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1. Inleiding

De Minister van Onderwijs en Vorming heeft de SERV bij brief van 5 juli 2000
om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet tot bekrachtiging van de
eindtermen van de 2de en 3de graad van het gewoon secundair onderwijs. Het
besluit tot vaststelling van deze eindtermen werd ter informatie bijgevoegd bij de
adviesvraag. 

inleiding
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advies
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2. Situering van het advies en opmerking bij de 
procedure

In februari 2000 bracht de VLOR, waarin de SERV-partners zijn vertegenwoor-
digd, reeds een advies uit over de eindtermen 2de en 3de graad. De SERV werd
over deze eindtermen toen niet apart om advies gevraagd. 

Over het voorontwerp van decreet betreffende de eindtermen, ontwikkelingsdoe-
len, basiscompetenties en de vakoverschrijdende thema’s in het secundair onder-
wijs, of het zogenaamde Themadecreet, werden zowel de VLOR als de SERV om
advies gevraagd. 

In het SERV-advies over het Themadecreet werd o.m. gesteld dat er ook voor het
6de en 7de jaar van het BSO eindtermen en basiscompetenties moesten komen en
dat het diploma na het 6de jaar moest worden uitgereikt. 
In de VLOR hebben de SERV-partners een minderheidsnota ingebracht waarin o.m.
dit standpunt over de 6de en 7de jaar BSO werd vertolkt. 

Zoals reeds vermeld, werd de SERV bij de vorige versie van de eindtermen niet
apart om advies gevraagd. Dit gebeurt nu wel, o.m. omdat het een voorontwerp
van decreet betreft. Hoewel dit een normale adviesprocedure is, willen de SERV-
partners toch doen opmerken dat zij deze adviesvraag appreciëren als de erken-
ning van de SERV-partners als volwaardige gesprekpartners in deze materie. 
De sociale partners zijn ervan overtuigd ook in de discussie over de eindtermen
een zinvolle inbreng te kunnen doen vanuit hun specifieke competentie, namelijk
de kennis van de arbeidsmarkt en de kwalificatievereisten voor functies en beroe-



pen (bv. over een leven lang leren, of over het gebruiken van nieuwe informatie-
en communicatietechnologie, over veiligheid, milieu-, gezondheids-, en hygiëne-
eisen uit de beroepsprofielen). In punt 2 komen we hierop met een aantal con-
crete voostellen terug. 

Aansluitend daarbij willen de SERV-partners nogmaals aandringen dat de basis-
competenties zouden kunnen worden getoetst aan de beroepsprofielen. Een stand-
punt dat eveneens reeds in het SERV-advies over het Themadecreet werd vertolkt.

De vaktechnische en pedagogisch-didactische aspecten van zowel de eindtermen
als de basiscompetenties zijn uiteraard de volle bevoegdheid van onderwijs. 
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3. Uitgangspunten en beoordeling van
de eindtermen

Voor de beoordeling van de eindtermen gebruikt de SERV enkele uitgangspunten
die reeds vroeger in diverse adviezen en aanbevelingen zijn geformuleerd.

Een eerste en belangrijk uitgangspunt dat we hier herhalen omdat de SERV-part-
ners al te dikwijls een puur economische kijk op onderwijs wordt verweten, is
dat onderwijs in de eerste plaats een algemeen vormende opdracht heeft en niet
louter in termen van economisch rendement kan worden bekeken en georgani-
seerd. 

Een ander uitgangspunt is dat ook in het BSO een startkwalificatie moet kunnen
worden gehaald op 6 jaren. Bijgevolg moeten er ook eindtermen zijn voor het 6de

jaar van het BSO en op termijn ook diplomering na het 6de jaar in plaats van na
het 7de jaar. 
De redenen voor dit standpunt zijn de volgende. Ten eerste, zijn eindtermen voor
het 6de jaar noodzakelijk omdat dit jaar voor heel wat leerlingen het finaliteitsjaar
is en eindtermen voor dat 6de jaar dus de garantie zijn voor een maatschappelij-
ke basisvorming voor alle leerlingen. Ten tweede, is het 7de jaar een facultatief
jaar. Geen eindtermen formuleren voor het 6de jaar zou het signaal geven dat
het 7de jaar als het ware verplicht is. De formele en de maatschappelijke waar-
dering van het 6de jaar dreigt hierdoor te verminderen. De leerlingen krijgen nog
meer dan nu de bevestiging dat een BSO-opleiding minder gewaardeerd wordt.
De SERV-partners zijn ook van oordeel dat het behalen van een startkwalificatie
op 6 jaren moet nagestreefd worden voor elke BSO-leerling en dat de 7de jaren
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dus in principe specialisatiejaren moeten zijn. De SERV-partners stellen vast dat
de late diplomering in BSO de ongekwalificeerde uitstroom als het ware zelf creëert.
Internationale vergelijking bevestigt dit. De SERV-partners vinden dat voor elke
BSO-leerling ernaar moet gestreefd worden dat hij of zij na 6 jaren de basisvor-
ming heeft om als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen starten. Dit betekent
dat deze BSO-leerlingen na die 6 jaren ook een diploma moeten krijgen. Aan-
gezien het concept startkwalificatie zich echter nooit kan of mag beperken tot een
loutere beroepsvoorbereiding, vraagt dit eindtermen én basiscompetenties. Voor
deze basiscompetenties geldt dezelfde argumentatie als voor de eindtermen, d.w.z.
dat er ook voor het 6de en 7de jaar BSO basiscompetenties moeten worden vast-
gelegd. 
Ook voor het 7de jaar moeten volgens de SERV eindtermen worden geformu-
leerd. 
De SERV vindt het dus positief dat er eindtermen voor het 6de jaar worden vast-
gelegd en dat de eindtermen voor het 7de jaar in het vooruitzicht worden gesteld.
Wat de inhoud van de eindtermen voor het 6de jaar betreft, dient echter wel nage-
gaan te worden of die zal volstaan om een startkwalificatie te kunnen behalen.
Deze eindtermen zijn immers niet geconcipieerd vanuit dat perspectief. Een inhou-
delijke evaluatie van de eindtermen voor het 6de jaar dringt zich daarom op. 

Een volgende uitgangspunt van de SERV is dat vakoverschrijdende eindtermen op
zich zeer belangrijk zijn, zowel vanuit de optiek van een leven lang leren als
van inschakeling in het maatschappelijk leven (burgerzin). 
In dit verband wordt een concrete opmerking gemaakt bij de vakoverschrijdende
eindterm ‘Gezondheidseducatie’ van de 3de graad. Een onderdeel van deze eind-
term is ‘zorgethiek’ genaamd, maar de inhoud heeft quasi uitsluitend betrekking
op de vakoverschrijdende eindterm ‘Opvoeden tot burgerzin’. Logischerwijze zou
dit onderdeel dan ook best naar de eindterm burgerzin worden getransfereerd. 
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Nog een uitgangspunt, dat onder punt 1 al is aangehaald, is dat arbeidsmarkt-
informatie (in de vorm van beroepsprofielen bv.) ook belangrijk kan zijn voor eind-
termen, en dus niet alleen voor basiscompetenties, hoewel eindtermen in eerste
instantie algemene kennis betreffen. Immers, in heel wat doorstromingsgerichte
opleidingen zitten arbeidsmarktgerichte elementen. Denk maar aan de weten-
schappelijke richtingen en aan door de arbeidsmarkt geformuleerde kwalificatie-
behoeften zoals talenkennis, aandacht voor hygiëne (bv. HACCP-principes), milieu,
veiligheid en gezondheid (bv. dragen van beschermingskleding, gebruiken van
beschermingsmiddelen), en gebruik van ICT. Deze direct uit de beroepspraktijk
komende kwalificatiebehoeften zijn geen onbelangrijke aanvullingen bij de vak-
overschrijdende en vakgebonden eindtermen die daardoor een meer praktijkge-
richte en praktijkgebonden invulling kunnen krijgen. 
Een concreet voorbeeld in dit verband is het toepassen en gebruiken van ICT. Dit
is essentieel voor elke leerling en moet daarom worden geïntegreerd in de vak-
overschrijdende eindterm ‘leren leren’. Dat gebeurt door bv. principes als zelf-
standig en zelfgestuurd leren, leren opzoeken, enzovoort op te nemen in de
vakoverschrijdende eindterm ‘leren leren’. Het écht gebruiken en kunnen toepas-
sen van ICT moet dan ingeschreven worden in de vakgebonden eindtermen van
het TSO en BSO en in de vakoverschrijdende eindterm ‘technisch-technologische
vorming – ASO’. Deze laatste vakoverschrijdende eindterm zou daarmee een min-
der theoretische en wat meer praktijkgerichte inhoud krijgen. Iets waar de SERV-
partners vragende partij voor zijn. 
Nog in verband met ICT doet de SERV opmerken dat het gebruik van ICT in het
‘project algemene vakken’ van de 3de graad BSO een eindterm zou moeten wor-
den (zoals in de 2de graad) in plaats van een attitude.
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