
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?
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Wie wil morgen nog leraar worden?

De eindtermen palmen alle onderwijstijd in
termen wiskunde en natuurwetenschappen de leerlingen 
in richtingen Economie en organisatie. We mogen immers 
niet vergeten dat het dezelfde set eindtermen basisvor-
ming is voor alle doorstroomrichtingen (aso, tso, kso), dus 
ongeveer voor 65 procent van alle leerlingen in de tweede 
en derde graad, ongeacht hun interesses en capaciteiten.
Onze berekening is bovendien conservatief: wanneer we 
twijfelden, hebben we voor onze simulaties steeds de 
laagste inschatting van de benodigde onderwijstijd ge-
nomen. We raamden in onze berekening dat van de 37 
weken in een schooljaar er voor instructie, inoefening en 
verwerking in aso/tso/kso 25 lesweken overblijven. In bso 
zijn dat er 27. Dat dat een realistische inschatting is, toont 
het taartdiagram.
Wat ook niet vergeten mag worden, is dat het ambitie-
niveau van de eindtermen merkelijk hoger ligt dan van-
daag. Zoals we elders aangeven, bestonden de ontwik-
kelcommissies vooral uit mensen met een aso-focus. 
Daardoor gelden er in de toekomst aso-eindtermen voor 
domein gebonden richtingen tso en kso. Redelijkerwijs 
mogen we aannemen dat leerlingen tso en kso gemiddeld 
meer onderwijstijd nodig hebben om dat ambitieniveau te 
bereiken, waardoor het specifieke gedeelte van hun vor
ming onder druk komt te staan.  
Tot slot: op 9 oktober heeft de Vlaamse regering de nieuwe 
eindtermen niet alleen voor een tweede keer principieel 
goedgekeurd; ze voegde in één beweging nog 27 eindter-
men toe. En ook daarvoor dient nu bijkomend onderwijs-
tijd voorzien te worden – tijd die er sowieso al niet was …

De nieuw ontwikkelde eindtermen zijn geen minimumdoe-
len. Volgens onze berekeningen (gedetailleerd opgenomen 
in de tabel) nemen ze alle onderwijstijd in. Dat is onder 
meer het geval in de 2de graad in doorstroomrichtingen 
(aso, tso, kso). 
Het staafdiagram verduidelijkt dat zo goed als alle be-
schikbare onderwijstijd nodig is om de eindtermen voor 
elk van de 16 sleutelcompetenties van de basisvorming 
met voldoende diepgang te bereiken! En dan hebben we 
het nog niet over de specifieke vorming gehad … Dat bete-
kent uiteraard ook dat er geen ruimte is om te remediëren, 
te differentiëren en te excelleren, en ook niet om vanuit 
eigen inspiratie, expertise en engagement onderwijs aan 
te bieden. We pleiten er uitdrukkelijk voor om 30 procent 
van de onderwijstijd daarvoor voor te behouden.
Op basis van informatie van leraren, experten hoger on-
derwijs en pedagogisch begeleiders deden we eenzelfde 
oefening voor de 2de graad van de arbeidsmarktgerichte 
studierichtingen (bso) en die met een dubbele finaliteit 
(doorstroom-arbeidsmarktgericht, tso en kso). We komen 
tot soortgelijke resultaten. Soms hebben we zelfs méér 
onderwijstijd nodig dan er beschikbaar is.
Waar het relevant was, hebben we in ons onderzoek 
re kening gehouden met de lestijd die vandaag wordt 
gespendeerd aan gelijkaardige inhouden in de leerplan-
nen van de 2de graad. We hadden daarbij de ‘gemiddelde 
leerling’ voor ogen: zo stonden bij de eindtermen moderne 
talen de leerlingen in STEM-richtingen model, bij de eind-

Sleutelcompetentie Doorstroom 
(aso, tso, kso)

Doorstroom/ 
arbeidsmarkt 
(tso, kso)

Arbeidsmarkt 
(bso)

Biopsychosociaal welbevinden + sociaal-relationele  
competentie

93 lestijden 92 lestijden 104 lestijden

Competenties in het Nederlands 200 lestijden 200 lestijden 150 lestijden

Competenties in andere talen 300 lestijden 250 lestijden 150 lestijden
inclusief 75 extra

Digitale competentie en mediawijsheid 43 lestijden 43 lestijden
inclusief 11 extra

36 lestijden 
inclusief 3 extra

Competenties in wiskunde 200 lestijden
inclusief 10 extra

130 lestijden 50 lestijden

Competenties in natuurwetenschappen 190 lestijden
inclusief 15 extra
Biologie 40
Chemie 63
Fysica 46
STEM 41

96 lestijden
Biologie 16
Chemie 20
Fysica 33
STEM 27

62 lestijden
Biologie 12
Chemie 8
Fysica 14
STEM 29

Burgerschapscompetentie 25 lestijden 25 lestijden 24 lestijden

Historisch bewustzijn 50 lestijden 50 lestijden 40 lestijden

Ruimtelijk bewustzijn 45 lestijden 45 lestijden 47 lestijden

Financieel-economische competentie 21 lestijden 13 lestijden
inclusief 4 extra

13 lestijden

Leercompetentie 26 lestijden 30 lestijden 40 lestijden

Initiatief en ondernemingszin 10 lestijden 10 lestijden 10 lestijden

Cultureel bewustzijn en culturele expressie 34 lestijden 34 lestijden 34 lestijden

Totaal aantal lestijden 1237 lestijden
1212 + 25 extra

1018 lestijden
1003 + 15 extra

760 lestijden
682 + 78 extra

Totaal aantal graaduren (som van 1ste + 2de leerjaar) 49,5 uren 40,7 uren 28,1 uren

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel lestijden er nodig zijn om de 16 sleutelcompetenties binnen de basisvorming van de 2de 
graad met voldoende diepgang te realiseren. De Vlaamse regering voegde 27 eindtermen toe. De markeringen geven aan hoeveel 
lestijden er extra naartoe moeten gaan.
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Biopsychosociaal welbevinden 
+  

sociaal-relationele competentie

Competenties in het 
 Nederlands 

Competenties in andere talen 

Digitale competentie 

Competenties in wiskunde 

Competenties in natuur-
wetenschappen 

Burgerschapscompetentie 

Historisch bewustzijn

Ruimtelijk bewustzijn

Financieel-economische competentie
Leercompetentie

Initiatief en ondernemingszin 
Cultureel bewustzijn 

300

43

200

190

25

50

45

26

34

21

10

93

200

25 
lestijden  

voor instructie,  
inoefenen,  
verwerken

6 lestijden voor  
‘evaluatiedagen’ voor

proefwerken,  
klassenraden en  

leerlingencontacten

2 lestijden voor  
groepsvormende activiteiten, 
clb-bezoek, vrije dagen (1 mei, 

Pinkstermaandag ...),  
ziekte leraar ...

4 lestijden voor  
tussentijdse evaluatie  

en remediëring

37  
schoolweken

(éénuursvak)

Lestijden basisvorming per sleutelcompetentie doorstroomrichtingen

Te weinig ruimte voor 
specifieke vorming 
Geen ruimte om te  
differentiëren, remediëren 
of excelleren
 

30 %  
ruimte voor 
de leerling, 
de leraar en 
de school

70 % voor 
basisvorming 
en specifieke 

vorming

Internationaal onderzoek: 
25 procent van de lestijd 
wordt besteed aan niet- 
onderwijstaken, zoals  
administratie en vooral klas-
management.

alleen eindtermen 
basisvorming
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Wie wil morgen nog leraar worden?

De wens van de Vlaamse regering om domeinoverschrij-
dende (aso) en domeingebonden (tso/kso) doorstroom-
richtingen voldoende van elkaar te onderscheiden, blijkt in 
de realiteit een loze ambitie. Door het zware gewicht dat 
de eindtermen aan de basisvorming toekennen, verkleint 
de ruimte voor specifieke vorming en verdwijnt de ruim-
te voor leerlingen, leraren en scholen. Dat betekent dat 
studie richtingen meer op elkaar zullen gelijken. 

Als je de hoeveelheid en het ambitieniveau van de eind-
termen bekijkt, zal er nog weinig onderscheid zijn tussen 
domeingebonden (tso/kso) en domeinoverschrijdende 
(aso) studierichtingen.

De eindtermen van een aantal grotere sleutelcompetenties 
(wiskunde, natuurwetenschappen, Nederlands, Engels en 
Frans) zijn geschreven op aso-niveau en volledig iden-
tiek voor de domeingebonden en domeinoverschrijdende 

Het eigen karakter van aso, kso en tso komt te weinig aan bod
studierichtingen. Bovendien wordt daardoor het specifiek 
gedeelte noodgedwongen sterk gereduceerd ten opzichte 
van de huidige situatie in tso en kso.

Als leerlingen Industriële wetenschappen in de toekomst 
moderne talen op aso-niveau moeten beheersen en leerlin-
gen Handel of Beeldende vorming natuurwetenschappen 
en wiskunde op aso-niveau dienen te halen, dan zullen 
heel wat leerlingen die vanuit hun profiel terecht in de 
doorstroomrichtingen zouden zitten, noodge dwongen 
moeten kiezen voor dubbele finaliteitsrichtingen (door-
stroom-arbeidsmarkt, tso/kso). Zo doen we onrecht aan 
de talenten van de leerlingen die kiezen voor specifieke 
studie richtingen op basis van hun capaciteiten en inte-
resses. 

Ook in arbeidsmarktgerichte studierichtingen resten er 
onvoldoende lesuren om de beroepskwalificaties in een 
leerlijn naar de 3de graad kwaliteitsvol te realiseren.

Wat betekent het concreet voor jou?

“Er is geen ruimte voor een volwaardig vak artistieke vorm-
ing in de 2de en 3de graad secundair onderwijs, zoals 
esthetica. Een vak als MEAV is maar een doekje voor het 
bloeden. Is artistieke vorming ons niet veel meer waard?”

“Meer algemene vorming en minder specifieke vorming in 
de arbeidsmarktgerichte opleidingen? Leerlingen zullen in 
de toekomst in het Frans én Engels kunnen zeggen dat ze 
niet geleerd hebben hoe ze je auto kunnen repareren.” 

Wetenschapsdomeinen Economie-wiskunde
domeinoverschrijdende doorstroom aso

Bedrijfswetenschappen
domeingebonden doorstroom tso

Algemene doorstroomcompetenties Generieke doorstroomcompetenties

Historisch en cultureel bewustzijn

Generieke doorstroomcompetenties

Wiskunde Gevorderde wiskunde Uitgebreide wiskunde i.f.v. van economie

Informatica-wetenschappen Algoritmen en programmeren

Modelleren en simuleren

Algoritmen en programmeren

Modelleren en simuleren

Economie Algemene economie 

Bedrijfswetenschappen en recht

Algemene economie

Uitgebreide bedrijfswetenschappen en 
recht
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Het vrij onderwijs mobiliseert

We spraken erover met Werner Govaerts van de Federatie Steinerscholen

Deze eindtermen grijpen erg in op de beweegruimte van de leraar en de visie van de school op onderwijs. Leraren 
worden beperkt in hun inhoudelijke en pedagogisch-didactische vrijheid en zullen al hun lestijd nodig hebben om uit te 
voeren wat in de eindtermen als minimumdoelen is vastgelegd. Scholen worden eenheidsworst, omdat er geen ruim-
te meer blijft voor eigen keuzes vanuit het pedagogisch project. Ook voor de brede vorming van de leerling bieden de 
nieuwe eindtermen geen ruimte.

Het format van de eindtermen, dat de taxonomie van Bloom oplegt voor alle leerinhouden, stuurt de pedagogisch- 
didactische relatie tussen de leraar en de leerling. Het kennisgedeelte in de afbakening van bepaalde eindtermen gaat 
uit van een bepaalde onderwijskundige visie die wordt opgedrongen en als zodanig een inbreuk is op de vrijheid van 
onderwijs, bijvoorbeeld de sterk constructivistische invalshoek in de eindtermen rond de leercompetentie, waarbij men 
verwacht dat alle leerlingen op de leeftijd van 15 jaar in staat zijn om hun ‘eigen leerproces te reguleren’.

Het hele vrij onderwijs maakt zich zorgen over die gang van zaken. Verschillende scholen en directies uitten hun 
bezorgdheden al aan de minister en de parlementsleden. Niet alleen Katholiek Onderwijs Vlaanderen spreekt zich uit, 
ook de steinerscholen staan op de barricaden.

Wat is het grootste bezwaar van de Steinerscholen tegen de 
nieuwe set eindtermen zoals ze nu voorligt?

“Het grootste probleem zien wij in de mate van detail-
lering. De eindtermen zijn samengesteld uit een doelzin, 
gevolgd door verschillende soorten kennis en beheer-
singsniveaus. Met de meeste doelzinnen hebben we geen 
probleem, maar de opsplitsingen die daarna volgen, zijn 
problematisch en erg ingrijpend.”

“Er zijn heel wat onevenwichten binnen de eindtermen, 
doordat de specialisten in aparte commissies werkten en 
er geen centrale commissie was die het geheel bewaak-
te. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat chemie binnen de 
tweede graad STEM zwaarder weegt dan fysica en biolo-
gie.”

“In de steinerpedagogie stemmen we de leerinhouden van 
een aantal leergebieden af op de ontwikkelingsfase van 
jongeren, om een eigen leerstofopbouw te garanderen. Die 
opbouw is anders dan de logisch-lineaire opbouw van de 
eindtermen.”

Wat zijn jullie ervaringen met de nieuwe eindtermen voor de 
eerste graad?

“De steinerscholen hebben gelijkwaardige eindtermen 
voor de eerste graad ingediend. Daardoor zijn ze bij ons 
een jaar later ingegaan. De goedkeuring van die gelijk-
waardige eindtermen had heel wat voeten in de aarde. We 
merken dat zij minder globaal en meer in detail werden 
geëvalueerd en gecontroleerd door de onderwijsinspectie, 
alsook door de commissie van deskundigen. Wij hadden 
ook meer pedagogisch-gerichte alternatieve doelstellingen 
voorgesteld in plaats van eindtermen die meer gedrags-
gericht waren, maar dat hebben die twee commissies niet 
aanvaard.”

Moeten de eindtermen dan geen garantie bieden voor de 
kwaliteit van het onderwijs?

“Er bestaat geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat 
bevestigt dat eindtermen een goed instrument voor onder-

wijskwaliteit zouden zijn. Merkwaardig is trouwens dat het 
begin van de achteruitgang van Vlaanderen in de inter-
nationale onderzoeken samenvalt met het invoeren van 
steeds gedetailleerdere eindtermen. 

Recent beginnen steeds meer mensen, zoals Dirk Van 
Damme van de OESO, dat ook te zien. Ik zou het dus willen 
omdraaien. Welke indicatie hebben we dat die eindtermen 
daar een goed instrument voor zijn?”

Waarom hebben jullie het ook moeilijk met de specifieke eind-
termen voor de studierichtingen?

“Dat heeft met onze specificiteit te maken. De steiner-
pedagogie is binnen de domeinoverschrijdende finaliteit 
een studierichting met een heel eigen identiteit. Die is 
niet gebonden aan een of twee wetenschapsdomeinen. 
Vroeger dienden wij daarvoor eigen specifieke eindtermen 
in, die het meest onze eigenheid weerspiegelen. Die zijn 
nu compleet van tafel geveegd. Volgens de nieuwe speci-
fieke eindtermen moeten leerlingen van een aantal weten-
schapsdomeinen een pakket doelen nastreven, maar de 
inhouden van die doelen zijn ons eigenlijk vreemd.”

“In de Memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet 
worden specifieke eindtermen omschreven als ‘noodzake-
lijke’ en als ‘nuttige’ doelen. De specifieke eindtermen 
gelden echter maar voor een beperkt aantal leerlingen. 
Het is maar de vraag of het aan de overheid is om voor te 
schrijven wat voor elke groep leerlingen ‘nuttig’ is?”

Wat stellen jullie als oplossing voor?

“Wij zouden alle eindtermen graag afslanken, zodat enkel 
doelzinnen overblijven en de verdere uitbreiding van in-
houden en beheersingsniveaus wegvalt. Zo kom je tot een 
hanteerbaar geheel van doelstellingen.”

“Wij zouden alle eindtermen graag 
afslanken, zodat enkel doelzinnen 

overblijven en de verdere  
uitbreiding van inhouden en 

 beheersingsniveaus wegvalt” 
Werner Govaerts
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De eindtermen worden per sleutelcompetentie besproken 
in ontwikkelcommissies. Die zijn samengesteld uit leraren, 
vakexperts en vertegenwoordigers van de onderwijsver-
strekkers. De leraren werden hoofdzakelijk aangesproken 
vanuit de diverse lerarenverenigingen en waren vooral erg 
vertrouwd met het aso en hun eigen vakgebied. Dat laatste 
gold eveneens voor de experten uit het hoger onderwijs, 
die vanuit hun eigen discipline input gaven op de voorlig-
gende eindtermen.

De ontwikkelcommissies vertrokken niet van een wit 
blad, maar met eindtermen die werden ontwikkeld door 
de be voegde administratie. De eerste voorstellen van 
eindtermen werden dus niet ontwikkeld door mensen 
met voldoende voeling met leerlingen in de verschillende 
onderwijsvormen en studierichtingen. Dat bleek ook uit de 
soms onrealistisch uitgebreide opsomming van inhouden 
in de eerste voorstellen. Veel ontwikkelcommissies ken-
den daarom moeizame besprekingen.

Verder liet de administratie niet toe dat er in de ontwikkel-
commissie verwezen werd naar het werk in andere ontwik-
kelcommissies, waardoor elk zicht ontbrak op de zwaarte 
en de inhoud van andere sleutelcompetenties. Er waren 
bovendien geen gezamenlijke afspraken gemaakt over 
de relatieve verhouding van de verschillende sleutelcom-
petenties tot elkaar; er was geen methodiek om de totale 

haalbaarheid van alle onderwijsdoelen na te gaan (laat 
staan dat er bepaald werd 30 procent van de onderwijstijd 
vrij te houden voor de leerling, de leraar en de school); er 
was ook geen gezamenlijk afgesproken methodiek om de 
onderwijstijd die een eindterm inneemt, te bepalen. Verd-
er was er geen systematiek om tot consensus te komen, 
noch een adequate verslaggeving over de besluitvorming 
in de verschillende commissies. 

De vertegenwoordigers van Katholiek Onderwijs Vlaan-
deren hebben meer dan eens gewezen op het probleem 
van de haalbaarheid, vaak tevergeefs. Dikwijls werd 
dergelijke inbreng gezien als “niet willen streven naar 
onderwijskwaliteit”, terwijl iedereen weet dat onderwijs-
kwaliteit betekent dat er fundamentele keuzes gemaakt 
worden: waarop zetten we diepgaand in en waarop zetten 
we dus ook niét in? Wat is need to know, en wat is nice to 
know?

Over de ontwikkelcommissies heen werd tussentijds 
overlegd. Dat was echter een maat voor niets. Het geheel 
werd strikt gestuurd door de administratie en heel wat 
onderwerpen, zoals het ambitieniveau van de eindtermen 
en de veelheid aan eindtermen, bleven onbespreekbaar. De 
mogelijkheid om eindtermen basisvorming te verschuiven 
naar de specifieke eindtermen werd jammer genoeg veel 
te weinig in de praktijk gebracht.

Hoe kwamen deze eindtermen tot stand? 

De leerlingen lichten toe hoe bouwstenen van digitale 
systemen zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken. 
Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- Bit
- Input
- Output
- Verbinding
- Zenden, ontvangen, verwerken en opslaan
*Conceptuele kennis
- De bit als basiseenheid van data
- Input, output, verbindingen en verwerking: soorten
- Eigenschappen van digitale systemen: soorten en 
onderlinge relatie 
- Eigenschappen van verbindingen zoals bandbreedte, 
veiligheid, betrouwbaarheid
- Algoritmes als bouwsteen van digitale systemen en de 
impact ervan
- Compatibiliteit van en afspraken tussen digitale systemen
- Foutmeldingen ten gevolge van compatibiliteits- en 
functionaliteitsproblemen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen

Digitale competentie
2de graad doorstroom, doorstroom 
-arbeidsmarkt, arbeidsmarkt

De leerlingen kaderen bouwstenen van digitale systemen in hun digitaal denken en handelen. 
(transversaal)
Met inbegrip van kennis
*Feitenkennis
- De bit als basiseenheid van data
- Input
- Output
- Verbindingen 
- Zenden, ontvangen, verwerken en opslaan
*Conceptuele kennis
- Verschillende soorten input
- Verschillende soorten output
- Verschillende soorten verbindingen
- Verschillende soorten verwerking
- Ontwerpcriteria/eigenschappen van digitale systemen zoals energieverbruik, rekenkracht, 
opslagcapaciteit, kost, esthetica, toegankelijkheid, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, 
veiligheid
- Ontwerpcriteria communicatie zoals bandbreedte, veiligheid, intellectual property, 
betrouwbaarheid
- Principes en functies van diverse digitale systemen met inbegrip van de invloed en 
toepasbaarheid van algoritmes
- Connectiviteit digitale systemen: soorten, afspraken 
- Interactievormen:
>Tussen hardware, software en mensen
>Compatibiliteit
>Beveiliging
- Voor- en nadelen specifieke keuzes hardware en software met inbegrip van verbindingen
- Eigenschappen van hardware- en softwarecomponenten in functie van testen en debuggen 
- Eenvoudige computationele modellen: functie en werking
*Procedurele kennis
- Methodes om de bouwstenen van digitale systemen doelgericht aan te wenden in het gebruik 
van digitale systemen, het computationeel denken en handelen en mediawijs handelen. 
- Manieren om de principes van computationeel denken (o.a. abstractie, probleemdecompositie, 
patroonherkenning en transfer van oplossingen…) die gehanteerd worden te expliciteren 
- Manieren om de werking van een informatiesysteem te interpreteren in termen van de erin 
geïmplementeerde algoritmen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren

Een voorbeeld van eindtermen die door de ontwikkelcommissie op ons verzoek werd vereenvoudigd:



pagina 7

Wie wil morgen nog leraar worden?

De specifieke vorming staat onder druk!

Hoger ambitieniveau voor domeingebonden doorstroom tso/kso

De basisvorming met voldoende diepgang realiseren vraagt zoveel onderwijstijd dat de specifieke vorming onder druk komt te  
staan. Onderstaande diagrammen tonen de verdeling van de onderwijstijd in het bso vandaag, hoe die in onze modellessentabellen 
voorzien is en wat er werkelijk nodig zal zijn.

= 50 %  
van een lesweek

Rest =  

32 graaduren  
specifieke vorming

Arbeidsmarktfinaliteit 
2de graad 42 

 graaduren 
specifieke vorming  

36 
 graaduren 

specifieke vorming  

20 
graaduren 

basisvorming  

2 
graaduren 

vrije ruimte  

32 
graaduren 

basisvorming  
28 

graaduren 
basisvorming  

Onderwijstijd die voorzien is  
in onze modellessentabellen Onderwijstijd die werkelijk nodig is  

Onderwijstijd in bso vandaag

Voor Frans en Engels maakten we de vergelijking met de leerplannen Industriële wetenschappen vandaag; voor biologie, chemie 
en fysica met de leerplannen aso en tso Handel vandaag.

Vakken 2de graad Voorbeelden van een hoger ambitieniveau

Engels - Gericht op ERK-niveau B1, o.m. via tekstkenmerken voor productie en interactie   HOGER ERK-NIVEAU 
- Taalsysteem: betrekkelijke voornaamwoorden  NIEUW

Frans - Gericht op ERK-niveau B1, o.m. via tekstkenmerken voor productie en interactie   HOGER ERK-NIVEAU 
- Taalsysteem: de subjonctif présent, de conditionnel présent en passé (enkel hoogfrequente vormen), hypothese met si + ind. prés.     
   en si + imparfait   NIEUW

Biologie T.o.v. aso vandaag 
- Homeostase; waterhuishouding bij planten   NIEUW 
T.o.v. tso Handel vandaag 
- Organismen als systeem, waterhuishouding bij planten, interacties tussen organismen   NIEUW 
- Bevruchting   NIEUW 
- Extra diepgang in materie- en energiestromen en in klierwerking   EXTRA DIEPGANG

Chemie T.o.v. aso vandaag 
- Energiediagram   NIEUW 
- Molaire concentratie   NIEUW 
- Algemene structuur en karakteristieke groepen van alkenen, alcoholen, carbonzuren   NIEUW 
- Intermoleculaire krachten: dipoolkrachten, ion-dipoolinteracties   NIEUW 
T.o.v. tso Handel vandaag    
- Scheidingstechnieken   NIEUW 
- Opstellen van een eenvoudige reactievergelijking   NIEUW 
- Stoichiometrische berekeningen   NIEUW 
- Extra diepgang in atoommassa, naamgeving en toepassing van organische en anorganische stoffen   EXTRA DIEPGANG

Fysica T.o.v. aso en tso Handel vandaag 
- Versnelde beweging   NIEUW 
- Elektrische stroomkringen   NIEUW
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Wie wil morgen nog leraar worden?

Hoe zien goede eindtermen er 
dan wel uit?
Hoe eindtermen eruit moeten zien, is bij decreet bepaald. 
Daarin staat onder meer: “eindtermen zijn minimumdoelen 
die het Vlaams Parlement noodzakelijk en bereikbaar acht 
voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met minimum-
doelen wordt bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht, 
vaardigheden en attitudes, bestemd voor die leerlingen-
populatie.” en voorts “Het Vlaams Parlement keurt een 
beperkt aantal van sober geformuleerde, duidelijke, compe-
tentiegerichte en evalueerbare eindtermen, ontwikkelings-
doelen en specifieke eindtermen goed waar kennis telkens 
geëxpliciteerd wordt en vaardigheden, inzichten en indien 
van toepassing attitudes aan bod komen.”

Wie ook maar even de nieuwe set eindtermen bekijkt, 
beseft onmiddellijk dat die daaraan niet voldoet. Daarom 
riepen we de Vlaamse regering op ze nog niet goed te 
keuren en met behulp van een overkoepelende commis-
sie de eindtermen grondig te versoberen, zowel in functie 
van haalbaarheid als pedagogische sturing. Toch zijn 
er ook voorbeelden van goede praktijk: de eindtermen 
 historisch bewustzijn bevatten, in tegenstelling tot andere 
sleutelcompetenties, een beperkt aantal eindtermen met 
een duidelijke doelzin en een afbakening met een beperkt 
aantal verplichte kenniselementen. Zo laten ze voldoende 
ruimte voor de leraar om eigen keuzes te maken in de 

Wil je weten wat de nieuwe eindtermen voor jou betekenen, neem dan een 
kijkje op onze thema pagina modernisering secundair onderwijs voor de 
2de en 3de graad.

De eindtermen  
historisch bewustzijn zijn  

een schoolvoorbeeld  
van goede eindtermen

inhouden die aan bod komen en in het eigen pedagogisch- 
didactisch handelen. Ze zijn haalbaar, onder meer omdat 
bepaalde eindtermen in doorstroomrichtingen enkel door 
specifieke leerlingengroepen behaald moeten worden. Bij 
de specifieke eindtermen zijn onder meer klassieke talen 
een schoolvoorbeeld van goede eindtermen. Jammer dat 
andere ontwikkelcommissies niet tot dezelfde kwaliteit 
zijn kunnen komen.

Laat er geen misverstand over bestaan: wij zijn voor ambi-
tieuze eindtermen en excellent onderwijs, maar ook voor 
voldoende onderwijstijd en vrijheid voor elke leraar en elk 
schoolteam om die kwaliteitsvol te realiseren!

Wat betekent het concreet voor jou?

“Jammer dat er bijna geen vrije ruimte meer is in aso. Via 
seminaries waartussen leerlingen konden kiezen, konden 
we uit de klassieke lessentabel breken en jongeren echt 
vanuit hun interesses aanspreken.”

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20201013-8
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/secundair/modernisering-so/tweede-en-derde-graad/eindtermen-basisvorming?utm_campaign=Algemene%20Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_source=transactional&newsitem=7dc61b14-c6ac-4b8b-b423-bc0633a904a6
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/secundair/modernisering-so/tweede-en-derde-graad/eindtermen-basisvorming?utm_campaign=Algemene%20Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_source=transactional&newsitem=7dc61b14-c6ac-4b8b-b423-bc0633a904a6

