de alarmbel?”. 
We willen die vragen zeker niet uit de weg gaan, en verder in deze 
eindtermen krant vind je het antwoord erop. Maar, discussiëren over 
dat proces is niet wat 
ons nu te doen staat: 
vandaag gaat het om 
het product, en alleen 
om het product! Gaan 
we werkelijk onze se-
cundaire scholen met 
de foute eindtermen 
van start doen gaan? 
Of grijpen we in, vooraleer het werkelijk te laat is? En neemt de politiek 
hier haar verantwoordelijkheid op? Of blijven we het hebben over het 
proces, om het dan maar niet over het product te moeten hebben …

.

Mag de school  
nog het verschil maken?

Gaan we werkelijk onze 
secundaire scholen met de 
foute eindtermen van start 

doen gaan?

29 oktober 2020 - 2de editie

ONDERWIJS
VRIJHEID 
IN GEVAAR

De voorbije weken informeerden we jou via 
onze eindtermenkrant over de bezwaren die 
we uitten bij de opmaak van de nieuwe eind-
termen en de stappen die we daarbij zetten. 
Deze derde editie brengt hoopvol nieuws. De 
Raad van State deelt de ernstige bezorgdheid 
rond de vrijheid van onderwijs.

Wij roepen de minister van Onderwijs en de 
andere onderwijspartners nogmaals op om 
samen naar een goede oplossing te zoeken, 
zodat we de ambitie van kwaliteitsvol onder
wijs voor elke leerling kunnen waarmaken!

Vorige vrijdag publiceerde de Raad van State 
zijn advies over de set eindtermen die de 
Vlaamse regering indiende. Hij besluit daarin 
dat die set eindtermen omwille van hun om
vang en mate van detail een bedreiging voor 
de vrijheid en kwaliteit van het onderwijs is. 
Vrijheid van onderwijs en kwaliteit is immers 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onderwijsvrijheid vraagt om minimumdoelen, 
geen maximumdoelen 

Maar de Raad van State zegt nog meer. Eind
termen moeten altijd de vrijheid van onder
wijs garanderen. Een onderwijsverstrekker 
kan gelijkwaardige onderwijsdoelen indienen, 
maar dat geeft de overheid geen vrijgeleide 
om met de eigen eindtermen de onderwijs
vrijheid te beknotten. Als de vrijheid van 
onderwijs enkel kan worden uitgeoefend door 

EINDTERMEN
W e  r e I k e n  d e  h a n d

het indienen van gelijkwaardige eindtermen, stelt de Raad van State, 
dan zijn de eindtermen in strijd met de grondwet.

De Raad van State bevestigt dat de omvang en het gedetailleerde 
karakter van de eindtermen de onderwijsvrijheid schaden. Minimum
doelen horen voldoende ruimte te laten voor eigen keuzes over de 
brede vorming van de leerling, de professionele inbreng van de leraar 
en de pedagogischdidactische aanpak van de school. Dat dreigt nu 
niet het geval te zijn, stelt de Raad van State.

De Raad van State bevestigt zo ook wat de Vlaamse Onderwijs
raad eind augustus aankaartte, namelijk dat de nieuwe eindtermen 
die  ruimte onvoldoende waarborgen. Eindtermen die onderwijs
verstrekkers onvoldoende ruimte geven om zelf doelen toe te voegen, 
zijn geen minimumdoelen, maar vormen een volledig onderwijs
programma. Staatspedagogie, dus.

Ruimte voor de school en de leraar in de klas

De Raad van State stelt dat de regering bij het opstellen van de eind
termen rekening moet houden met de manier waarop een school de 
vrijheid van onderwijs wil invullen om haar pedagogisch project vorm 
te geven. De minimumdoelstellingen die de overheid oplegt, mogen dat 
niet in het gedrang brengen.

Zoals ze nu opgemaakt zijn, dreigen de nieuwe eindtermen echter 
al te sterk in te grijpen op wat er in de klas gebeurt. Dat de eindter
men verandering in attitudes en gedrag van leerlingen niet louter 
nastreven, maar ze ook afdwingbaar maken, is voor de Raad van 
State een aan wijzing dat de eindtermen pedagogischdidactisch en 
levensbeschouwe lijk te sturend zijn.

De Raad van State stelt 
dat de regering bij het 
opstellen van de eind-
termen rekening moet 
houden met de manier 
waarop een school de 

vrijheid van onderwijs wil 
invullen om haar  

pedagogisch project 
vorm te geven

26 november 2020  3de editie

VRIJHEID 
 & KWALITEIT 
 GAAN HAND  

IN HAND

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leerplanpagina
https://www.calameo.com/read/0052879627ececfbda9e5
https://www.calameo.com/read/005287962ffa731394e33
https://www.calameo.com/read/005287962bf0da8366d3f
https://www.calameo.com/read/0052879627ececfbda9e5
https://www.calameo.com/read/005287962ffa731394e33
https://www.calameo.com/read/005287962bf0da8366d3f
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Wat zijn eindtermen?

Als leraar bepaal je zelf niet alles wat in de klas aan bod komt. Een groot deel van wat je 
brengt, wordt door de overheid vastgelegd. Dat doet ze via eindtermen: het minimum dat 

leerlingen moeten kennen en kunnen. Eindtermen maken duidelijk wat de samenleving van on-
derwijs verwacht.

Leerplannen garanderen dat die minimumdoelen aan bod komen in de klas, een taak die school-
besturen meestal uitbesteden aan hun netwerkorganisatie. Leerplannen vertrekken daarbij van 
de visie op vorming vanwaaruit de school onderwijs verstrekt, het eigen pedagogisch project. Ze 
worden gekoppeld aan vakken en bevatten meer dan wat de eindtermen vragen. Ze nemen extra 
doelen en inhouden op die scholen belangrijk vinden in de vorming van leerlingen. Ze komen zo 
ook tegemoet aan leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken bovenop de minimumdoelen. 

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs houdt in dat de overheid niet alle onderwijstijd mag 
bezetten: er dient voldoende ruimte te blijven voor scholen en leraren om eigen accenten te 
 leggen. Met de nieuwe eindtermen is het evenwicht tussen wat de overheid vraagt en scholen 
zelf kunnen doen, helemaal zoek.

De nieuwe generatie leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt sinds 2019 geïm-
plementeerd voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Het zijn dynamische leer plannen 
die besturen en hun scholen in staat stellen zelf keuzes te maken. Via een digitale leerplantool 
kunnen leraren op een overzichtelijke manier tewerk gaan en toegankelijker dan ooit in team 
werken.

http://www.llinkid.be
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Waarom zijn de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad niet goed?

Leraren worden louter uitvoerder van wat de overheid vraagt

Scholen, lerarenteams en leraren hebben geen ruimte of tijd om eigen keuzes te maken in wat 
aan bod komt en in hoe ze het willen aanpakken. De eindtermen schrijven zelfs voor volgens 

welke methodiek leraren leerinhouden in de klas moeten aanbrengen. Alle onderwijsdoelen af-
haspelen, leidt tot oppervlakkigheid. De leraar die lesgeeft uit passie en expertise, wordt gede-
gradeerd tot louter uitvoerder van wat de overheid vraagt.

De lessentabellen zijn overladen 

Vandaag kunnen scholen een aantal vrije uren zelf invullen. Dat aantal komt ernstig in het 
gedrang. De overheid beweert dat de nieuwe eindtermen 2de en 3de graad vrije ruimte ga-

randeren, maar onze berekeningen in de vorige eindtermenkranten bewijzen dat dit niet klopt.

voorbeeld voor het vak natuurwetenschappen 2de graad doorstroom 

De kunstleraren trekken aan de alarmbel omdat we artistieke vorming in geen enkele studierich-
ting een volwaardige plaats kunnen geven in de modellessentabellen, hoewel we dat wel beoog-
den. Leerlingen in domeingebonden doorstroomrichtingen (tso vandaag) als Technologische 
wetenschappen, Biotechnische wetenschappen of Bedrijfswetenschappen zullen zes uur min-
der specifieke vorming (bv. wiskunde en toegepaste fysica) krijgen dan vandaag. Humane 
wetenschappen in de derde graad houdt van tien vrije uren er slechts twee over. Een richting 
Grieks-Latijn zal voor de cognitief sterkste leerlingen geen mogelijkheid meer hebben om zes 
uur wiskunde aan te bieden. In Latijn-wiskunde blijft slechts één vrij uur per jaar voor extra 
wiskunde, esthetica, Duits … en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

VRT, 20 december 2020
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BESCHIKBAAR in doorstroomrichtingen

vandaag in aso
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3u

3,6u
Om alle eindtermen natuurwetenschappen, STEM en 
‘onderzoeken’ te bereiken zijn circa 180 lestijden nodig in 
de 2de graad doorstroom. Dat betekent 3,6 uur/leerjaar. 
In de doorstroomrichtingen zal slechts 3 uur per leerjaar 
beschikbaar zijn, zoals vandaag ook het geval is in aso.
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Het aso, tso en kso verliezen hun karakter

De eindtermen in een aantal grotere vakken als wiskunde, natuurweten schappen, Nederlands, 
Engels en Frans zijn geschreven op aso-niveau en volledig identiek voor de domeingebonden 

(tso/kso) en domeinoverschrijdende (aso) studierichtingen. Het resultaat is dat de studierichtin-
gen en onderwijsvormen hun eigenheid verliezen. Ook in arbeids marktgerichte studie richtingen 
(bso) resten er onvoldoende lesuren specifieke vorming. De Vlaamse Regering klopt zich op de 
borst met de versoepeling dat “een leerling-vloerder oppervlaktematen voortaan ook in de prak-
tijkvakken kan aangeleerd krijgen in plaats van enkel in de wiskundeles”. Helaas geen versoepe-
ling: dat is al 40 jaar de onderwijspraktijk.

Een leerling Maatschappij- en welzijnswetenschappen moet hetzelfde wiskundeniveau beha-
len als een leerling in Technologische wetenschappen. Als leerlingen Industriële wetenschap-
pen in de toekomst moderne talen op aso-niveau moeten beheersen en leerlingen Handel of 
Audio visuele vorming natuurwetenschappen en wiskunde op aso-niveau dienen te halen, dan 
zullen heel wat leerlingen die vanuit hun profiel in de doorstroomrichtingen zouden zitten, nood
gedwongen moeten kiezen voor dubbele finaliteitsrichtingen (doorstroomarbeidsmarkt, tso/
kso). 

De nieuwe eindtermen hebben onvoldoende aandacht voor de grote verscheidenheid bij leer-
lingen, die kiezen voor specifieke studierichtingen op basis van hun capaciteiten en interesses. 
Dat demotiveert leerlingen en leraren en leidt tot meer jongeren zonder diploma. En daar wint 
niemand bij. 

De eindtermen bedreigen de vrijheid én de kwaliteit van onderwijs 

De eindtermen zijn een bedreiging voor zowel de vrijheid als de kwaliteit van het Vlaams on-
derwijs. Zij zouden een basislat moeten zijn, sober geformuleerd, zoals door het Parlement 

vastgelegd in een  decreet. In de plaats daarvan kiest de Vlaamse overheid onder het mom van 
“ambitieuze eindtermen” voor te veel en te gedetailleerde eindtermen, wat tot het omgekeerde 
effect leidt. Niemand is tegen ambitieuze eindtermen, maar nu ontbreekt de nodige tijd om 
kwaliteit en diepgang te verzekeren, en is er ook geen ruimte meer voor eigen accenten van de 

De Standaard, 11 februari 2020

De Standaard, 26 juni 2020
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school en de leraar. Ze degraderen leraren tot louter af vinker van lijstjes.

De eindtermen zijn onmogelijk nog minimumdoelen te noemen, hoewel ze dat wettelijk wel horen 
te zijn. Vrijheid garandeert de ruimte voor scholen en leraren om eigen keuzes te maken.  Vanuit 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageren we ons om onze leerplannen te ontvetten zodat scho-
len en lerarenteams  ruimte hebben om vanuit hun pedagogisch project een mooi studieaanbod 
te doen voor hun doel groepen. Nu slagen we daar helemaal niet in, want deze set eindtermen 
overlaadt de kar door zo goed als alle onderwijstijd vast te betonneren.

Kwaliteit wordt met kwantiteit verward: het is niet omdat je heel veel leerinhouden oppervlakkig  
aan bod brengt, dat je daarmee kwaliteit garandeert.  Omdat de eindtermen zo uitgebreid zijn, 
zullen  leerlingen over heel veel iets  leren, maar niets meer grondig. Dàt bedreigt de kwaliteit van 
ons onderwijs. Onderwijs is zoals sport. Het is niet omdat je de lat hoger legt, dat er zomaar meer 
mensen over geraken. Dat kan enkel met voldoende oefentijd en goede begeleiding.

Met deze eindtermen verliezen alle leerlingen. Er is geen ruimte meer om leerlingen te onder-
steunen die meer tijd nodig hebben om de eindtermen te behalen, om het aanbod te verbreden 
voor leerlingen die interesses willen verruimen, of om leerlingen die meer aankunnen, uit te da-
gen en te laten uitblinken. Daarvoor heb je onderwijstijd nodig.

De Raad van State bevestigt onze bezwaren
De Raad van State bevestigt dat de omvang en het gedetailleerde karakter van de eindtermen de 
onderwijsvrijheid schaden. Minimumdoelen moeten voldoende ruimte laten voor eigen keuzes 
over de brede vorming voor de leerling, de professionele inbreng van de leraar en de pedagogisch- 
didactische aanpak van de school. De Raad van State verwijst ook naar het Vlor-advies, waarin alle 
onderwijspartners aanklagen dat de nieuwe eindtermen die  ruimte niet waarborgen. Eindtermen 
die onderwijsverstrekkers  onvoldoende ruimte geven om zelf doelen toe te voegen, zijn geen mini-
mumdoelen, maar vormen een volledig onderwijsprogramma. Staatspedagogie dus.

Dat een onderwijsverstrekker gelijkwaardige onderwijsdoelen kan indienen, geeft de overheid geen 
vrijgeleide om met de eigen eindtermen de onderwijsvrijheid te beknotten, zegt de Raad van State 
nog. De Raad van State verwijst ook naar het Grondwettelijk Hof, dat in 1996 en 2001 oordeelde dat 
de toenmalige eindtermen, die veel beperkter en minder gedetailleerd waren dan wat nu voorligt, al 
een bedreiging vormden voor de onderwijsvrijheid.

De nieuwe eindtermen grijpen sterk in op wat er in de klas gebeurt. Dat de eindtermen verandering 
in attitudes en gedrag van leerlingen niet louter nastreven, maar ze ook afdwingbaar maken, is voor 
de Raad van State een aanwijzing dat de eindtermen pedagogisch -didactisch te sturend zijn.

Op basis van het advies van de Raad van State bezorgden we de minister een voorstel om aan de 
bezwaren tegemoet te komen. De minister ging er niet op in en koos voor enkele symbolische aan-
passingen die het probleem op geen enkele manier verhelpen. Ook de bijkomende amendementen 
die de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement op 28 januari goedkeurde, pakken het 
probleem niet ten gronde aan.

De Morgen, 21 november 2020

http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/www.vlor.be?p=eyJzIjoid3hvMDFXdjRkYVUyQndsSDNrOUhVR1pGU0dFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy52bG9yLmJlXFxcL2FkdmllemVuXFxcL2VpbmR0ZXJtZW4tdHdlZWRlLWVuLWRlcmRlLWdyYWFkLXNlY3VuZGFpci1vbmRlcndpanM_bmV3c2l0ZW09YjVlM2NjMWItMjAzZi00NjAyLWJhZWQtNzZiNzAxNTBjMmZjXCIsXCJpZFwiOlwiMmFjOTFkMjQzOTc3NDYxYzkzYmM5MDgzODQzNTlmM2NcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlMTc3NDRkNTQyZmUwODYwMWE2ODUzYTYwNDkzNWYwZTE0YjFhYzA4XCJdfSJ9
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Alles over de eindtermen in een notendop

Welk traject doorliepen de eindtermen tot nu toe? Waar staan we nu?
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Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Hoe werden de eindtermen ontwikkeld?

Eindtermen vertolken de verwachtingen van de samenleving naar het onderwijs. De vorige 
eindtermen da teren van de jaren 1990, hoog tijd voor een update dus. Omdat er steeds meer 

naar het onderwijs wordt gekeken om maatschappelijke problemen op te lossen, waarschuwen 
we sinds 2017 voor de druk die zo op het onderwijscurriculum ontstaat. Om dat te vermijden, 
stelden we voor een methodiek af te spreken om de impact op de onderwijstijd in het oog te 
houden en de verhouding van de sleutelcompetenties tot elkaar. Een overkoepelende commissie 
zou soelaas kunnen bieden. Ons voorstel werd meermaals afgewezen.

De eindtermen werden per sleutelcompetentie besproken in aparte ontwikkelcommissies, die van 
start gingen op 19 november 2018. Die ontwikkelcommissies waren samengesteld uit  leraren, 
vakexperts en vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers. De ontwikkelcommissies ver-
trokken niet van een wit blad, maar van eindtermen die werden ontwikkeld door de administratie 
van de overheid (AHOVOKS), dus niet door mensen met voldoende voeling met leerlingen in de 
verschillende onderwijsvormen en studie richtingen.

Het geheel werd strikt gestuurd door de administratie en heel wat onderwerpen, zoals het am-
bitieniveau van de eindtermen en de veelheid aan eindtermen, bleven onbespreekbaar. Onze 
opmerkingen over de haalbaarheid werden weggezet als “niet willen streven naar onderwijs-
kwaliteit”. De administratie liet ook niet toe dat er in de ontwikkelcommissie verwezen werd 
naar het werk in andere ontwikkelcommissies. Er werden geen verslagen gemaakt, noch was er 
een expliciet consensusmechanisme afgesproken. De ontwikkel commissies werkten noodge-
dwongen naast elkaar, alsof ze elk een hoofdstuk uit een boek  schreven zonder eindredactie.

Ondertussen in het Vlaams Parlement

Naast het kritisch advies van de Raad van State klinkt ook bezorgdheid in het Vlaams Parlement 
over de haalbaarheid van de eindtermen. Een praktijkcommissie van leraren en directeurs moet 
daarop een antwoord bieden. Dat voorstel tot bijsturing achteraf is voor ons niet voldoende 
en bevestigt ons punt dat er zich een probleem van haalbaarheid stelt. Het Vlaams  Parlement 
spreekt zich definitief uit op 10 februari. Als hij de eindtermen goedkeurt, beslist de Raad van 
bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 11 februari of een procedure bij het Grond-
wettelijk Hof volgt.

.
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En de leraar in dit verhaal?

Je bent, samen met je school en je collega’s, volop bezig om de start van de modernisering in 
de 2de graad voor te bereiden. Geen gemakkelijke klus, zeker niet in tijden van afstands leren, 

mondmaskers en hoogrisicocontacten.

Daarom publiceerden we onze ontwerpleerplannen die zijn gebaseerd op de eindtermen zoals 
ze op 19 december werden goedgekeurd. Die ontwerpleerplannen werden gemaakt in leerplan-
commissies door zo’n 500 leraren, experten hoger onderwijs en pedagogisch begeleiders. Zo 
kun jij nagaan wat de nieuwe eindtermen voor jou betekenen en kun jij met je collega’s verder 
aan de slag. 

Die ontwerpleerplannen beantwoorden niet aan het ideaal dat we vanuit Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen vooropstellen. Je zult vaststellen dat je met die ontwerpleerplannen nauwelijks 
 ruimte hebt om de onderwijsdoelen met voldoende diepgang te halen, laat staan daar bovenop 
eigen accenten te leggen. Wanneer er alsnog een grondige versobe ring van de eindtermen komt, 
zullen we de ontwerpleerplannen aanpassen door leerplandoelen te laten wegvallen of optioneel 
te  maken. Scholen en leraren krijgen dan opnieuw meer ruimte voor een eigen aanpak.

In elk geval, ook de komende periode kun je blijven rekenen op de pedagogische begeleiding.

Het vrij onderwijs in actie

De steinerscholen, die sterk inzetten op de vrijheid van onderwijs, trekken mee aan de kar. 
Zo stelt Werner Govaerts: “Er bestaat geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat bevestigt 
dat eindtermen een goed instrument voor onderwijskwaliteit zouden zijn. Merkwaardig is 
trouwens dat het begin van de achteruitgang van Vlaanderen in de internationale onder-
zoeken samenvalt met het invoeren van steeds gedetailleerdere eindtermen. Welke indicatie 
hebben we dat die eindtermen daar een goed instrument voor zijn?” Het volledige interview 
met Werner Govaerts van de Federatie Steinerscholen kun je ook lezen in de 2de eindtermen-
krant.

Ook scholen en leraren ondernemen actie. Ze sturen brieven naar beleidsmakers, zoeken de 
media op en mobiliseren ambassadeurs. Zo zetten de leerlingen en leraren van Heilig Graf 
Turnhout, met een traditie in kunst, het  H/art- project op poten, en vertellen de Antwerpse 
vrije STEM- scholen voor de camera over het belang van een goede opleiding voor hun 
leerlingen. Directies Vrij Onderwijs (Divo) haalt met een petitie handtekeningen op en John 
Vervoort, leraar Nederlands, probeert zich in De Standaard een weg te banen door de nieuwe 
eindtermen voor zijn vak. De Centra voor Leren en Werken maken zich zorgen om de meest 
kwetsbare leerlingen en starten ook een petitie. Leraren artistieke vakken bedelven minister 
Ben Weyts en directeur-generaal Lieven Boeve onder symbolische sollicitatiebrieven.

https://bit.ly/3qYhqyJ?newsitem=594423a3-1af5-4b44-919a-6339cfde335f
http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuwsbrief-leidinggevenden/Newsletters/Render/b81aeb6b-00a5-4b10-b83c-9d3039422ef8?hiduns=True#nw_441cb9a9-f741-4e7c-ada5-c1bf9e51e14f
http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuwsbrief-leidinggevenden/Newsletters/Render/b81aeb6b-00a5-4b10-b83c-9d3039422ef8?hiduns=True#nw_441cb9a9-f741-4e7c-ada5-c1bf9e51e14f
https://www.facebook.com/hartvooronderwijs
https://rtv.be/artikels/technische-stem-scholen-zijn-bezorgd-om-nieuwe-eindtermen-a90590
https://www.petities.com/halt_aan_de_nieuwe_eindtermen_-_divo_vraagt_uw_steun?u=6373874
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201123_98021930
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201123_98021930
https://vrtnws.be/p.dLm08o864
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/ben_weyts_minister_van_onderwijs_hilde_crevits_min_centra_leren_en_werken_laten_van_zich_horen_kwetsbare_leerlingen_vallen_uit_de_boot_1/

