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Inleiding 

 

Deze tekst werd in 2013-2014 ontwikkeld door de werkgroep expertisenetwerken/regionaal 

platform van de Vlaamse lerarenopleidingen en de pedagogische begeleidingsdiensten. Deze 

werkgroep is een netoverschrijdend initiatief met volgende actoren: Expertisenetwerk School of 

Education, Expertisenetwerk Antwerpen (ELAnt), Expertisenetwerk Associatie UGent (ENW 

AUGent), Regionaal Platform NOvELLe, Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO), 

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG), Vlaams Secretariaat van het 

Katholiek Onderwijs (VSKO), Gemeenschapsonderwijs (GO!), Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

(POV) en Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO).  

 

Einddoelen en leerplannen vormen voor de overheid een middel om de kwaliteit van het onderwijs 

te bewaken. De onderwijsverstrekkers geven einddoelen een plaats in hun eigen onderwijsvisie – 

gebaseerd op het eigen pedagogisch project – via de leerplannen. Deze tekst geeft 

lerarenopleiders, leraren en toekomstige leraren inzicht in einddoelen en leerplannen en de 

gehanteerde terminologie. 

 

Concreet gaan we in op volgende vragen: 

 Wat zijn einddoelen? 

 Welke verschillende soorten einddoelen zijn er? 

o Eindtermen 

o Ontwikkelingsdoelen 

o Basiscompetenties 

o Doelen beroepsgerichte vorming 

 Wat is het verband tussen einddoelen en leerplannen? 

 Hoe komen leerplannen tot stand?  

 Waar kan ik terecht om in de praktijk met leerplannen om te gaan? 
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1. Korte geschiedenis van einddoelen en leerplannen 

 

In 1880, in het verlengde van de eerste schoolstrijd, stelde de overheid voor het eerst een officieel 

programma op voor het lager onderwijs. Dat was richtinggevend voor alle scholen, zowel de 

officiële als de vrije. Dit vage leerprogramma werd begin 20ste eeuw onder invloed van de 

pedagoog Ovide Decroly grondig herwerkt. Dat resulteerde in 1936 in het ‘Leerplan en leidraad 

voor de eerste drie graden der lagere school’. In het officieel onderwijs was dit leerplan de 

standaard. Het vrij onderwijs gebruikte een leerplan dat hiervan afgeleid was.  

In het secundair onderwijs was er lange tijd geen officieel programma voor alle scholen. Na de 

Tweede Wereldoorlog kwamen er in de klassieke en moderne humaniora, nijverheidsonderwijs en 

beroepsonderwijs nieuwe studierichtingen. De staatsscholen volgden de ‘algemene leerplannen’. De 

vrije scholen hadden hun eigen leerplannen. 

Na de tweede schoolstrijd (1958) aanvaardde het vrij onderwijs een beperkt overheidstoezicht in 

ruil voor een gedeeltelijke subsidiëring. De inrichtende machten van zowel de lagere als secundaire 

scholen mochten vanaf dan zelf hun leerplannen uitwerken en lesroosters opstellen op voorwaarde 

dat ze spoorden met een wettelijk bepaald minimumleerplan en -lesrooster. De inrichtende 

machten hebben deze taak uitbesteed aan hun ‘koepels’. Voor het wettelijk bepaald 

minimumleerplan en -lesrooster waren de leerplannen van het ‘rijksonderwijs’ richtinggevend. 

In 1989 werd de Vlaamse gemeenschap bevoegd voor onderwijs en verloor de minister van 

onderwijs de dubbele bevoegdheid van inrichter van het onderwijs van één koepel (het onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap) en beheerder van alle onderwijsverstrekkers. Het bepalen van een 

‘minimumleerplan’ wordt uitbesteed aan een onafhankelijke dienst. 

In 1991 startte de Dienst Voor Onderwijsontwikkeling (huidige naam van deze dienst: Agentschap 

voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) met de ontwikkeling van eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen. De overheid wou de kwaliteit van het onderwijs verhogen door getuigschriften 

en diploma’s van de verschillende scholen te baseren op dezelfde vereiste minimumkennis en 

vaardigheden. Dit was een delicate kwestie aangezien er verschillende legitieme visies op onderwijs 

zijn. In 1996 oordeelde het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) dat de ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen voor het basisonderwijs te weinig ruimte laten voor alternatieve onderwijsopvattingen. 

Daarom moest de overheid een mogelijkheid tot afwijking voorzien. De uitspraak leidde ook tot een 

debat over de omvang van de eindtermen en uiteindelijk tot een afslanking ervan. Door deze 

verwikkelingen duurde het tot 1997 vooraleer de eindtermen van de eerste graad secundair 

onderwijs en tot 1998 vooraleer de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs van 

kracht werden. De eindtermen voor de basisvorming van de tweede graad secundair onderwijs 

werden in 2002 van kracht en die voor de derde graad in 2004. In 2006 werden de specifieke 

eindtermen voor aso van kracht.  



 
 

2. De overheid geeft het maatschappelijke minimum aan 

Einddoelen 

Het begrip einddoelen is een verzamelnaam voor eindtermen, ontwikkelingsdoelen, 

basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming. Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in 

Onderwijs en Vorming (AKOV) ontwikkelt deze einddoelen in opdracht van de minister in 

samenspraak met de onderwijsverstrekkers en andere belanghebbenden en legt ze voor aan de 

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Daarna keurt de regering de einddoelen goed en worden ze ter 

bekrachtiging voorgelegd aan het Vlaams Parlement (met uitzondering van de doelen 

beroepsgerichte vorming in het secundair onderwijs). De einddoelen beschikken dus over een 

breed draagvlak. Schoolbesturen kunnen afwijkingen van deze einddoelen aanvragen. 

Met de einddoelen bepaalt de Vlaamse overheid (gedeeltelijk) de opdracht van elke school. Zo 

weten scholen wat hen minimaal te doen staat, en ouders en leerlingen wat ze van de school 

mogen verwachten. 

In deze sectie bespreken we achtereenvolgens volgende soorten einddoelen: eindtermen, 

einddoelen, basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming. 

2.1  Eindtermen 

Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een 

bepaalde leerlingenpopulatie. Minimumdoelen verwijzen naar een minimum aan kennis, inzicht, 

vaardigheden en attitudes.  

In het lager onderwijs zijn de eindtermen leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend.  

Volgende leergebieden kennen leergebiedgebonden eindtermen:  

 Frans 

 lichamelijke opvoeding 

 muzische vorming 

 Nederlands 

 wetenschappen en techniek 

 mens en maatschappij 

 wiskunde 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die scholen via meerdere 

leergebieden of onderwijsprojecten nastreven. De overheid formuleerde leergebiedoverschrijdende 

eindtermen voor ICT, leren leren en sociale vaardigheden. 

De school heeft voor de leergebiedgebonden eindtermen een resultaatsverplichting, behalve 

voor de attitudes. Dus enkel de eindtermen voor de leergebiedgebonden kennis, inzicht en 

vaardigheden moeten bereikt zijn op het einde van de lagere school. Voor de attitudes en 

leergebiedoverschrijdende eindtermen heeft de school alleen een inspanningsverplichting.  



 
 

Het secundair onderwijs kent vakgebonden, specifieke en vakoverschrijdende eindtermen. Ook 

hier heeft de school een resultaatsverplichting voor de vakgebonden eindtermen en een 

inspanningsverplichting voor de vakoverschrijdende eindtermen.  

De overheid formuleerde eindtermen voor de volgende vakken in de eerste graad van het 

secundair onderwijs (voor de B-stroom spreken we van ontwikkelingsdoelen, dat werken we 

hieronder verder uit): 

 

De tweede en derde graad van het secundair onderwijs kent vakgebonden eindtermen per 

onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso) en per graad. 

 2de graad  

ASO BSO KSO TSO 

Vakgebonden eindtermen 

 Aardrijkskunde 

 Geschiedenis 

 Lichamelijke opvoeding 

 Moderne vreemde talen 

Frans-Engels 

 Natuurwetenschappen 

 Nederlands  

 Wiskunde 

 Lichamelijke opvoeding 

 Project algemene vakken 

 Moderne vreemde talen 

Frans-Engels 

 

 Aardrijkskunde 

 Geschiedenis 

 Lichamelijke opvoeding 

 Moderne vreemde talen 

Frans-Engels 

 Natuurwetenschappen 

 Nederlands  

 Wiskunde 

 Aardrijkskunde 

 Geschiedenis 

 Lichamelijke opvoeding 

 Moderne vreemde talen 

Frans-Engels 

 Natuurwetenschappen 

 Nederlands  

 Wiskunde 

Vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) 

 Globaal voor het secundair 

onderwijs 

 Technisch-technologische 

vorming 

 Globaal voor het secundair 

onderwijs 

 

 Globaal voor het secundair 

onderwijs 

 

 Globaal voor het secundair 

onderwijs 

 

Specifieke eindtermen – Cesuurdoelen 

 Economie 

 Humane wetenschappen 

 Grieks/Latijn 

 Wetenschappen 

   

 

3de graad 

1ste graad 

A-stroom B-stroom 

Vakgebonden eindtermen: Vakgebonden ontwikkelingsdoelen: 
 Aardrijkskunde 

 Artistieke opvoeding 

 Geschiedenis 

 Lichamelijke opvoeding 

 Moderne vreemde talen Frans-Engels 

 Natuurwetenschappen 

 Nederlands 

 Techniek 

 Wiskunde 

 Artistieke opvoeding 

 Frans 

 Lichamelijke opvoeding 

 Maatschappelijke vorming of geschiedenis en 
aardrijkskunde 

 Natuurwetenschappen 

 Nederlands 

 Techniek 

 Wiskunde 

Vakoverschrijdende eindtermen: Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen: 
 Globaal voor het secundair onderwijs 

 ICT 

 Globaal voor het secundair onderwijs 

 ICT 

 



 
 

ASO BSO KSO TSO 

Vakgebonden eindtermen 

 Aardrijkskunde 
 Geschiedenis 
 Lichamelijke 

opvoeding 
 Moderne vreemde 

talen Frans-Engels 
 Natuur-

wetenschappen 
 Nederlands  
 Wiskunde 

 Lichamelijke 
opvoeding 

 Project algemene 
vakken 

 Moderne vreemde 
talen Frans-Engels 

 

 Aardrijkskunde 
 Geschiedenis 
 Lichamelijke 

opvoeding 
 Moderne vreemde 

talen Frans-Engels 
 Natuur-

wetenschappen 
 Nederlands  
 Wiskunde 

 Aardrijkskunde 
 Geschiedenis 
 Lichamelijke 

opvoeding 
 Moderne vreemde 

talen Frans-Engels 
 Natuur-

wetenschappen 
 Nederlands  
 Wiskunde 

Vakoverschrijdende eindtermen 

 Globaal voor het 
secundair onderwijs 

 Technisch-
technologische 
vorming 

 Globaal voor het 
secundair onderwijs 

 

 Globaal voor het 
secundair onderwijs 

 

 Globaal voor het 
secundair onderwijs 

 

Specifieke eindtermen – Polen 

 Economie 
 Humane wetenschappen 
 Grieks/Latijn 
 Moderne Talen 
 Sport 
 Wetenschappen 
 Wiskunde 

 Topsport                                                                                                                     
 

De aso-richtingen kennen naast de globale vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair 

onderwijs bijkomende vakoverschrijdende eindtermen technische-technologische vorming.  

Voor het specifieke gedeelte van de studierichtingen uit het aso zijn er specifieke eindtermen 

ontwikkeld. De specifieke eindtermen topsport gelden ook voor de opleidingen met topsport in het 

tso. De specifieke eindtermen verwijzen naar een studieprofiel: de vaardigheden, de specifieke 

kennis, inzichten en attitudes nodig om vervolgonderwijs aan te vatten in een bepaald 

wetenschapsdomein.   

Specifieke eindtermen zijn geordend per pool. Elke pool is rechtstreeks verbonden met een 

bepaald studieprofiel. De pool bevat specifieke eindtermen die voor dit wetenschapsdomein 

haalbaar zijn in de tweede of derde graad. Het specifieke gedeelte van een studierichting bestaat 

uit één of twee polen. Omdat specifieke eindtermen alleen voor het einde van de derde graad 

worden geformuleerd, hebben de overheid en de onderwijskoepels afspraken gemaakt over de 

doelen voor de tweede graad van het aso. Dat zijn de zogenaamde cesuurdoelen.  

De eindtermen gelden voor alle officiële en gesubsidieerde scholen. Schoolbesturen kunnen 

afwijkingen op deze eindtermen aanvragen en gelijkwaardige alternatieven voorstellen. Dit geldt 

ook voor het lager onderwijs. Tot op heden maakten enkel de Steinerscholen gebruik van deze 

mogelijkheid om met eigen eindtermen hun pedagogisch project te realiseren. De overheid heeft 

deze eindtermen gelijkwaardig verklaard. 



 
 

Het volwassenonderwijs organiseert enerzijds beroepsgerichte opleidingen en anderzijds 

algemene opleidingen gericht op maatschappelijke participatie of een vervolgopleiding. Het 

volwassenonderwijs werkt voornamelijk met basiscompetenties (zie verder). Een aantal opleidingen 

kent ook eindtermen.  

2.2.  Ontwikkelingsdoelen 

Voor het kleuteronderwijs, de B-stroom van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, 

voor het buitengewoon onderwijs en de onthaalklassen anderstalige nieuwkomers (OKAN) 

formuleert de overheid ontwikkelingsdoelen. Dat zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, 

inzichten, vaardigheden en attitudes die de school bij haar leerlingen moet nastreven. 

Ontwikkelingsdoelen duiden op een inspanningsverplichting en niet op een 

resultaatsverplichting.  

Het kleuteronderwijs kent ontwikkelingsdoelen voor de leergebieden  

 lichamelijke opvoeding 

 muzische vorming 

 Nederlands 

 wetenschappen en techniek 

 mens en maatschappij  

 wiskundige initiatie.  

Voor het kleuteronderwijs geldt geen leerplicht, zodat de lagere school er niet van uit kan gaan dat 

alle kinderen bij het begin van de lagere school de ontwikkelingsdoelen van de kleuterschool 

hebben bereikt. 

In de B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs zijn ontwikkelingsdoelen de 

wenselijk geachte minimumdoelen waaraan de school met alle leerlingen moet werken. De school 

streeft deze doelen bij zoveel mogelijk leerlingen na. De overheid formuleert voor de volgende 

vakken vakgebonden ontwikkelingsdoelen:  

 artistieke opvoeding 

 Frans 

 lichamelijke opvoeding 

 maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde 

 natuurwetenschappen 

 techniek  

 wiskunde. 

De overheid omschrijft ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs als ‘doelen op het 

vlak van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel 

mogelijk leerlingen van de leerlingenpopulatie.’ In samenspraak met het CLB en in overleg met de 

ouders en eventueel andere betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen voor 

individuele of groepen leerlingen. De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs hebben 

een ander statuut dan in kleuteronderwijs of de B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. 

Ze vormen een inventaris van mogelijke doelstellingen waaruit de school voor een leerling kan 



 
 

kiezen op basis van de mogelijkheden en de opvoedings- en onderwijsbehoeften van elk kind. De 

keuze gebeurt in overleg met ouders, leerling en CLB. De school kan ook eindtermen selecteren uit 

het reguliere onderwijs. De selectie van einddoelen kennen we als handelingsplanning1.  

Niet voor alle types/opleidingsvormen zijn ontwikkelingsdoelen voorhanden. In het buitengewoon 

basisonderwijs2 bestaan er ontwikkelingsdoelen voor  

 leerlingen met een licht mentale handicap (type 1) 

 leerlingen met een zware mentale beperking (type 2) 

 leerlingen met een auditieve beperking (type 7) 

 leerlingen met leermoeilijkheden/-stoornissen (type 8).  

Ook hier kunnen scholen putten uit de eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon 

onderwijs. Dat geldt ook voor de types waarvoor geen ontwikkelingsdoelen geformuleerd werden. 

De ontwikkelingsdoelen zijn ingedeeld volgens dezelfde leergebieden als de eindtermen 

basisonderwijs. Wel krijgen sommige leergebieden een specifieke invulling per type. Zo wordt bij 

type 2 het leergebied wiskunde vervangen door functioneel rekenen. Bij type 7 wordt gesproken 

van communicatie en taal (Nederlands en Vlaamse gebarentaal). 

Het buitengewoon secundair onderwijs kent ontwikkelingsdoelen voor: 

 opleidingsvorm 1 Sociale aanpassing (OV1) 

 opleidingsvorm 2 Sociale aanpassing en Geschiktmaking (OV2) 

 opleidingsvorm 3: Beroepsonderwijs (OV3).  

De ontwikkelingsdoelen voor OV1 en OV2 zijn nog niet ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams 

Parlement, in afwachting van nieuwe regelgeving. AKOV stelt ze wel ter beschikking als 

inspiratiebron. In OV3 zijn ontwikkelingsdoelen geformuleerd voor de algemene en sociale 

vorming. Ze zijn geordend in vakgebieden of leergebieden maar gebundeld in ‘rubrieken’ die 

volgende functionele vaardigheden groeperen:  

 burgerzin 

 gezondheidseducatie 

 ICT 

 leren leren 

 lichamelijke opvoeding 

 milieueducatie 

 rekenvaardigheid 

 sociaal-emotionele educatie 

 taalvaardigheid 

 vrijetijdsvaardigheden 

                                                
1 Zie verder: Handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs. 
Voor meer informatie rond handelingsplanning: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-
onderwijs/handelingsplan/webinfo_handplan_2007_09.pdf 
2 Met de goedkeuring van het M-decreet wijzigt de indeling: type 1 en type 8 worden het basisaanbod; 
bijkomend wordt een type 9 toegevoegd voor kinderen met een autismespectrumstoornis en die geen 
verstandelijke beperking hebben. Ook de omschrijving van de andere types wordt lichtjes aangepast. 



 
 

Voor OV 1, OV 2 en OV 3 kan de school ook ontwikkelingsdoelen selecteren uit de  

 eindtermen van het gewoon secundair onderwijs   

 ontwikkelingsdoelen van het gewoon secundair onderwijs 

 erkende beroepskwalificaties van het gewoon secundair onderwijs,  

 ontwikkelingsdoelen van andere types van het buitengewoon secundair onderwijs of van 

het gewoon of buitengewoon basisonderwijs.  

Voor opleidingsvorm 4 (algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs) gelden de 

(specifieke) eindtermen, ontwikkelingsdoelen en erkende beroepskwalificaties van het 

overeenstemmend niveau van het gewoon secundair onderwijs. 

Voor OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers)koos de overheid omwille van de 

diversiteit van het publiek ook voor ontwikkelingsdoelen en niet voor eindtermen. De 

ontwikkelingsdoelen beschrijven het minimum waaraan de school met elke leerling werkt. De 

doelen worden nagestreefd en bereikt voor zover haalbaar. Ze worden overschreden voor wie dat 

aankan. De ontwikkelingsdoelen bestaan uit taaldoelen, algemene doelen en attitudes.  

2.3  Basiscompetenties 

Basiscompetenties omvatten de kennis, vaardigheden en attitudes waarover een leerling moet 

beschikken om zich persoonlijk te ontwikkelen, maatschappelijk te functioneren, vervolgonderwijs 

aan te vatten of als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren. Ze worden afgeleid uit een 

voor de opleiding relevante referentiekader (bijvoorbeeld eindtermen secundair onderwijs) of 

opleidings- en beroepsprofiel.  

Binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs bestaat een studierichting uit basisvorming, 

doorstroomgerichte vorming en/of beroepsgerichte vorming. Voor de basisvorming werden 

ontwikkelingsdoelen of eindtermen uitgeschreven gekoppeld aan verschillende vakken (zie 

hierboven). Het specifieke deel van een opleiding wordt gerealiseerd in de doorstroomgerichte of 

beroepsgerichte vorming.  

Binnen het volwassenenonderwijs onderscheiden we de basiseducatie, het secundair 

volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. De opleidingen basiseducatie en algemene 

vorming gebruiken (specifieke) eindtermen, naast andere referentiekaders. De aso-opleidingen 

gebruiken de eindtermen en de SET van het voltijds secundair onderwijs. 

Voor de andere opleidingen worden de doelen veelal beschreven via basiscompetenties per 

opleidingsprofiel. Een opleidingsprofiel is het geheel van eindtermen, specifieke eindtermen en 

basiscompetenties op basis van erkende beroepskwalificaties voor een opleiding. Het omvat 

daarnaast ook het aantal lestijden, de verdeling van de basiscompetenties over de verschillende 

modules en het aantal lestijden per module. Het opleidingsprofiel moet voldoen aan het 

beroepskwalificatiekader. 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-onderwijs/secundair-onderwijs/index.htm


 
 

2.4  Doelen beroepsgerichte vorming 

De doelen beroepsgerichte vorming omschrijven de concrete doelen van een bepaalde opleiding. 

Ze komen in het Vlaams onderwijslandschap op twee plekken voor: in het stelsel van leren en 

werken en in het buitengewoon secundair onderwijs. 

De leertijd is een vorm van deeltijds leren binnen het leerplichtonderwijs (stelsel van leren en 

werken). Centraal staan werkplekleren en beroepsgerichte vorming3. De doelen beroepsgerichte 

vorming verschillen naargelang de opleiding en zijn afgeleid van beroepskwalificaties.  

Opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs heeft tot doel aan de leerlingen 

een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, om hun integratie voor te bereiden in een 

gewoon leef- en arbeidsmilieu. De opleiding omvat algemene sociale vorming en een 

beroepsgerichte vorming. Er zijn verschillende opleidingsprofielen binnen opleidingsvorm 3. Per 

opleidingsprofiel zijn er doelen voor de beroepsgerichte vorming uitgewerkt.  

 

  

                                                
3 De opleidingsprofielen met bijhorende doelen beroepsgerichte vorming zijn terug te vinden op 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/leren-en-werken/leertijd/opleidingen/index.htm  

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/leren-en-werken/leertijd/opleidingen/index.htm


 
 

3. Van einddoel naar leerplan: scholen aan zet 

Leerplannen als erkennings- en subsidiëringsvoorwaarde 

De einddoelen omschrijven wat de overheid minimaal van scholen verwacht. Maar schoolbesturen 

bepalen vrij hoe de school deze einddoelen realiseert of nastreeft: dat is de pedagogische vrijheid 

van het schoolbestuur. Wel legt de overheid de verplichting op dat de school goedgekeurde 

leerplannen moet gebruiken. Dat is een erkennings- en subsidiëringsvoorwaarde. Elke school voor 

gewoon onderwijs moet door de Vlaamse regering erkende leerplannen hanteren. 

Een leerplan geeft een overzicht van de doelen waar een school aan werkt. Het vertrekt van het 

eigen pedagogisch project of de eigen visie op de leergebieden/vakken. Een leerplan moet de 

respectievelijke ontwikkelingsdoelen, eindtermen of basiscompetenties herkenbaar bevatten.  

Leerplannen beschrijven hoe scholen aan einddoelen werken. Ze zijn daarom concreter dan de 

einddoelen: ze slaan de brug naar de praktische realisatie en beschrijven tussendoelen en 

didactische suggesties. Soms bevatten leerplannen aanvullende doelen die het schoolbestuur 

formuleert vanuit het eigen opvoedingsproject. 

De leerplannen kunnen worden opgesteld door het schoolbestuur. In de praktijk nemen de 

onderwijskoepels en het GO! dit op, zodat scholen van verschillende onderwijsnetten andere 

leerplannen gebruiken.  

In het volwassenenonderwijs vormen de opleidingsprofielen de basis voor de leerplannen. Elk 

centrum moet voor elke opleiding over een goedgekeurd leerplan beschikken. Zo’n leerplan 

concretiseert een goedgekeurd opleidingsprofiel vanuit het eigen agogisch project. Het is de 

stuurgroep volwassenenonderwijs4 die de ontwikkeling van opleidingsprofielen en leerplannen in 

het volwassenenonderwijs coördineert. Deze stuurgroep is een netoverschrijdend 

samenwerkingsverband tussen de 4 pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams 

Ondersteuningscentrum voor het Volwassenonderwijs. 

Handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs 

Het buitengewoon onderwijs kent geen vaste doelen voor alle leerlingen. De 

erkenningsvoorwaarde is niet een goedgekeurd leerplan, maar het gebruik van 

handelingsplannen. Een school selecteert voor elke individuele leerling of groep van leerlingen 

relevante doelen en legt deze vast in een individueel of groepshandelingsplan. Dit gebeurt in 

samenspraak met het CLB en waar mogelijk met de ouders en/of de leerling. De school kan doelen 

kiezen uit de specifieke ontwikkelingsdoelen van het type waartoe de leerling behoort. De school 

kan ook ontwikkelingsdoelen selecteren uit andere types of uit de eindtermen of de leerplannen 

van het gewoon onderwijs. Voor het type 3-onderwijs bestaat een advieslijst van doelen. 

Leerplannen en certificering 

De leerplannen zijn een belangrijk instrument bij het uitreiken van getuigschriften en diploma’s. 

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt wanneer de klassenraad oordeelt dat een 

                                                
4 http://www.stuurgroepvo.be/ 

http://www.stuurgroepvo.be/


 
 

leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt en dus de leergebiedgebonden 

eindtermen heeft bereikt.  

In het secundair onderwijs verloopt dit gelijklopend. De delibererende klassenraad oordeelt of 

een leerling voldoende de doelstellingen uit het leerplan voldoende heeft bereikt om te kunnen 

overgaan naar een volgend leerjaar of een studiebewijs behaalt met een bepaald civiel effect.  

In het volwassenonderwijs beslist de evaluatiecommissie per module of de doelstellingen uit het 

goedgekeurde leerplan bereikt zijn. Het volwassenonderwijs kan een erkend getuigschrift, een 

deelcertificaat, een certificaat of een diploma uitreiken. Hoe de evaluatie gebeurt, beslist een 

centrum voor volwassenenonderwijs autonoom. Dit kan onder de vorm van permanente evaluatie, 

van een afsluitende evaluatie of een combinatie van beide.  

Verantwoordingsplicht van scholen 

De overheid kan de school ter verantwoording roepen voor de mate waarin ze de doelstellingen uit 

de goedgekeurde leerplannen realiseert. Daarbij houdt ze rekening met de schoolcontext en de 

kenmerken van de schoolpopulatie. De onderwijsinspectie gaat bij de doorlichting na in welke mate 

de leerplandoelen gerealiseerd worden. Voor de leergebied- of vakoverschrijdende eindtermen 

moet de school aantonen dat ze met een eigen planning aan deze eindtermen werkt. De inspectie 

gaat niet over prestaties van individuele leraren of leerlingen. 

  



 
 

4. Totstandkoming van een leerplan 

Algemeen 

Leerplannen ontwikkelen gebeurt in de praktijk door leerplancommissies, samengesteld door de 

koepels of het GO! en in het volwassenenonderwijs de stuurgroep volwassenenonderwijs. 

Samenwerkingen over de koepels en het GO! heen komen ook voor. Een schoolbestuur kan zelf 

ook het initiatief nemen om een leerplan te maken. Een leerplancommissie bestaat uit zowel 

leerkrachten als experten, lerarenopleiders en specialisten uit het vakgebied. Een 

leerplancommissie vertaalt de minimumdoelen van een leergebied in concrete tussendoelen en 

plaatst die in een leerlijn. De onderwijsinspectie brengt een advies uit over de leerplannen op basis 

van de reeds eerder opgenoemde criteria.  

 

Hoe een school een leerplan effectief realiseert, behoort tot de pedagogische vrijheid van elke 

school. Een leerplan kan wel aanwijzingen bevatten voor de concrete aanpak.  

Basisonderwijs 

Leergebieden 
In het kleuteronderwijs moet de school de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes nastreven 

voor de leergebieden: 

 lichamelijke opvoeding 

 muzische vorming 

 Nederlands 

 wereldoriëntatie  

 wiskundige initiatie 

In het gewoon lager onderwijs heeft de school een resultaatsverplichting voor de 

leergebiedgebonden eindtermen  

 lichamelijke opvoeding 

 muzische vorming 

 Nederlands 

 Frans 

 mens en maatschappij 

 wetenschap en techniek 

 wiskunde  

Voor de attitudes en voor de leergebiedoverschrijdende eindtermen leren leren, sociale 

vaardigheden en ICT heeft de school een inspanningsverplichting. 

Steeds meer vinden we per leergebied één leerplan voor het basisonderwijs in plaats van een apart 

leerplan voor kleuter- en lager onderwijs. Op basis van de leerlijnen in de leerplannen weet de 

school welke doelen ze bij welke leeftijdsgroep moet nastreven of realiseren en kan het team 

afspraken maken over de inhouden en de samenhang tussen de leerjaren.  



 
 

Toetsingscriteria van de inspectie 

De onderwijsinspectie toetst het voorgestelde leerplan aan een aantal criteria en geeft vervolgens 

advies over goedkeuring aan de Minister van Onderwijs en Vorming. De adviezen worden ook 

bezorgd aan de leerplanindieners. Uitzondering hierop is de controle op het realiseren van de 

leerplannen voor de levensbeschouwelijke vakken (niet-confessionele zedenleer, katholieke 

godsdienst, islam,…). Dit valt niet onder de bevoegdheid van de Vlaamse onderwijsinspectie maar 

gebeurt door levensbeschouwelijke inspecteurs.  

De overheid spreekt zich niet uit over de geformuleerde didactische werkvormen of pedagogische 

methodes, maar toetst heet leerplan aan een aantal critera. Een leerplan moet minstens volgende 

elementen bevatten: 

(1) Vermelding van de doelgroep; 

(2) de doelstellingen die noodzakelijk zijn om de eindtermen of basiscompetenties te bereiken 

of om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Als er geen eindtermen bepaald zijn, legt de 

indiener zelf de onderwijskundige doelen vast; 

(3) de ruimte voor de inbreng van de scholen, de leraren en de lerarenteams 

(4) de systematiek van de opbouw. Het leerplan geeft de samenhang met voorafgaande of 

daaropvolgende leerjaren of graden; 

(5) de minimale materiële vereisten 

(6) Een leerplan bevat geen doelstellingen die strijdig zijn met de vastgelegde eindtermen, 

ontwikkelingsdoelen of basiscompetenties. 

Secundair onderwijs 

Basisvorming 
Vakken uit de basisvorming zijn vakken die elke leerling van een bepaald leerjaar volgt. De 

basisvorming bestaat uit die vakken waarvan de overheid vindt dat iedereen ze nodig heeft om in 

deze maatschappij te functioneren. De vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor de 

basisvorming worden vastgelegd door de Vlaamse regering. Leerplanmakers vertalen deze 

eindtermen vertaald in leerplandoelstellingen. De school moet voor elk vak van de basisvorming 

kunnen aangeven welk leerplan ze volgt. 

Specifiek gedeelte 
Het specifiek gedeelte van een studierichting bestaat uit die vakken die het verschil maken met 

andere studierichtingen.  Het specifiek gedeelte van aso en topsport tso kent specifieke eindtermen 

(SET) vastgelegd die op hun beurt vertaald worden in leerplannen. De ontwikkeling van 

leerplannen voor de SET volgen dezelfde weg als de ontwikkeling van leerplannen voor de 

basisvorming.  De overige onderwijsvormen (kso, bso, tso) kennen momenteel geen specifieke 

eindtermen. Het zijn de leerplanmakers die hiervoor zelf de doelen bepalen in hun leerplannen.  De 

school moet ook voor elk vak uit het specifiek gedeelte kunnen aangeven welk leerplan gevolgd 

wordt.  

Complementair gedeelte 
De vakken van het complementair gedeelte kunnen een belangrijke aanvulling zijn van 

de basisvorming en/of het specifiek gedeelte. De vakken van het complementair gedeelte bepalen 

http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leidraadleerplannen.htm#31
http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leidraadleerplannen.htm#32


 
 

samen met de vakken van het specifiek gedeelte het karakteristieke van de studierichting.  De 

school  

kan binnen deze lestijden eigen doelen nastreven. Het gaat echt om vrije ruimte voor de scholen 

(los van het kerncurriculum dat vorm krijgt via de leerplannen van de basisvorming en het 

specifiek gedeelte). Hiervoor zijn geen goedgekeurde leerplannen nodig. De inspectie velt geen 

oordeel over de realisatie van dit gedeelte. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Toetsingscriteria van de inspectie 

De toetsingscriteria zijn dezelfde als in het basisonderwijs.. 

Volwassenenonderwijs 

In het volwassenenonderwijs coördineert de netoverschrijdende stuurgroep van het 

volwassenenonderwijs de ontwikkeling van leerplannen. Ook hier is de procedure dezelfde als in 

het basisonderwijs. 

  

De 

overheid 

De koepels, 

netten en 

scholen 

De leraar in 

een 

schoolteam 



 
 

5. Netgebonden leidraad bij het werken vanuit leerplannen 

5.1. VSKO 

Onderwijsnet: VSKO 

Onderwijsniveau: Secundair Onderwijs 

1 Achterliggende visie bij de leerplanrealisatie: 

Enerzijds zijn leraren verplicht de geformuleerde doelstellingen uit de leerplannen te realiseren.  

Anderzijds willen de leerplannen een inspiratiebron zijn voor de leraar om vanuit zijn eigen 

creativiteit,  binnen de eigen schoolcontext, rekening houdend met de specifieke 

leerlingengroep bij te dragen tot de totale vorming van de jongeren.  In functie van SO in de 

toekomst zal het vormingsconcept nog meer zichtbaar zijn in de leerplannen. 

 

2 Website(s) met info over de leerplannen: 

Alle info kan je vinden op www.vvkso.be  

Een leeswijzer bij de lessentabellen en de leerplannen vind je op www.vvkso.be  >  

lessentabellen  > een antwoord op veel gestelde vragen i.v.m. leerplannen en lessentabellen 

vindt u hier.  

 

3 Hoe leerplannen bekomen? 

Er zijn twee mogelijkheden om de leerplannen te vinden via de website: 

ga naar www.vvkso.be  >  lessentabellen  >  (graad)  > aso/bso/kso/tso  >  leerjaar  > 

studierichting  > leerplan. Door op het leerplannummer te klikken, kan je het leerplan 

downloaden. 

of je gaat naar www.vvkso.be via de ingang leerplannen > leerplannen in voege  > graad  > 

vak  

Door op het leerplannummer te klikken, kan je het leerplan downloaden. 

Mailadres: Al onze leerplannen zijn vrij te raadplegen via de website  

Aankoopadres: De leerplannen SO worden enkel digitaal aangeboden. Enkel voor 

oudere leerplannen die niet meer in gebruik zijn, kan je een beroep doen op ons archief.  

 

4 Bij inhoudelijke vragen in verband met leerplannen kun je bij volgende diensten 

terecht: 

Bij de contactpersonen van de leerplandienst, die je kan bereiken via volgend mailadres: 

vvkso@vsko.be. 

Of door te kijken op de website (www.vvkso.be) onder ‘organisatie en werking’ > ‘wie is wie?’ 

naar de meest geschikte contactpersoon.  

Of: http://www.pbdko.be/content/diensten-pbdko 

 

http://www.vvkso.be/
http://www.vvkso.be/
http://www.vvkso.be/
http://www.vvkso.be/
mailto:vvkso@vsko.be
http://www.vvkso.be/
http://www.pbdko.be/content/diensten-pbdko


 
 

5.2. GO!  

Basisonderwijs 

Leerplannen 

 Digitale versie van leerplannen Nederlands, Frans, Wiskunde, Muzische Vorming, Lichamelijke 
Opvoeding, Wereldoriëntatie: http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/leerplannen  

 Boekversie van leerplannen Nederlands, Frans, Wereldoriëntatie: 

http://www.politeia.be/articles.aspx?level=famille&level_id=Z3CU0K18X5&page=1&search_ty
pe=level  

Ondersteunende materialen leerplanimplementatie 

 Boekversie van didactische cahiers WO Techniek, Dagelijkse Tijd: 

http://www.politeia.be/articles.aspx?level=famille&level_id=Z3CU0K18X5&page=1&search_ty
pe=level 

 Digitale versie van didactische cahiers WO Natuur, Mens en Maatschappij: http://www.g-

o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/leerplannen  

 Doelenlijsten Nederlands en Wereldoriëntatie: http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/leerplannen  

 Cahier Woordenschatverwerving Kleuteronderwijs: http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/leerplannen   

 Cahier Woordenschatverwerving anderstalige instappende peuters en kleuters: http://www.g-

o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/leerplannen  
Meer info: hugo.vandenbroucke@g-o.be  
 
Secundair onderwijs 

Leerplannen 

 Digitale versie van alle leerplannen voor alle onderwijsvormen en onderwijsrichtingen: 

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen   

 Lessentabellen volgens onderwijsvorm en/of volgens studiegebied: http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/lessentabellen  

Ondersteunende materialen leerplanimplementatie 

 Van heel wat vakken zijn virtuele klassen beschikbaar met ondersteunende materialen, 
achtergrondinfo, aankondiging studiedagen, ... Leraren kunnen zich hierop abonneren via 
Smartschool. 

Meer info: nele.mannaert@g-o.be  
 
Volwassenenonderwijs 

Leerplannen 

 Digitale versie van alle leerplannen volwassenenonderwijs: 
http://www.stuurgroepvo.be/curriculumontwikkeling/leerplannen  

 Digitale versie van de leerplannen richtingen hoger beroepsonderwijs binnen 
volwassenenonderwijs: http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/VO/leerplannen/Pages/Hogerberoepsonder
wijs.aspx  

Meer info: fredrik.vanroelen@g-o.be  
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5.3. OVSG 

Basisonderwijs 

Leerplannen 

 Boekversie vernieuwde Leerplannen Frans, Nederlands taal taalbeschouwing, strategieën en 

(inter)culturele gerichtheid, Wereldoriëntatie domein techniek en domein natuur 

 Digitale versie van leerplannen en didactische suggesties basisonderwijs - verzamelmap 

Doelenboeken 

 Doelenboek voor de kleuterschool en voor de lagere school 

Ondersteunende materialen leerplanimplementatie 

 Licht op krachtig leesonderwijs 

 Ontwikkelingsplan ICT 

 Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein techniek 

 Leren met de muzen – Richting geven aan muzische vorming op school 

 Didactische suggesties bij het leerplan Frans, Nederlands taal & wereldoriëntatie domein 

natuur en domein techniek 

 ICT-tool - leerplanzoeker 

Info 

www.politeia.be / http://www.ovsg.be/content/Publicaties/Leerplannen.html#basisonderwijs 

Niveaucoördinator basisonderwijs: steven.delaet@ovsg.be 

 

Secundair onderwijs 

Leerplannen 

 De elektronische catalogus van de lessentabellen en leerplannen: 

http://www.ovsg.be/leerplannen/SO/index.htm 

Ondersteunende materialen leerplanimplementatie 

 Koppeling van leerplandoelstellingen aan elektronische platformen zoals onder meer 

Smartschool. 

 Aanvullende leerplankaternen met o.a. didactische suggesties 

Info 

http://www.ovsg.be/content/Publicaties/Leerplannen.html#secundaironderwijs 

Niveaucoördinator secundair onderwijs: bavo.vansoom@ovsg.be 

 

Volwassenenonderwijs 

Leerplannen 

 Digitale versie van netoverschrijdende leerplannen volwassenenonderwijs voor basiseducatie en 

voor het secundair volwassenonderwijs: 

http://www.stuurgroepvo.be/curriculumontwikkeling/leerplannen 

Info 

http://www.ovsg.be/content/Publicaties/Leerplannen.html#volwassenenonderwijs 

Niveaucoördinator volwassenenonderwijs: bavo.vansoom@ovsg.be 

5.4. OKO 

Onderwijsnet:  Federatie Steinerscholen  

http://www.politeia.be/
http://www.ovsg.be/content/Publicaties/Leerplannen.html#basisonderwijs
mailto:steven.delaet@ovsg.be
http://www.ovsg.be/leerplannen/SO/index.htm
http://www.ovsg.be/content/Publicaties/Leerplannen.html#secundaironderwijs
mailto:bavo.vansoom@ovsg.be
http://www.stuurgroepvo.be/curriculumontwikkeling/leerplannen
http://www.ovsg.be/content/Publicaties/Leerplannen.html#volwassenenonderwijs
mailto:bavo.vansoom@ovsg.be


 
 

Onderwijsniveau:  basisonderwijs en secundair onderwijs 

 

Leerplannen en leerplanrealisatie: 

 De leerplannen voor het gewoon basisonderwijs en het secundair onderwijs van de 
ASO studierichting Steinerpedagogie, steunen op de door de Federatie 
Steinerscholen ingediende en door het Vlaams Parlement bekrachtigde alternatieve 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 

 Er werden ook leerplannen ontwikkeld voor de B-stroom eerste graad en het 
beroepssecundair onderwijs (richting duurzaam wonen) in de tweede en derde 
graad. 

 De realisatie van deze leerplannen veronderstelt de integratie ervan in een bredere 
onderwijscontext die wordt vormgegeven vanuit de specifieke pedagogische en 
onderwijskundige visie van de steinerscholen. 
 

Hoe leerplannen bekomen? 

Alle leerplannen zijn te vinden op de website van de Federatie Steinerscholen: 

www.steinerscholen.be. 

Van de leerplannen basisonderwijs is er tevens een gedrukte versie beschikbaar, te bestellen 

via info@steinerscholen.be. 

De leerplannen zelf bevatten een uitgebreide inhoudelijke situering. Voor verdere 

inhoudelijke vragen of informatie kun je bij het hierboven vermelde adres en op de website 

terecht. 

  

http://www.vvkbao.be/
mailto:info@steinerscholen.be


 
 

Onderwijsnet:     Vrij Onderwijs (koepel: VOOP) 

Onderwijsniveau:    Technisch Secundair Onderwijs  

Achterliggende visie bij de leerplanrealisatie: 

De eigen leerplannen werden uitgewerkt vanuit volgende overtuiging: 

 We leveren degelijke schoonheidsspecialistes af aan de arbeidsmarkt 
 Onze leerlingen verdienen vanuit de opleiding een diploma S.O. na het slagen in een 

tweede jaar van de derde graad 
 De leerplannen integreren steeds waar mogelijk de specifieke studierichting (bio-

esthetiek, schoonheidszorgen en Se- n-Se grime) 
 We werken vanuit een vrij, niet-confessioneel standpunt, met ruimte voor brede 

ontplooiing.  
 
 

Website(s) met info over de school: 

www.denisegresiac.be 

Hier vindt u alle informatie over de school waar de leerplannen gebruikt worden. 

 

Hoe leerplannen bekomen? 

Deze kunnen via mail besteld worden in de school (directie@denisegresiac.be). Zij zijn 

in principe alleen beschikbaar voor (oud-)leerlingen die een lerarenopleiding volgen en 

stage komen lopen in onze school.  

 

Bij inhoudelijke vragen in verband met leerplannen kun je bij volgende diensten terecht: 

- Bij de T.A.C. en T.A. en de vakleerkrachten van de school die de betrokken 
leerplannen opstelden.  

 

 

  

mailto:directie@denisegresiac.be


 
 

6. Dankwoord 

Dank aan de organisaties die hebben mee gewerkt aan deze eindtekst: 

- De Vlaamse Pedagogisch Begeleidingsdiensten: Pedagogische begeleidingsdienst 

van het Gemeenschapsonderwijs, Pedagogisch Bureau Vlaams Secundair Katholiek 

Onderwijs, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en 

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers 

 

- De Vlaamse Expertisenetwerken voor lerarenopleidingen: School of Education, ENW AUGent, 

NOvELLe, Elant & BEO 

 

Dank aan al de mensen die hebben meegewerkt aan deze tekst: 

Peter Knapen, Hans Annoot, Ann Leysen, Hilde De Meyer, Cris Hens, Eva Van Moer, Ariane 

Carlier, Ann Martin, Boris Mets, Esther Gheyssens, Hans Annoot, Hilde De Meyer, Hugo 

Vandenbroucke, Heidi Verlinden, Bruno Sagaert 

 

 

[Type text] 
 

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) 
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Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en 

indieningsmodaliteiten van de leerplannen 
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