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dankwoord

Met dit boek willen we een hommage brengen aan twee dierbare collega’s die 
een belangrijke en verregaande invloed hebben gehad op het economieonder-
wijs in Vlaanderen en die onlangs zijn beginnen te genieten van een welver-
diende rust. 

Luc Mondelaers, coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding Economie 
aan de KU Leuven tot 2009 en daarna inspecteur economie in het studiegebied 
Handel bij de Vlaamse onderwijsinspectie. Dit boek steunt op het eerdere cur-
susmateriaal dat Luc Mondelaers schreef. We zijn hem dan ook dankbaar hier 
op te mogen verder bouwen. 

Henri Christiaen die jarenlang pionierswerk heeft verricht binnen het Go!, 
gevolgd door een lange loopbaan bij de onderwijsinspectie. Henri was jarenlang 
bezieler van de Vereniging van leraren economische wetenschappen (VLEW) 
en van het hieraan verbonden tijdschrift Macro Micro. Eerste versies van het in 
dit handboek beschreven MACS-model werden hierin gepubliceerd.

Ook danken we (in alfabetische volgorde) An Buckinx, Anne-Lise Cuypers, 
Els De Neve, Peter Druyts, Veerle Mommaerts en Katrien Van Daele voor hun 
diepgaande reflectie op een eerdere versie van het boek. Verder zijn we ook de 
verschillende generaties studenten dankbaar. Dankzij hun kritische discussies 
kon het boek verder rijpen en vorm krijgen. Tot slot zijn we ook woorden van 
dank verschuldigd aan een reflectiegroep van collega-vakdidactici van verschil-
lende Vlaamse hogescholen, die heeft gewezen op recente ontwikkelingen en 
ons heeft aangemoedigd om bepaalde delen dieper uit te werken.

We hopen dat u het boek en zijn digitale versie smaakt en staan uiteraard 
steeds open voor verdere discussies en input. 

Kristof De Witte en Wouter Schelfhout
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InleIdIng

Leerkrachten (toegepaste) economie hebben het voorrecht om in een prachtig 
vakgebied te mogen les geven. Een vakgebied waar je de les kan starten met de 
actualiteit van de dag en waarin de voorbeelden uit de les letterlijk om ons heen 
gebeuren. Via dit handboek willen we de lezer de passie voor het vakgebied 
meegeven, alsook een overzicht bieden van het economieonderwijs. Gesteund 
door een algemeen kader reiken we didactische handvatten aan om lessen (toe-
gepaste) economie zo leerrijk mogelijk te maken. 

We starten daarom in hoofdstuk 1 met het werkterrein van de leraar eco-
nomie. We bestuderen de structuur van het secundair onderwijs en situeren 
er de economische vorming in. We gaan ook in op de modernisering van het 
secundair onderwijs. 

In hoofdstuk 2 reiken we een algemeen theoretisch kader aan waarop het 
handboek in de volgende hoofdstukken verder bouwt. We argumenteren dat le-
ren een actief en constructief proces is, dat zich in een bepaalde context afspeelt, 
en waarin ook metacognitieve kennis van belang is. We staan stil bij de speci-
fieke eindtermen en hun inhoud, alsook bij de vakoverschrijdende eindtermen. 

In hoofdstuk 3 belichten we de dagelijkse klaspraktijk. Aspecten daarvan 
zijn een jaarplan opstellen, een lesvoorbereiding maken, en permanente vor-
ming. 

In hoofdstuk 4 gaan we in op het MACS-model en de variatietheorie als 
ondersteunende modellen om na te denken over economieonderwijs. We staan 
ook stil bij het concept binnenklasdifferentiatie en reiken enkele toepassingen 
aan voor het economisch onderwijs.

In hoofdstuk 5 staan de didactische werkvormen centraal. De doceermetho-
de, het onderwijsleergesprek, gedifferentieerd werk, groepswerk en zelfstandig 
werk zijn voorbeelden van didactische werkvormen. We bespreken ook kritisch 
het gebruik en de voor- en nadelen van werkvormen zoals expertgroepen, simu-
laties, klaslokaalexperimenten, flipping the classroom (flip de klas), serious games 
en het gebruik van stemsystemen. Vooral wordt nagegaan in welke mate be-
paalde didactische werkvormen in het economisch onderwijs gebruikt kunnen 
worden.
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In hoofdstuk 6 schenken we aandacht aan onderwijsmedia die het econo-
misch onderwijs hanteert. Met onderwijsmedia bedoelen we het didactisch ma-
teriaal waarvan tijdens het onderwijsleerproces gebruikgemaakt kan worden, 
zoals leerboeken, (digitaal) bord, computer en tablet. 

De onderzoekscompetentie voor leerlingen wordt behandeld in hoofd-
stuk 7. We lichten de theoretische achtergrond toe, net als de onderzoekscyclus 
en mogelijkheden tot evaluatie. We bespreken ook het concept evidence based 
education. 

In hoofdstuk 8 staan we stil bij de specifieke didactiek van het boekhoudon-
derwijs, een centraal onderdeel van het curriculum in het handelsonderwijs. 

In hoofdstuk 9 gaan we in op initiatieven om te werken aan ondernemer-
schapscompetentie. We geven daarbij aan hoe je via die werkvormen het re-
aliteitsgerichte karakter van de lessen (toegepaste) economie en bedrijfswe-
tenschappen – eventueel ook via een meer projectmatige werking tijdens 
seminaries of de vrije ruimte – verder kunt verhogen. 

In hoofdstuk 10 wordt nagegaan hoe we kunnen nagaan of de vooropge-
stelde doelstellingen gerealiseerd zijn, hoe we de gegevens uit evaluaties moe-
ten interpreteren en vervolgens rapporteren om op grond daarvan beslissingen 
te nemen. De verschuiving naar meer competentiegericht leren, die in steeds 
meer leerplannen wordt vastgesteld, zal zich uiteraard ook moeten weerspiege-
len in de evaluatie. 

Het boek is geschreven voor leraren in opleiding (masters en bachelors), 
maar ook voor startende leraren en voor ervaren leraren die het als naslagwerk 
willen gebruiken. Het boek is vakdidactisch van aard en beoogt dus het alge-
meen didactisch onderzoek te vertalen naar het economieonderwijs. 

Dit boek is in zijn papieren versie onlosmakelijk verbonden met een digitale 
versie, die toelaat om de inhoud te verwerken via markeringen, om eigen voor-
beelden toe te voegen, of om geheugensteuntjes te plaatsen. U kunt zich boven-
dien abonneren op de markeringen van anderen, zodat de commentaren van 
anderen tot rijke discussies en uitwisselingen van voorbeelden kunnen leiden. 
We hopen dat het boek zo gaat leven en u kan stimuleren tijdens uw opleiding 
of dagelijkse praktijk. 
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hoofdstuk 1

de (toegepaste) economIsche vormIng In 
de structuur van het secundaIr onderwIjs

In dit hoofdstuk bestuderen we eerst de structuur van het secundair onderwijs. 
Nadien gaan we in op de plaats van de economische en toegepast economische 
vakken in die structuur, zoals vertaald in de leerplannen van de verschillende 
onderwijsverstrekkers. We belichten ook de modernisering van het onderwijs. 

 1. structuur van hEt sEcundair ondErwijs

Het secundair onderwijs loopt in principe over een periode van zes jaar. Die 
wordt ingedeeld in drie graden van telkens twee jaar.

Het eerste leerjaar van de eerste graad is in grote mate comprehensief opge-
vat: van de 32 wekelijkse lestijden behoren er 27 tot de basisvorming. Die vakken 
moeten aan elke leerling zonder uitzondering worden onderwezen. Het com-
prehensieve karakter van de eerste graad wordt echter sterk afgezwakt door het 
feit dat de leerlingen al in het eerste leerjaar belangrijke keuzes moeten maken. 
Het keuzegedeelte van vijf lesuren wordt door scholen vrij en verschillend in-
gevuld, en scholen gebruiken daarvoor ook verschillende benamingen, bijvoor-
beeld: Latijnse, Moderne, Technische, Sport, Kunst. Heel wat scholen beginnen 
daar ook een bredere invulling aan te geven met het oog op de oriëntering van 
leerlingen. Bij het schrijven van dit handboek hebben de belangrijkste actoren 
in het onderwijsveld al heel wat denkwerk verricht over de noodzakelijke ‘mo-
dernisering van het secundair onderwijs’ om het oriënterende karakter van de 
eerste graad te versterken. Maar formeel werden nog geen knopen doorgehakt. 
Scholen hebben echter de vrijheid om op dat vlak beslissingen te nemen en al 
heel wat scholen hebben dat inmiddels ook gedaan.

Voor de leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen, kan een eer-
ste leerjaar B worden ingericht. Leerlingen die geen getuigschrift halen in het 
basisonderwijs, of die het zesde leerjaar overgeslagen hebben door zittenblijven 
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in eerdere jaren, krijgen toegang tot de B-stroom. Alle andere leerlingen begin-
nen in het eerste leerjaar A. 

Op het vlak van de minimumdoelen wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen eindtermen voor de A-stroom en ontwikkelingsdoelen voor de B-stroom. 
Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk én bereikbaar 
acht voor een bepaalde leerlingengroep in Vlaanderen. Eindtermen worden 
ingedeeld in vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Vakoverschrij-
dende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot een 
vakgebied maar onder meer door middel van meerdere vakken of onderwijs-
projecten kunnen worden gerealiseerd. Voor het voltijds secundair onderwijs 
worden eindtermen vastgelegd voor de basisvorming van de A-stroom van 
de eerste graad (eerste leerjaar A en tweede leerjaar) en van elke onderwijs-
vorm vanaf de tweede graad (aso, bso, kso, tso), telkens per graad. Bovendien 
kunnen in het secundair onderwijs de eindtermen aanvullend gespecificeerd 
worden, rekening houdend met het fundamenteel gedeelte van de optie. Dat 
is tot vandaag nog niet gebeurd, ondanks de soms grote behoefte aan een 
duidelijk kader daarbij. De verhouding tussen eindtermen en leerplandoelen 
wordt verderop besproken.

Ontwikkelingsdoelen in het gewoon onderwijs zijn minimumdoelen op het 
vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk 
acht en die de school aan alle leerlingen van de B-stroom van de eerste graad 
moet aanbieden. De school streeft de ontwikkelingsdoelen bij zo veel moge-
lijk leerlingen na gedurende het leerproces. In het gewoon secundair onderwijs 
zijn er ontwikkelingsdoelen voor de basisvorming van de B-stroom van de eer-
ste graad (eerste leerjaar B en beroepsvoorbereidend leerjaar). De ontwikke-
lingsdoelen van de B-stroom hebben een dubbele doelstelling. Enerzijds door-
stromen naar de tweede graad bso, anderzijds leerlingen met leerachterstand 
voorbereiden op de A-stroom. Dat tweede doel wordt echter in beperkte mate 
gerealiseerd.

1e leerjaar a
 > basisvorming: 27 lesuren

o.a. Nederlands, Frans, Aardrijkskunde
 > keuzegedeelte: 5 lesuren

bv. Moderne wetenschappen, Klassieke studies, Technische, 
Sport of Kunst, vrij in te vullen door de school

1e leerjaar b

 tabel 1.1:  Eerste leerjaar van de eerste graad in het secundair onderwijs

In het tweede leerjaar van de eerste graad bedraagt de basisvorming minimum 
24 lestijden, waarvan de school er ten minste 14 per week moet organiseren op 



de (toegepaste) economische vorming in de structuur van het secundair onderwijs 17 17

grond van minstens hetzelfde minimumleerplan dat voor alle leerlingen van 
de school geldt. Dat betekent dat de school de overige 10 lestijden van de basis-
vorming kan invullen en uitbouwen naargelang de bekwaamheid van de leer-
lingen. Er kan dus in grote mate worden gedifferentieerd tussen groepen van 
leerlingen. Het keuzegedeelte omvat een aantal lestijden waarbij de leerlingen 
kiezen voor een basisoptie (= specifiek gedeelte) en waarbij er eventueel ook nog 
ruimte is voor een complementair gedeelte, dat volledig vrij door de school kan 
worden ingevuld. De keuze voor die basisoptie is niet per se determinerend voor 
de keuze na de eerste graad, maar zal feitelijk wel sterk bepalend zijn omdat a) 
de keuzemogelijkheden te vaak afhankelijk zijn van wat in de bovenbouw wordt 
aangeboden, b) de keuze voor bepaalde basisopties verondersteld wordt samen 
te gaan met een bepaald cognitief niveau waaraan de delibererende klassen-
raad op het einde van de eerste graad vaak ook een bepaald advies zal koppelen. 
De koepels/netten (onder meer GO!, OVSG, POV, KOV – Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen) stellen aan hun scholen richtinggevende lessentabellen voor met 
per vak het aantal wekelijkse lestijden dat volgens hen nodig is om de leerplan-
doelstellingen te bereiken. Dat is echter niet bindend: elke school heeft de pe-
dagogische vrijheid om haar eigen lessentabellen op te maken. Ze kan ervoor 
kiezen om in extra lestijden te voorzien om de leerplandoelstellingen te berei-
ken of net tot de conclusie komen dat ze die leerplandoelstellingen in minder 
lestijden haalbaar acht. 

2e leerjaar
 > Basisvorming: 24 à 26 lesuren
 � 14 uur gemeenschappelijk
 � 10 à 12 uur naargelang bekwaamheid leerlingen

 > Keuzegedeelte: 6 à 8 lesuren

beroepsvoorbereidend leerjaar
bestaande uit een gemeen-
schappelijk gedeelte en lesuren 
die gaan naar één of twee beroe-
penvelden (bv. bouw, decoratie, 
haarzorg, kantoor en verkoop)

1e leerjaar a 1e leerjaar b

 tabel 1.2:  Tweede leerjaar van de eerste graad in het secundair onderwijs

Vanaf de tweede graad zijn er in het secundair onderwijs vier onderwijsvor-
men: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch secundair onderwijs (afgekort: 
aso, bso, kso, tso). Na het tweede leerjaar van de eerste graad staan leerlingen 
dus voor een heel belangrijke keuze, één die hun verdere schoolloopbaan in 
het secundair onderwijs in grote mate zal bepalen. Elke onderwijsvorm bevat 
verschillende studierichtingen. In de tweede graad van het aso zijn er zeven stu-
dierichtingen: Economie, Latijn, Grieks, Grieks-Latijn, Humane wetenschap-
pen, Wetenschappen en Sportwetenschappen. In elk van die studierichtingen 
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komen de vakken wiskunde (4 of 5 uren) en moderne talen (Frans, Engels, 
Duits) in belangrijke mate aan bod. In de derde graad van het aso zijn er vijftien 
studierichtingen. Op één enkele uitzondering na (Humane wetenschappen en 
sportwetenschappen) zijn die studierichtingen tweepolig (bijvoorbeeld Econo-
mie-moderne talen of Economie-wiskunde).

Studierichtingen derde graad aso

Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Economie-wiskunde
Grieks-Latijn
Grieks-moderne talen
Grieks-wetenschappen
Grieks-wiskunde
Humane wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen
Moderne talen-wiskunde
Sportwetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Yeshiva

 lijst 1.1:  Studierichtingen in de derde graad van het aso

Leerlingen die dat wensen, kunnen na het tweede jaar van de derde graad van 
het bso, het kso en het tso een specialisatiejaar volgen (het ‘zevende jaar’ of een 
Se-n-se, zie verder). In het bso is dat een vereiste om het diploma van secundair 
onderwijs te verwerven (al zijn er anno 2015 voorstellen om het diploma al uit te 
reiken na het tweede jaar van de derde graad).

In het secundair onderwijs zijn de begrippen basisvorming, basisoptie, spe-
cifiek en complementair keuzegedeelte, inhaallessen en studierichting regel-
matig aan de orde. In wat volgt verduidelijken we die begrippen.

De basisvorming bevat de vakken die aan elke leerling van een onderwijsvorm 
zonder uitzondering moeten worden onderwezen. Economie maakt tot op heden 
geen deel uit van de basisvorming. In het kader van de modernisering van het se-
cundair onderwijs wordt dat overwogen. Bij het uitbreken van de financiële crisis 
in 2009 bleek immers bij een heel groot deel van de bevolking een onthutsend 
beperkte basiskennis van het economische gebeuren en het financiële systeem 
te bestaan.
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(7 Se-n-Se)

6 tso

4 tso

6 aso

4 aso

2

6 tso

3 tso

5 aso

3 aso

1

(7 Se-n-Se)

6 kso

4 kso

5 kso

3 kso

7 S bso

(5 V)

6 bso

4 bso

2 BVL

5 bso

3 bso

(1 B)

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

EERSTE GRAAD

(Voorbereidend jaar HO)

 figuur 1.1:  Structuur van het secundair onderwijs

Legende:

( ): facultatief
Voorbereidend jaar HO: in het aso en kso zijn er zevende jaren ingericht als voorbereidend jaar op het 
hoger onderwijs. In het kso bereiden die jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onder-
wijs. In het aso wil dit jaar tekorten in de voorkennis voor wiskunde en wetenschappen bijwerken.
Se-n-Se (Secundair-na-secundair) wordt georganiseerd door secundaire scholen. De opleidingen zijn sterk 
gericht op de arbeidsmarkt en ‘werkplekleren’ (stage) vormt een essentieel onderdeel van het programma. 
Het Se-n-Se wil de mogelijkheden zowel qua tewerkstelling als naar hogere opleidingen bevorderen. Het 
gaat om opleidingen waarmee je je na een initiële technische of beroepsopleiding kunt specialiseren en 
die doorgaans 1 à 1,5 jaar (of 60 tot 90 studiepunten) in beslag nemen (kwalificatieniveau 4, evt. 5 indien 
het gaat over een zeer korte opleiding). Ze vervangen de vroegere zevende specialisatiejaren in tso en kso. 
Opleidingen die leiden tot een kwalificatieniveau 5 zullen in de toekomst behoren tot het Hoger Beroeps-
onderwijs, kortweg HBO5. Mensen die zulke opleidingen hebben gevolgd, kennen uiteraard grondig hun 
vak, maar kunnen bovendien worden ingezet om op de werkvloer in te staan voor de dagelijkse planning 
en organisatie (bv. ploegbaas, winkelmanager …). De opleidingen nemen 90 tot 120 studiepunten in beslag 
(dat stemt overeen met 1,5 tot 2 jaar voltijdse opleiding). Wie afstudeert, krijgt een graduaatsdiploma. 

S: specialisatiejaar
V: vervolmakingsjaar
BVL: beroepsvoorbereidend leerjaar
1B: aanpassingsklas
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Leervakken die niet behoren tot de basisvorming, zijn opgenomen in het 
optioneel gedeelte. In het tweede leerjaar kiest de leerling één basisoptie. Dat is 
een groep leervakken die een bredere observatie en oriëntatie van de leerling 
mogelijk maken. Zo omvat de basisoptie Moderne wetenschappen de algemene 
vakken Economie (in het GO!) of Socio-economische Initiatie (in het OVSG en 
het vrij onderwijs). 

In de tweede en derde graad bestaat het optionele gedeelte uit een specifiek 
gedeelte en eventueel een complementair gedeelte.

Het specifieke gedeelte bevat de vakken die bepalend zijn voor de benaming 
van de studierichting: zij maken het karakteristieke van de opleiding uit. De vak-
ken Economie en Wiskunde vormen bijvoorbeeld het fundamentele gedeelte 
van de aso-studierichting Economie-wiskunde. In de aso-studierichting Econo-
mie-moderne talen bestaat het fundamentele gedeelte uit de vakken Economie 
en Moderne vreemde talen.

Het complementaire gedeelte biedt aan de leerling een bijkomende keuzemo-
gelijkheid. Binnen de grenzen van de wet bepaalt elke school autonoom hoe zij 
het complementaire gedeelte invult. De jongste jaren gebruiken almaar meer 
aso-scholen het complementaire gedeelte in de derde graad voor vakoverschrij-
dende thema’s, projecten en seminaries waarin de leerlingen zelfstandig of in 
groep aan een taak werken. Vaak geeft dat kansen om het fundamentele ge-
deelte verder te verdiepen met realiteitsgerichte projecten. Sommige scholen 
richten zelfs vakcombinerende lesuren in, waarbij twee of meer leraren uit ver-
schillende disciplines samenwerken.

In de tweede en de derde graad spreekt men verder van studierichtingen. Een 
studierichting bestaat uit het studiepakket van de leerling, samengesteld uit de 
basisvorming en het specifiek gedeelte. Voorbeelden van studierichtingen in de 
derde graad aso zijn Economie-moderne talen en Economie-wiskunde.

Inhaallessen zijn lessen die facultatief georganiseerd kunnen worden met 
het oog op een bijkomende gedifferentieerde benadering van de leerling. De 
uren zijn niet begrepen in het wettelijk aantal wekelijkse lestijden dat de studie 
mag bedragen. Zo kan de school een inhaaluur voor economie opzetten. Naar 
dat inhaaluur kunnen dan de leerlingen met een leerachterstand voor het vak 
Economie worden verwezen.

 2. ondErwijskwalificatiEs

In het secundair onderwijs kunnen de eindtermen in de A-stroom aanvullend 
gespecificeerd worden, rekening houdend met het fundamentele gedeelte van 
de optie: de specifieke eindtermen. Dat is tot vandaag alleen gebeurd voor het 
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specifieke gedeelte van de studierichtingen in het aso. Het kon niet worden ge-
realiseerd voor het specifieke gedeelte van de studierichtingen in het bso, kso en 
tso, onder meer bij gebrek aan de benodigde referentiekaders. 

De geleidelijke toepassing van de Vlaamse kwalificatiestructuur moet kom-
af maken met die leemte. Twee soorten kwalificaties moeten daarbij een invul-
ling krijgen: beroeps- en onderwijskwalificaties. Een beroepskwalificatie is een 
afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee iemand een beroep 
kan uitoefenen. Mensen kunnen beroepskwalificaties verwerven via onderwijs 
en andere opleidingsverstrekkers of via een procedure voor het erkennen van 
verworven competenties (EVC). Belangrijk is dat een beroepskwalificatie tot 
stand komt op basis van een beroepskwalificatiedossier. De Competent-data-
bank van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vormt daarvoor 
het primaire referentiekader. Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs 
en Vorming coördineert het opstellen van beroepskwalificatiedossiers. Afhan-
kelijk van de mate waarin en de snelheid waarmee met de bevoegde sectoren 
overeenstemming is bereikt over referentiekaders voor verschillende beroepen, 
wordt een kwalificatiedatabank aangevuld met de erkende beroeps- en onder-
wijskwalificaties (zie http://vlaamsekwalificatiestructuur.be). Wanneer een 
leerling/cursist op de website doorklikt op een kwalificatie, krijgt hij of zij een 
overzicht van de competenties waaruit de kwalificatie bestaat. Hij of zij zal die 
in voldoende mate moeten verwerven om het kwalificatiebewijs te kunnen ver-
krijgen.

Onderwijskwalificaties zijn gehelen van competenties waarmee mensen 
maatschappelijk kunnen functioneren, verdere studies aanvatten en/of be-
roepsactiviteiten uitoefenen. Onderwijskwalificaties kun je alleen maar via on-
derwijs verwerven. Onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met 5 bestaan uit 
eindtermen, specifieke eindtermen en/of erkende beroepskwalificaties. 

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming werkt voor-
stellen van onderwijskwalificaties uit op eigen initiatief of op vraag van iedere 
belanghebbende. Voor onderwijskwalificaties van niveau 6 tot en met 8 beschrij-
ven de instellingen voor hoger onderwijs voor iedere opleiding de domeinspe-
cifieke leerresultaten. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 
bezorgt het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming de er-
kende kwalificaties met de daarin vervatte domeinspecifieke leerresultaten. 

De invoering van eindtermen, ontwikkelingsdoelen en de Vlaamse kwalifi-
catiestructuur heeft tot doel te waken over de onderwijskwaliteit. De vaststelling 
ervan is voor de overheid een middel om aan kwaliteitsbewaking te doen, wat op 
zich uiteraard logisch is omdat er een enorm bedrag aan belastinggeld in wordt 
geïnvesteerd. 
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hoe komen de eindtermen tot stand?

1 De vroegere Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) van het departe-
ment Onderwijs, het huidige AKOV, krijgt de opdracht om eindtermen 
samen te stellen. Per vakgebied of per vakoverschrijdend thema formu-
leren gelegenheidscommissies van leraren, directeurs, lerarenopleiders 
en universiteitsprofessoren een voorstel. Dat gaat naar de onderwijsmi-
nister.

2 De minister stuurt die voorstellen door naar de Vlaamse Onderwijsraad 
(Vlor). Dat is een adviesorgaan waarin alle geledingen van het onderwijs 
vertegenwoordigd zijn: inrichtende machten, vakbonden (en geman-
dateerde leraars), sociaal-economische partners, ouderverenigingen of 
studentenafvaardigingen, directies, een aantal deskundigen en de over-
heid. Binnen de Vlor fungeren een algemene raad en afdelingen (basis-
onderwijs, aso, tso, bso, kso, volwassenenonderwijs ...). Per vak bereiden 
werkgroepen en een coördinerende leesgroep de evaluatie voor.

3 De Vlor stuurt een eensluidend advies als ontwerp van decreet door naar 
de Vlaamse Regering. Die moet dat advies eensluidend overnemen.

4 De Onderwijscommissie en de Raad van State formuleren hun advies. Ten 
slotte geeft het Vlaams Parlement al dan niet zijn zegen over de eind-
termen. Het decreet is een feit. Vlaamse Parlementsleden hebben een 
amenderingsrecht. Ze mogen de eindtermen nog wijzigen.

5 De eindtermen gaan naar de inrichtende machten, die ze in hun leerplan-
nen inbouwen. Tijdens de doorlichting checkt de onderwijsinspectie hoe 
de school de eindtermen realiseert of nastreeft.

Om de vijf jaar kan men de eindtermen herzien op basis van onderzoek, 
peilingen en steekproeven rond de haalbaarheid ervan. De DVO (het hui-
dige AKOV) mag ook zelf voorstellen doen. Maar voor herzieningen volgt 
men hoe dan ook hetzelfde procedé.

(bron: Klasse, nr. 90, december 1998)

Van de onderwijsverstrekkers wordt dan verwacht dat ze de kwalificaties een 
plaats geven in hun eigen onderwijsvisie, gebaseerd op het eigen opvoedings-
project, en dat ze die vertalen in concrete leerplannen. Aangezien de eindter-
men zeer ruim werden geformuleerd, is er nog veel ruimte voor een eigen in-
vulling. Als gevolg daarvan bestaan er voor één studierichting vaak zeer grote 
verschillen tussen de leerplannen van de verschillende onderwijsverstrekkers. 
We zullen dat verder toelichten aan de hand van het leerplan aso economie. 


