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2. 

 
 
De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming heeft de SERV bij brief van 27 april bij 
hoogdringendheid om advies gevraagd over de amendementen op het ontwerp van 
decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de basiscompetenties in 
het secundair onderwijs. 
 
 
AMENDEMENT OM EEN ART. 1BIS TOE TE VOEGEN: 
 
Grote lijnen van het amendement en een deel van de verantwoording: 
 
Het amendement stelt dat het decreet van toepassing is op het voltijds gewoon en 
buitengewoon secundair onderwijs en dat de Vlaamse regering de inrichtende machten 
die deelnemen aan een experiment inzake onderwijs kan uitsluiten van de toepassing van 
dit decreet voor de duur van het experiment en uitsluitend voor de structuuronderdelen die 
bij het experiment zijn betrokken. 
 
In de verantwoording wordt gesteld dat het deeltijds secundair onderwijs omwille van de 
specifieke organisatie wordt uitgesloten. 
 
Commentaar van de SERV: 
 
? ? Het DBSO mag niet worden uitgesloten van de toepassing van het decreet 

omwille van de herwaardering van het DBSO. 
Door het uitsluiten van het DBSO wordt het zogenaamde minderwaardige karakter 
hiervan nogmaals bevestigd.  De SERV vraagt reeds jaren dat het DBSO zou worden 
geherwaardeerd en de sectoren doen daarvoor concrete inspanningen via o.m. de 
sectorconsulenten.  Recent nog in zijn advies op het onderwijsdecreet XIII heeft de 
SERV gezegd dat de keuze voor een deeltijdse opleiding een positieve keuze zou 
moeten zijn voor jongeren voor wie deze onderwijsformule met een andere, 
aangepaste pedagogische didactiek het beste past bij hun specifieke noden en 
behoeften.  De SERV vindt dat het DBSO als volwaardige alternatieve leerweg moet 
worden beschouwd waarbij ook bepaalde eindtermen én specifieke eindtermen (het 
gaat immers over het beroepsgerichte karakter van een deel van de opleiding) 
gehaald kunnen worden.  Dat laatste wordt zeker voor alle jongeren in het DBSO 
mogelijk als op termijn via certificering van verworven competenties ook ervaring op 
de werkplek kan in rekening worden gebracht.   
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Het DBSO moet de erkenning krijgen die het verdient en dat kan door de jongeren te 
garanderen dat zij een evenwaardige opleiding krijgen als in het voltijdse onderwijs.  
Daartoe moet het DBSO onderworpen zijn aan dit decreet, uiteraard rekening 
houdend met het feit dat voor wat het bereiken van de eindtermen betreft, een 
geëigende didactiek en aangepaste, individuele leertrajecten nodig zijn, evenals 
differentiatie in het niveau van de eindtermen.   

? ? Geen uitsluiting van het DBSO en van experimenten uit dit decreet omwille van 
het recht op een startkwalificatie en van het gelijkheidsbeginsel voor jongeren 
in deze opleidingen.  
Door het DBSO en experimenten uit te sluiten van dit decreet wordt het recht op een 
startkwalificatie uitgehold voor de jongeren die in die opleidingen zitten.  Het gaat niet 
op dat scholen zich van hun plicht zouden ontslagen zien om voor deze jongeren 
naar geschikte oplossingen en middelen te zoeken om hen zo goed als mogelijk te 
wapenen voor hun latere leven en beroepsleven en zo een gelijke kansenbeleid in de 
praktijk te brengen.  Deze startkwalificatie moet ook beantwoorden aan de vereisten 
van de arbeidsmarkt die voor alle jongeren hetzelfde zijn of ze nu uit het voltijdse of 
uit het deeltijdse onderwijs of uit een experimentele opleiding komen.  
Ook voor het modulair experiment moeten er garanties zijn dat specifieke eindtermen 
herkenbaar aanwezig zijn in de modules.  Modularisering betreft een nieuwe wijze 
van organiseren van het (beroeps)onderwijs waarbij even goed inhoudelijke 
kwaliteitsstandaarden zoals specifieke eindtermen worden gehanteerd.  Uitsluiten van 
het DBSO en van het modulariseringsproject zou ook twee verschillende 
onderwijssystemen creëren: het ene dat wel is gebaseerd op specifieke eindtermen 
die zijn afgeleid van beroepsprofielen en het andere dat dit niet is.  Het gevaar is 
bovendien dat de samenhang van dergelijke opleidingen verloren gaat omdat er geen 
referentie is in de vorm van eindtermen.  Leerlingen zouden daardoor studiepakketten 
kunnen samenstellen die wel overeenstemmen met hun eigen voorkeuren maar nog 
weinig relevantie hebben voor bv. de arbeidsmarkt (cf. de problematiek van de 
zogenaamde pretpakketten in Nederland).  
Bij de mogelijkheid tot uitsluiting door de Vlaamse regering van experimenten binnen 
onderwijs stelt zich de vraag of er überhaupt een uitzondering kan gemaakt worden 
voor experimenten waarbij leerlingen zijn betrokken.  Dit kan strijdig zijn met het 
gelijkheidsbeginsel.   
De SERV ontkent niet dat bv. het DBSO moet werken met moeilijkere doelgroepen.  
Maar in plaats van deze onderwijsvormen uit te sluiten van het eindtermendecreet, 
moeten deze scholen en centra via een aangepast gelijke kansenbeleid de nodige 
middelen krijgen om met een differentiële aanpak en een aangepaste didactiek deze 
jongeren toch de eindtermen of delen ervan te laten bereiken. 



 
4. 

 
 
 

? ? Bewaren van de transparantie van het onderwijsaanbod door geen uitsluitingen 
te voorzien van dit decreet. 
Door de uitsluiting van het DBSO en experimenten komt ook de transparantie van het 
onderwijsaanbod zowel voor de leerlingen, hun ouders als het beroepsveld opnieuw 
in het gedrang.  Kwalificaties moeten, onafhankelijk van de gevolgde opleidingsweg, 
steeds dezelfde lading dekken.  In de praktijk betekent dat wanneer een diploma, 
attest of certificaat wordt uitgereikt voor het behalen van bepaalde competenties, dit 
in alle omstandigheden dezelfde lading moet dekken en dus dezelfde waarde moet 
hebben.  
 
 

AMENDEMENT OP ART. 2: 
 
Grote lijnen van het amendement: 
 
Het amendement schaft het eensluidend, bindend advies van de VLOR af, en maakt een 
procedureel onderscheid tussen het tot stand komen van de decretale en de 
conventionele specifieke eindtermen. 
 
Commentaar van de SERV: 
 
? ? Eén instantie die beide specifieke eindtermen opstelt. 

De decretale specifieke eindtermen zullen worden opgesteld door de DVO.  Wat de 
conventionele specifieke eindtermen betreft, wordt niets specifieks voorzien.  De 
SERV heeft nochtans al herhaaldelijk aangedrongen op een decretaal vastgelegde 
én eenvormige procedure voor zowel de decretale als de conventionele specifieke 
eindtermen.  Decretale en specifieke eindtermen dienen immers beide afgeleid te 
worden van beroepsprofielen.  De SERV is van oordeel dat het daarom niet zinvol 
noch wenselijk is dat deze eindtermen in diverse instanties en op verschillende wijze 
zouden worden ontworpen.  De SERV dringt er dus op aan dat voor zowel de 
decretale als de conventionele specifieke eindtermen 1 instantie zou bevoegd zijn om 
ze te ontwikkelen en dat daarvoor ook zou worden vertrokken van de 
beroepsprofielen die de SERV opstelt in samenwerking met de sectoren of die door 
de SERV zijn gelegitimeerd. 
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? ? Een decretaal verankerde procedure voor het opstellen en actualiseren van 

specifieke eindtermen met betrokkenheid van de sociale partners. 
De SERV stelt vast dat er in de amendementen geen procedure is voorzien voor het 
opstellen van de specifieke eindtermen en evenmin garanties zitten over de 
betrokkenheid van de sociale partners.  De SERV doet het volgende voorstel voor 
procedures en betrokkenheid van de sociale partners: 
- de specifieke eindtermen worden door 1 en dezelfde instantie opgesteld, of het nu 

om de decretale dan wel de conventionele vorm gaat;  
- hierbij kunnen de sociale partners, voor zover ze dat wensen, betrokken worden 

als deskundigen; 
- de deskundigen van de sociale partners moeten worden afgevaardigd door de 

SERV (vermits de SERV de instantie is die beroepsprofielen opstelt of legitimeert); 
- de definitieve validering van de specifieke eindtermen moet op een onafhankelijke 

wijze kunnen gebeuren door de sociale partners via een terugkoppeling naar de 
SERV van zowel de decretale als de specifieke eindtermen gezien beide op 
dezelfde beroepsprofielen moeten zijn gebaseerd.  Voor de decretale specifieke 
eindtermen moet die terugkoppeling de vorm aannemen van een SERV-advies, 
voor de conventionele specifieke eindtermen die van een convenant.  Het 
argument voor een eigen SERV-advies over de decretale specifieke eindtermen is 
dat de sociale partners in alle onafhankelijkheid een uitspraak moeten kunnen 
doen over de arbeidsmarktgerichte uitzichten van de decretale specifieke 
eindtermen en de omzetting van de beroepsprofielen.  Dat daarbij naar 
afstemming wordt gestreefd met andere adviesprocedures lijkt de SERV niet meer 
dan normaal. 

- Voor het actualiseren van de specifieke eindtermen moet eveneens een procedure 
worden voorzien en moeten de sociale partners de bevoegdheid krijgen de 
herziening te vragen vanuit hun specifieke kennis van de evoluties op de 
arbeidsmarkt en in de competentievereisten. 

? ? Conventionele specifieke eindtermen dienen om actualisering te 
vergemakkelijken, niet om de scholen de vrijheid te geven deze al of niet na te 
streven. 
In de laatste zin van de verantwoording op blz. 3 wordt gesteld dat de creatie van de 
conventionele specifieke eindtermen de autonomie beklemtoont van het 
onderwijsveld en de vrijheid van de betrokken convenantpartijen.  Volgens de SERV 
kan het nooit de bedoeling zijn geweest van de conventionele specifieke eindtermen 
een instrument te maken voor meer autonomie en vrijblijvendheid.   
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Het opzet betrof het erkennen van het tijdsgebonden en evolutieve karakter van de 
specifieke eindtermen en daarom het voorzien van soepele mogelijkheden om de 
specifieke eindtermen te actualiseren.   

? ? Een procedure en een termijn om te actualiseren en geen vastgelegde duur 
voor een convenant. 
Die mogelijkheid tot actualisering wordt door de duur van het convenant op 6 jaren 
vast te stellen fundamenteel ondermijnd.  Het betonneren van een convenant voor 6 
jaar is totaal strijdig met het evolutieve karakter van beroepen dat ook zeer divers is 
(bv. ICT-beroepen zullen sneller aan actualisering toe zijn).  De SERV vraagt daarom 
de schrapping van de termijn van 6 jaar en de invoering van een termijn waarop de 
conventionele specifieke eindtermen zeker moeten worden geëvalueerd (zie het 
commentaar van de SERV bij het amendement dat een art. 2bis invoert).   

? ? Schrappen van het commentaar in de verantwoording over het art. 5-overleg 
wegens overbodig zijn. 
In de verantwoording voor het afschaffen van het bindende advies door de VLOR 
wordt uitdrukkelijk verwezen naar het verplichte overleg met de afgevaardigden van 
de inrichtende machten (volgens art. 5 van de schoolpactwet).  In tegenstelling tot 
een procedure voor het opstellen en toetsen van de specifieke eindtermen, wordt hier 
dus wel uitdrukkelijk verwezen naar het overleg dat volgens art. 5 van de 
schoolpactwet verplicht is.  De SERV vraagt zich af waarom hier een verwijzing moet 
worden gemaakt naar iets dat wordt geregeld door de schoolpactwet en vraagt dan 
ook dat deze verwijzing wordt geschrapt uit de verantwoording gezien ze overbodig 
is.  

 
 
AMENDEMENT DAT EEN ART. 2BIS INVOERT: 
 
Grote lijnen van het amendement: 
 
Dit amendement voorziet dat conventionele specifieke eindtermen tot stand komen door 
het afsluiten van een convenant tussen de Vlaamse regering, de onderwijskoepels en, 
voor opleidingen waarvoor een beroepsprofiel werd gemaakt, de SERV.  Indien er na een 
jaar te rekenen vanaf de bekrachtiging van de eindtermen, de decretale specifieke 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen door het Vlaams parlement geen convenant is, zal 
de regering de conventionele specifieke eindtermen vastleggen.  Het convenant of besluit 
van de Vlaamse regering is geldig voor 6 jaren.  Het convenant kan tijdens die looptijd 
enkel bij unanimiteit worden gewijzigd.  Het bestaande convenant blijft van kracht zo lang  
er geen nieuw is afgesloten. 
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Commentaar van de SERV: 
 
? ? De SERV moet steeds convenantpartij zijn los van het feit of er al dan niet een 

beroepsprofiel werd gemaakt of gelegitimeerd door de SERV of door een derde 
partij. 
Uit de formulering van art. 2bis, § 1 is het niet duidelijk, maar uit de verantwoording 
wel: de SERV zal enkel betrokken partij zijn bij een convenant als het om een 
opleiding gaat waarvoor hij een beroepsprofiel heeft gemaakt.  De SERV heeft er 
reeds herhaaldelijk op gewezen dat dit een omkering is van de redenering.  
Beroepsprofielen worden niet gemaakt voor een bepaalde opleiding, maar 
beschrijven een bepaald beroep en de competentievereisten voor dit beroep.  Deze 
beschrijving moet het mogelijk maken opleidingen die opleiden voor het uitoefenen 
van dat beroep, aan te passen aan de vereisten voor de uitoefening van dat beroep.  
Een nog fundamenteler bezwaar tegen de formulering van dit amendement is dat de 
rol van de SERV wordt verengd.  Dat gebeurt door de SERV enkel te betrekken als 
convenantpartij als hij zelf een beroepsprofiel heeft gemaakt (zie de verantwoording).  
De SERV heeft ook reeds herhaaldelijk beklemtoond dat hij niet alleen zelf 
beroepsprofielen maakt, maar ook legitimeert.  De redenering hierachter is dat 
Vlaanderen nood heeft aan een instantie die niet alleen op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze profielen maakt volgens een eenvormig format, maar ook 
profielen van derden legitimeert zodat een kwaliteitsvol systeem voor het maken van 
profielen tot stand komt.  De SERV maakt dus niet alleen profielen, hij legitimeert ze 
ook.   
Dus moet de SERV ook convenantpartij zijn als het om conventionele specifieke 
eindtermen gaat die op door hem gelegitimeerde profielen zijn gebaseerd.  Maar, ook 
wanneer er (nog) geen beroepsprofiel is, of een beroepsprofiel dat door een andere 
instantie dan de SERV werd gemaakt en niet door de SERV werd gelegitimeerd, 
moet de SERV ook convenantpartij zijn.  De redenen hiervoor zijn, ten eerste dat de 
sociale partners van de SERV de deskundigheid m.b.t. competentievereisten in huis 
hebben om ook betrokken te zijn bij een convenant los van het bestaan van (al dan 
niet gelegitimeerde) beroepsprofielen, en ten tweede, dat indien die voorwaarde 
wordt gehandhaafd, de conventionele specifieke eindtermen zouden worden 
opgesteld door de overheid en afgesproken met alleen de onderwijsverstrekkers 
totdat er uiteindelijk een beroepsprofiel is.  Hiermee kan de SERV zeker niet akkoord 
gaan, gezien het de bedoeling van de specifieke eindtermen is dat het onderwijs voor 
de beroepsgerichte onderdelen beter wordt afgestemd op de behoeften van de 
arbeidsmarkt.  Dat kan niet zonder betrokkenheid van de sociale partners.   
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Gezien de capaciteit van de sociale partners en van de SERV-profielenwerking voor 
het maken van profielen, zou het behouden van deze voorwaarde voor de SERV ook 
neerkomen op een ‘betonnering’ van de specifieke eindtermen.  Hiermee kan de 
SERV evenmin akkoord gaan.   
De SERV eist daarom het schrappen van de bepaling ‘voor de opleidingen waarvoor 
een beroepsprofiel werd gemaakt’ uit art. 2bis § 1. 

? ? Geen decretaal bepaalde duurtijd voor de convenanten, wel een maximum 
termijn waarna de convenanten moeten worden geëvalueerd.  Geen unanimiteit 
voor het herzien van een convenant. 
Bepalen van de duurtijd van een convenant op 6 jaren kan niet voor de SERV.  De 
SERV heeft gevraagd een duurtijd te voorzien waarna de specifieke eindtermen 
moeten worden herzien, geen vastlegging van de specifieke eindtermen voor 6 jaar.  
De termijn van 6 jaar voor de conventionele specifieke eindtermen gaat in tegen de 
doelstelling van de conventionele specifieke eindtermen, met name wijzigingen in de 
technologie, producten, processen, arbeidsorganisatie enzovoort sneller een 
weerslag te laten hebben op de opleiding.  De termijn die daarvoor moet worden 
voorzien zal verschillen volgens die evoluties, volgens verschillen tussen sectoren, de 
productiewijzen, enzovoort.  Dat die vastlegging voor 6 jaar in de feiten de realiteit zal 
zijn, wordt bovendien nog bevestigd door de stipulering dat er voor de herziening van 
het convenant unanimiteit moet zijn.  Eén partner zal de herziening van het 
convenant en de voor de leerlingen noodzakelijke aanpassingen dus kunnen 
blokkeren.   
 
De overheid zal zelfs niet meer kunnen optreden gezien de formulering van art. 2bis, 
§ 3 openstaat voor de interpretatie dat de overheid slechts op 1 moment kan 
optreden, nl. bij het niet tot stand komen van het oorspronkelijke convenant.  Dit lijkt 
de SERV-partners deontologisch haast niet meer te verantwoorden.   
De SERV vraagt dus dat de duur van 6 jaren van een convenant en van de 
unanimiteitsvoorwaarde voor de herziening ervan worden geschrapt.  Daarentegen 
moet wel een termijn worden ingeschreven in het decreet waarna een convenant 
moet worden geëvalueerd.  Er moet eveneens worden bepaald dat indien die 
evaluatie niet gebeurt (bv. omdat 1 of meerdere partijen dit weigeren) de overheid de 
herziene conventionele eindtermen vastlegt.  Er moet ook in het decreet worden 
ingeschreven dat het de bevoegdheid is van de sociale partners om een herziening 
van het convenant te vragen gezien zij de competentie hebben om vast te stellen 
wanneer dat nodig is.   
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AMENDEMENT DAT ART. 3 WIJZIGT: 
 
Grote lijnen van het amendement: 
 
De eindtermen worden gedefinieerd als zijnde minimumdoelen die de overheid 
noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie in het gewoon 
secundair onderwijs.  Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de vakgebonden 
eindtermen bij de leerlingen te bereiken, wat zal worden afgewogen tegenover de 
schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie. 
 
Commentaar van de SERV: 
 
? ? De eindtermen zelf kunnen niet worden aangepast aan de schoolcontext en de 

schoolpopulatie.  Het gelijke kansenbeleid daarentegen moet remediëren aan 
moeilijkere doelgroepen. 
De SERV heeft een fundamenteel bezwaar tegen de formulering dat het ‘bereiken 
van de vakgebonden eindtermen zal worden afgewogen tegenover de schoolcontext 
en de kenmerken van de schoolpopulatie.  Scholen mogen zich niet richten op de 
modale groep leerlingen in een klas, maar hebben de maatschappelijke plicht ook 
leerlingen die niet tot die modale groep behoren zo veel als mogelijk de eindtermen te 
laten bereiken die toch minimale doelstellingen zijn.  Daartoe moet niet het bereiken 
van de eindtermen worden ‘gewogen’, maar moet worden gedifferentieerd in de 
aanpak van die jongeren en moet eigenlijk het gelijke kansenbeleid worden 
ingeschakeld.  De scholen hebben autonomie inzake de wijze waarop de eindtermen 
moeten worden bereikt. 
De SERV vraagt daarom dat in het amendement wordt ingevoegd dat het moet gaan 
om ‘de meerderheid van de leerlingen’, in plaats van ‘bepaalde leerlingenpopulatie’, 
een term overigens die nergens legistiek is omschreven. 

 
 
AMENDEMENT OP ART. 5: 
 
Grote lijnen van het amendement: 
 
In 2° van dit amendement wordt gesteld dat specifieke eindtermen worden vastgelegd 
voor het tweede leerjaar van de derde graad ASO, BSO, TSO en KSO, en voor het derde 
leerjaar van de derde graad BSO en voor het laatste leerjaar van de vierde graad BSO. 
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In de verantwoording wordt dit geargumenteerd door te zeggen dat gezien specifieke 
eindtermen zijn gericht op vervolgonderwijs of intrede in de arbeidsmarkt, zij worden 
opgesteld voor het einde van een opleiding.  De inrichtende machten engageren zich om 
met de overheid concrete afspraken te maken over het traject om de specifieke 
eindtermen te bereiken en over wat moet worden bereikt zijn op het einde van het 2de 
leerjaar van de 2de graad.  Ook worden afspraken gemaakt met het oog op het 
garanderen van de equivalentie van de getuigschriften tussen de verschillende 
onderwijsverstrekkers. 
 
Commentaar van de SERV: 
 
? ? Specifieke eindtermen moeten worden geformuleerd en moeten worden 

nagestreefd voor alle graden, dus zowel voor de 2de, de 3de (zowel voor het 6de 
jaar als het 7de jaar) en de 4de graad.   
De SERV heeft dit standpunt reeds ingenomen bij zijn advies over de eerste versie 
van het zogenaamde Themadecreet.  Kort samengevat is de argumentatie hiervoor 
dat het 6de jaar voor heel wat leerlingen het finaliteitsjaar is, dat dit jaar niet als 
minderwaardig mag worden gezien ten opzichte van het 7de jaar dat zo min of meer 
verplicht zou worden indien geen ET werden geformuleerd voor het 6de jaar.  Om toch 
voor alle leerlingen een maatschappelijke basisvorming te garanderen is een 
formulering van eindtermen noodzakelijk.  Het is ook een manier om de te grote 
ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. 
Het is dus positief dat voor het 6de en het 7de jaar specifieke eindtermen worden 
geformuleerd.   
Waar de SERV het niet eens mee kan zijn, is dat voor de 2de graad geen specifieke 
eindtermen worden geformuleerd.  Alsof in de 2de graad geen beroepsvoorbereidende 
leerjaren of onderdelen zouden bestaan.  De SERV-partners zijn voorstander van een 
algemene basisvorming, maar men kan niet ontkennen dat leerlingen al in de 2de 
graad met een meer beroepsgerichte vorming te maken krijgen.  Vandaar het pleidooi 
voor specifieke eindtermen voor de 2de graad. 

? ? Het maken van afspraken tussen overheid en inrichtende machten over hoe en 
wat dient bereikt te worden op het einde van de 2de graad is absoluut 
onvoldoende.  De SERV moet betrokken zijn bij dit proces.   
Het kan niet zijn dat de SERV enkel zou betrokken zijn bij het formuleren van 
verwachtingen ten aanzien van het ‘eindproduct’, namelijk de specifieke eindtermen 
van de zogenaamde finaliteitjaren.  De 2de graad is voor de SERV-partners een even 
belangrijke graad als de derde of vierde graad.  Dit om twee redenen.   
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Ten eerste omdat de SERV altijd al een pleidooi heeft gehouden voor een brede 
basisvorming tot de 2de graad en daarover inhoudelijk wenst mee te praten.  En ten 
tweede, omdat het even belangrijk is bij het proces betrokken te zijn als bij de 
bepalen van de maatstaf voor het eindproduct.   
 
 

AMENDEMENT DAT EEN ART. 5BIS INVOERT: 
 
Grote lijnen van het amendement: 
 
Hierin wordt gespecificeerd dat de specifieke eindtermen worden opgesplitst in een 
decretaal en een conventioneel gedeelte.  In het decretale gedeelte worden de vereiste 
vaardigheden, specifieke kennis, inzichten en attitudes die kennelijk niet onderhevig zijn 
aan regelmatige veranderingen in algemene termen omschreven.  In het conventionele 
gedeelte worden deze vaardigheden, specifieke kennis, inzichten en attitudes op een 
geconcretiseerde wijze uitgeschreven die wel onderhevig zijn aan ‘regelmatige’ evoluties 
in wetenschap, technologie of ambacht.   
 
Commentaar van de SERV: 

 
? ? Voor de SERV moet er een decretaal omschreven procedure komen voor het 

opstellen en het actualiseren van de specifieke eindtermen. 
Hiervoor kan verwezen worden naar het commentaar op voorgaande 
amendementen. 

 
 
AMENDEMENT OP ART. 6: 
 
Grote lijnen van het amendement: 
 
In 2° van dit amendement staat dat de leerplannen desgewenst de doelen bevatten die de 
inrichtende machten uitdrukkelijk formuleren vanuit hun eigen opvoedingsproject in het 
algemeen of de eigen visie op het vak in het bijzonder.  In de leerplannen van het gewoon 
secundair onderwijs moeten de vakgebonden eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de 
specifieke eindtermen voor zover ze zijn bepaald, op herkenbare wijze worden 
opgenomen. 
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Commentaar van de SERV: 
 
? ? De SERV vraagt de schrapping van dit artikel. 

Het amendement op art. 6, 2° §3 is een herneming van art. 6, § 2 uit de 
schoolpactwet waarin de woorden ‘desgewenst’, en ‘voltijds’ zijn toegevoegd.  De 
SERV vindt de herneming van dit artikel uit de schoolpactwet overbodig en vraagt 
zich af wat de werkelijke achtergrond is voor de herhaling in dit decreet op de 
eindtermen.  In geen geval mag deze herneming aanleiding geven tot een afzwakking 
van de eindtermen en de specifieke eindtermen.  Om deze redenen vraagt de SERV 
de schrapping ervan. 

 


