
Advies over het voorontwerp van decreet
betreffende eindtermen, de ontwikkelings-

doelen, de basiscompetenties en 
de vakoverschrijdende thema’s in 

het secundair onderwijs

advies

Brussel, 9 februari 2000

advies



D / 2 0 0 0 / 4 6 6 5 / 6

G e d r u k t  d o o r  G o e k i n t  G r a p h i c s ,  O o s t e n d e



Inhoud

3

1. Inleiding 5

2. Algemene bedenkingen 6

3. Basiscompetenties (Art. 4) 7

4. Toepassingsgebied 11

4.1 Deeltijds leren in het kader van de deeltijdse leerplicht 11

4.2 Zevende jaren (3de jaren 3de graad) 11

4.3 Vierde graad 13

5. Onderwijs sociale promotie 14

6. Samenstelling Commissie Ad Hoc (Art. 7) 15



4



1. Inleiding

Bij brief van 11 januari 2000 heeft Minister Marleen Vanderpoorten van Onder-
wijs en Vorming de SERV om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet
betreffende eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, de basiscompetenties en de vak-
overschrijdende thema’ s in het secundair onderwijs.

Het advies van de SERV gaat in op volgende punten uit het voorontwerp van
decreet: 
• de basiscompetenties, met name artikel 4;
• het toepassingsgebied;
• het onderwijs sociale promotie;
• de samenstelling van de commissie die de vragen tot afwijking moet beoor-

delen.

Inleiding
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2. Algemene bedenkingen

Voorafgaandelijk formuleert de SERV volgende algemene bedenking:

De SERV hecht bijzonder veel belang aan de eindtermen (ET) en basiscompeten-
ties (BC) in het bijzonder aan die van het secundair onderwijs. Als kwaliteits-
standaarden voor de scholen zijn het garanties voor kwalitatieve invulling en
controle van de opdracht van het SO zijnde persoonsvorming, voorbereiden op
het beroepsleven, voorbereiden op hoger onderwijs én permanent leren. ET en
BC moeten bijdragen tot het veralgemenen van het verwerven van een startkwa-
lificatie voor elke afgestudeerde en het voorkomen van ongekwalificeerde uit-
stroom.

Advies
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3. Basiscompetenties (Art.4)

Het voorontwerp van decreet voert het begrip ‘basiscompetenties’ in ter ver-
vanging van wat tot hiertoe ‘specifieke eindtermen’ werden genoemd. Deze nieu-
we benaming moet het verschil aangeven met de basisvorming. Basiscompeten-
ties zijn geen minimale omschrijving van het specifieke gedeelte van de opleiding,
maar geven de concrete, bijna specialistische competenties (kennis, vaardighe-
den en attitudes) weer waarover een beginnend beroepsbeoefenaar moet beschik-
ken. In die zin streven zij volledigheid na.
Basiscompetenties zijn sterker onderhevig aan evoluties en wijzigingen. Voldoende
soepel kunnen inspelen op de veranderende verwachtingen uit het beroepsleven
vereist en verantwoordt een flexibele procedure. Het vastleggen van de basis-
competenties gebeurt daarom door de regering.
Bij het vastleggen van de basiscompetenties zal de Vlaamse regering zich base-
ren op beroepsprofielen opgemaakt door de SERV. Deze beroepsprofielen komen
tot stand op eigen initiatief (van de SERV) of op vraag van de Vlaamse regering
waarbij de SERV over minimaal 6 maanden zal beschikken om ze af te werken.

De SERV maakt de volgende bedenkingen bij deze opvatting van de basiscom-
petenties en bij de optie om de basiscompetenties te baseren op beroepsprofie-
len gemaakt door de SERV en bij besluit vast te leggen:

1. De SERV stelt vast dat deze procedure globaal tegemoetkomt aan de kritiek
van onderwijsmiddens en sociale partners op de ‘specifieke eindtermen’ zoals
eertijds geformuleerd. De SERV onderschrijft bijgevolg de optie in het voor-
ontwerp van decreet om het begrip basiscompetenties te hanteren en de basis-
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competenties bij besluit vast te leggen. De SERV kan niet akkoord gaan met
eventuele voorstellen om het begrip basiscompetenties te vervangen door een
begrip als ‘globale specifieke eindtermen’. Een terugkeer naar het begrip eind-
termen zou betekenen dat het enkel gaat om de minimale vereisten en dus geen
volledigheid wordt geboden. Het zou ook alle inspanningen neutraliseren om
een betere afstemming te realiseren van beroepsgerichte opleidingen op de
arbeidsmarkt. Hiermee dreigt het intensieve werk voor beroepsprofielen niet
voldoende gevaloriseerd te worden en de bestaande situatie van gebrekkige
afstemming op de beroepsvereisten gehandhaafd. Daarenboven betekent het
dat de gewenste coherentie en transparantie in het aanbod voor zowel leer-
lingen en hun ouders als voor sociaal-economische middens/werkgevers niet
gerealiseerd kan worden. Tot slot zou een dergelijke optie een actualisatie en
regelmatige aanpassing aan de veranderende eisen in de arbeidsomgeving
overbodig of minstens minder noodzakelijk.

2. De SERV maakt echter bezwaar tegen een fundamenteel tekort in de voorzie-
ne procedure. Het voorontwerp van decreet garandeert op geen enkele wijze
een correcte vertaling van de beroepsprofielen naar de basiscompetenties. Het
voorontwerp van decreet bepaalt noch een procedure van omzetting van
beroepsprofielen naar basiscompetenties, noch een controle- of toetsingspro-
cedure waarbij de omzetting wordt geëvalueerd, noch een advies ter zake van
de SERV. De SERV is geen vragende partij voor een volledige decretale ver-
ankering van wat de Koninklijke Weg genoemd wordt. Om de afstemming van
beroepsgerichte opleidingen op de arbeidsmarkt effectief te optimaliseren is
evenwel een formele waarborg noodzakelijk dat de onderwijskundige vertaling
van de beroepsvereisten adequaat en zo volledig mogelijk gebeurt.

3. Het voorontwerp van decreet voorziet geen procedure of timing voor regel-
matige actualisering en aanpassing van de basiscompetenties. De keuze voor
basiscompetenties en een meer flexibele benadering kunnen maar ten volle ren-
deren indien hieraan effectief een regelmatige updating wordt gekoppeld.
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4. Het voorontwerp van decreet laat onduidelijkheid bestaan voor welke oplei-
dingen basiscompetenties zullen vastgelegd worden op basis van beroeps-
profielen. Volgens de SERV moeten voor alle opleidingen die minstens gedeeltelijk
kwalificatiegericht zijn, basiscompetenties bepaald worden die voor dit onder-
deel gebaseerd zijn op één of meerdere beroepsprofielen. Dit geldt in het bij-
zonder voor het technisch secundair onderwijs. Aangezien de meeste
TSO-opleidingen gesanctioneerd worden met een diploma dat de afgestudeerde
leerlingen rechtstreeks toegang verschaft tot bepaalde beroepen en functies,
moeten de basiscompetenties de vereisten gesteld aan een beginnend beroeps-
beoefenaar bevatten. Er is zowel voor de leerlingen en hun ouders als voor
de socio-economische middens en voor de toekomstige werkgevers van de afge-
studeerden in het bijzonder, nood aan transparantie en onderlinge vergelijk-
baarheid wat betreft de sanctionering van de studies.

5. De voorgestelde termijn van ten minste 6 maanden voor de opmaak van beroeps-
profielen moet gelden per profiel en rekening houden met de totale belasting
van de SERV op het vlak van lopende beroepsprofielenonderzoeken. De
SERV stelt daarom ook voor dat hiervoor in onderling overleg een realistische
planning en haalbare timing worden opgesteld.

6. Het is aangewezen dat alle gehanteerde beroepsprofielen gevalideerd zouden
zijn door de SERV conform de afgesproken procedure dienaangaande. Deze
validering is noodzakelijk om de kwaliteit te bewaken, de geldigheid te waar-
borgen en de eenvormigheid en afstemming binnen en tussen de beroepssec-
toren te bevorderen.

Samenvattend

De SERV onderschrijft het uitgangspunt van het voorontwerp van decreet om het
begrip basiscompetenties te hanteren en deze bij besluit vast te leggen.
De SERV vraagt evenwel dat het decreet een correcte en systematische omzetting



garandeert van de beroepsprofielen naar de basiscompetenties en in de proce-
dure terzake een toetsings- of controle element invoert.
De SERV vraagt tevens dat in het decreet een timing en procedure wordt voorzien
voor regelmatige actualisering van de basiscompetenties op basis van de veran-
derende noden op de arbeidsmarkt.
De SERV vraagt decretaal vast te leggen dat voor alle opleidingen met volledig of
gedeeltelijk beroepsgericht karakter basiscompetenties worden vastgelegd op basis
van beroepsprofielen.
De SERV gaat niet akkoord met het voorstel van de VLOR om terug te keren naar
specifieke eindtermen met een globaal karakter. De SERV vraagt dat een decre-
taal verankerde procedure wordt uitgewerkt die de basiscompetenties bindend
maakt voor onderwijsverstrekkers.
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4. Toepassingsgebied

4.1. Deeltijds leren in het kader van de deeltijdse leerplicht

De SERV dringt er op aan om op korte termijn werk te maken van het certificeren
van de verworven competenties in het deeltijds beroepsonderwijs, de deeltijdse
vorming en het leerlingwezen. Deze leerlingen voor wie tot op heden geen civiel
effect verbonden is aan de attestering van de gevolgde opleiding/kwalificatie,
hebben recht op een erkende certificering. Het kan hun positie op de arbeidsmarkt
versterken en het biedt hen de mogelijkheid beter aan te sluiten op diverse vor-
men van permanent leren. 

4.2. Zevende jaren (3de jaren 3de graad)

Eindtermen (voor de basisvorming) worden bepaald per graad en moeten bereikt
worden op het einde van de graad. In het BSO ligt het einde van de 3de graad
niet zo geijkt op het 2de jaar zoals dit in de andere onderwijsvormen het geval is.

In het BSO wordt na het 2de jaar een studiegetuigschrift uitgereikt en pas na het
3de jaar het diploma secundair onderwijs.
De SERV is van oordeel dat zowel voor het 2de jaar als voor het 3de jaar eind-
termen dienen vastgelegd. De redenen hiervoor zijn:
• voor het 2de jaar zijn eindtermen aangewezen omdat dit jaar voor heel wat

leerlingen het finaliteitsjaar is. Om toch voor alle leerlingen een maatschap-
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pelijke basisvorming te garanderen is een formulering van eindtermen nood-
zakelijk;

• het 3de jaar is een facultatief jaar (zie ook VLOR-advies van 12/6/1998).
Geen eindtermen formuleren voor het 2de jaar zou het signaal geven dat het
3de jaar als het ware verplicht is. De formele en de maatschappelijke waar-
dering van het 2de jaar dreigt hierdoor te verminderen. De leerlingen krijgen
nog meer dan nu de bevestiging dat een BSO-opleiding minder gewaardeerd
wordt.

De SERV is van oordeel dat het behalen van een startkwalificatie op 6 jaren
moet nagestreefd worden voor elke BSO-leerling en dat de 7de jaren dus in prin-
cipe specialisatiejaren moeten zijn. De SERV stelt vast dat de late diplomering in
BSO de ongekwalificeerde uitstroom als het ware zelf creëert. Internationale ver-
gelijking bevestigt dit. De SERV vindt dat voor elke BSO-leerling ernaar moet
gestreefd worden dat hij of zij na 6 jaren de basisvorming heeft om als begin-
nend beroepsbeoefenaar te kunnen starten. Dit betekent dat deze BSO-leer-
lingen na die 6 jaren ook een diploma moeten krijgen. Aangezien het concept
startkwalificatie zich echter nooit kan of mag beperken tot een loutere beroeps-
voorbereiding, vraagt dit eindtermen én basiscompetenties. 

Aangezien deze voorstellen voorlopig op veel weerstand stuiten in bepaalde onder-
wijskringen, is het aangewezen de huidige 3de jaren wel van eindtermen te voor-
zien.

De gehanteerde argumenten gelden uiteraard mutatis mutandis evenzeer voor
basiscompetenties voor 2de en 3de jaar in 3de graad. 

Tot slot acht de SERV het aangewezen dat ook voor de specialisatiejaren basis-
competenties zouden worden vastgelegd.
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4.3 Vierde graad

De SERV acht het aangewezen de vierde graad secundair onderwijs ook te
voorzien van eindtermen en basiscompetenties. Gezien het beroepsvoorberei-
dende karakter van de vierdegraadsopleidingen zijn met name de basiscompe-
tenties voor de vierde graad van groot belang.
De eindtermen basisvorming kunnen overeenstemmen met die van het 3e jaar van
de 3e graad van het BSO (zie hierna).
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5. Onderwijs sociale promotie

De SERV stelt vast dat de decretale bepaling inzake basiscompetenties en eind-
termen voor het OSP niet conform zijn aan die in het voorliggend voorontwerp
van decreet. Gezien de hervormingen in het OSP en het belang van het uitreiken
van gelijkwaardige getuigschriften en diploma’s, dringt de SERV aan op een aan-
passing en een gelijktijdig invoering.

De Raad vraagt ook dat wordt werk gemaakt van een gelijkwaardige certificering
van competenties verworven in VDAB- en VIZO-opleiding.
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6. Samenstelling Commissie Ad Hoc (Art. 7)

Een Commissie Ad Hoc zal advies moeten geven over de vragen tot afwijking van
de eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties en vakoverschrijdende the-
ma’s. In het voorontwerp van decreet staat dat de Vlaamse regering een lijst zal
samenstellen van onafhankelijke deskundigen waaruit de aanvrager voor een afwij-
king en de Vlaamse regering elk een deskundige moeten kiezen. De lijst van
deskundigen zou worden samengesteld na overleg met een gemengde commissie
met vertegenwoordigers van de VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad. 
De SERV stelt voor, naast de VLIR en de VLOHRA, ook de sociale partners via de
SERV te betrekken bij deze gemengde commissie daar het toch kan gaan om afwij-
kingen van de basiscompetenties.

15



16

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:
Samenstelling

Leden
Voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties:
Clauwaert Annick, Dielen Ilse, Geybels René, Harding Ton, Jonckheere
Fernand, Peeters Vital, Slabbinck Lutgard, Verboven Xavier, Vercamst Jan,
Wijckmans Ferre
Voorgedragen door de representatieve organisaties van de werkgevers, 
de middenstand en de landbouw:
De Pril Wilson, Dillen Marc, Hofkens Frans, Leemans Patricia, Muyters Philippe,
Neyt Regine, Offeciers - Van de Wiele Mieke, Peeters Kris, Sauer Dirk, Van
Havere Katleen

Plaatsvervangende leden
Voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties:
Callaert Jan, Daemen André, De Baene Jean-Marie, De Batselier Georges,
Engelen Hugo, Hamelinck Luc, Reniers Chris, Rosvelds Sandra, Van Sevenant
Siska, Vercammen Sandra
Voorgedragen door de representatieve organisaties van de werkgevers, 
de middenstand en de landbouw:
Bode Agnes, Bortier Johan, Bosch Claire, Cortens Isabelle, De Moor Jozef, De
Roock Chris, Gotzen Rudi, Michiels Michel, Penne Katrien, Vermeylen Eric 
Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Peeters Kris (NCMV)
Ondervoorzitter: Peeters Vital (ACV)
Leden: Muyters Philippe (VEV), Verboven Xavier (ABVV) 
Wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem:

Administrateur-generaal SERV: Kerremans Pieter
Adjunct-administrateur-generaal SERV: Deman Esther


