
 
 

1 15 maart 2023 

FAQ  GO! lessentabellen 

INHOUD 

▪ Vragen over optiepakketten 

▪ Vragen over doorstroom naar andere richtingen 

▪ Vragen over samenzettingen 

▪ Vragen over (soorten) doelen 

▪ Vragen over de planning 

▪ Vragen over (het aantal) lestijden/uren 

▪ Vragen over het format 

▪ Vragen over EFC 

▪ Andere vragen 

 

Vragen over optiepakketten 

Wat is de onderliggende visie waarom er 

in 2de graad Latijn 2x2 verschillende 

optiepakketten in de lessentabellen 

zitten? 

Leerlingen die voor een studierichting Latijn in de tweede graad kiezen, stromen door naar een brede waaier aan 

studierichtingen in de derde graad. Indien ze kiezen voor een studierichting met Latijn in de derde graad, kiezen ze tussen 

Latijn – Moderne talen, Latijn – Wiskunde of Latijn – Wetenschappen. Veel leerlingen stromen ook door naar 

Wetenschappen – Wiskunde of Moderne talen – wetenschappen. 

Door de structuur van de matrix vragen deze studierichtingen een voorkennis Duits, een steviger pakket (abstracte) 

wiskunde en / of wetenschappen. De oplossing zit in het aanbieden van de optiepakketten. Via de optiepakketten krijgen 

de leerlingen de kans de nodige voorkennis te activeren en garanderen we een vlotte doorstroom naar de derde graad. 
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Moet een school alle mogelijkheden in 

een optiepakket aanbieden?   

Nee, dit is de keuze van de school. De school kan ervoor kiezen om alle optiepakketten aan te bieden en de leerlingen op 

deze manier individueel te laten kiezen maar kan evengoed zelf bepalen welk optiepakket(en) er voor een ganse 

studierichting aangeboden wordt. 

Opgelet: dit antwoord is geformuleerd op basis van de informatie zoals ze op dit moment beschikbaar is. Over de 

achterliggende doelen in de optiepakketten loopt er nog overleg met de overheid. We hopen hierover wel zo snel mogelijk 

duidelijkheid te bieden. 

Welk statuut krijgen de optiepakketten? 

Worden deze meegenomen voor 

attestering? 

Op basis van de huidige informatie worden deze niet meegenomen naar attestering en kiezen we ervoor om differentiële 

doelen aan te bieden via de Navigator. Maar dit wordt nog verder bekeken met de overheid en kan nog aanleiding geven 

tot een wijziging. Indien dit zo is, informeren we jullie uiteraard. Strikt genomen zijn deze pakketten (in de huidige situatie) 

optioneel maar we hopen toch dat de school hier gebruik van maakt in functie van een optimale doorstroom van de 

leerlingen. 

De manier waarop de school dit organiseert, is haar vrijheid. 

In de richting NAW staat er in het 

optiepakket talen en niet Duits. Dat mag 

dus ook Engels, Frans, Spaans… zijn? 

Dit optiepakket is bedoeld als voorbereiding op een doorstroom naar Moderne talen – wetenschappen. Hierin is Duits de 

door de overheid vastgelegde derde MVT. Om de overstap vlot te maken, ligt Duits voor de hand. Maar ook hier is het nog 

wachten op het overleg met de overheid. 

Is de school verplicht optiepakketten aan 

te bieden in de 2e graad? 

Dit hangt af van het statuut dat de differentiële doelen in de optiepakketten gaan krijgen gaan krijgen. Hierover lopen de 

onderhandelingen nog met de overheid. Zodra de overheid hierin een beslissing heeft genomen, zullen we hierover 

communiceren. 

Los van deze beslissing, adviseren we wel heel erg om de optiepakketten aan te bieden. Ze zijn immers een antwoord op 

een structureel probleem dat de matrix veroorzaakt. 
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In de 2e graad Latijn zijn er 2 

optiepakketten (Optiepakket 1: Duits, 

Wiskunde of Wetenschappen 2 

Optiepakket 2: Wetenschappen of 

Kunstbeschouwing). Moet de school de 2e 

ook aanbieden? Of kunnen ze bv. enkel 

Duits en wiskunde aanbieden (gelet op 

hun bovenbouw) en dus geen aanbod 

doen voor Wetenschappen of 

Kunstbeschouwing uit optiepakket 2? 

In onze huidige visie is het minimaal 1 pakket uit reeks 1 en minimaal 1 pakket uit reeks 2. Afhankelijk van de verdere 

gesprekken met de overheid over het statuut van de achterliggende doelen kan dit nog aangepast worden. 

In het optiepakket voor Moderne Talen 

(2e graad) zit de optie 

Communicatiewetenschappen. Waarin 

verschilt dit met het extra uurtje 

Nederlands in deze richting? Kan de 

inhoud van dat vak al ergens bekeken 

worden? 

De optie Communicatiewetenschappen verschilt sterk van het extra uurtje Nederlands in de richting Moderne Talen.  

In het extra uur Nederlands gaat het om doelen die zorgen voor een verdieping bij de basisvorming, meer bepaald voor 

pragmatiek, communicatie en het taalsysteem. 

Bij de optie Communicatiewetenschappen gaat het om een pakket uit de sociale en politieke wetenschappen, wat nieuw is. 
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In de lessentabellen voor de 2de graad zie 

ik dat er vooral alle studierichtingen D 4u 

wiskunde wordt voorzien. 

De leerlingen NAWE, ECWE en LAT kunnen 

extra wiskunde als optie kiezen. Betekent 

dit dat de cesuurdoelen ‘gevorderde 

wiskunde’ verdwijnen voor alle leerlingen 

en alleen in het optiepakket aan bod 

komen? Zijn leerlingen die de optie Duits 

kiezen voldoende klaargestoomd om bv. 

door te stromen naar de 3de graad MT-

WET? 

De basisvorming doorstroom is voor een aantal studierichtingen beperkt tot 5 graaduren. 

Voor alle andere doorstroomrichtingen heeft het GO! geopteerd om een pakket cesuurdoelen toe te voegen. Daarvoor zijn 

er in totaal 8 graaduren voorzien. Dit pakket volstaat voor doorstroom naar de derde graad voor alle studierichtingen (zoals 

Moderne talen – wetenschappen), behalve voor richtingen met gevorderde wiskunde. 

Voor deze laatste groep is er het optiepakket wiskunde, waar een aantal bijkomende doelen geformuleerd zijn (boven op 

de geciteerde cesuurdoelen) die afgeleid zijn uit het pakket ‘gevorderde wiskunde’. Het is de bedoeling dat leerlingen die 

de ambitie hebben door te stromen naar ‘gevorderde wiskunde’ dit optiepakket volgen in de tweede graad (anders 

ontstaan er hiaten in de voorkennis voor het pakket ‘gevorderde wiskunde’). 

Het GO!-standpunt is dat het optiepakket (welk het ook is) volledig in het vierde leerjaar aangeboden wordt. Concreet voor 

wiskunde zou dit betekenen dat de 10 graadsuren niet als 5-5 verdeeld worden over het derde en vierde jaar, maar wel als 

4-6. 

Met de opdeling 4 uren wiskunde in het derde jaar en 6 uren in het vierde jaar nemen we als GO! een unieke plaats in het 

onderwijslandschap in. Deze keuze is ingegeven vanuit de visie op een sterke ondersteuning van de studieloopbaan van de 

leerling. De overgang tussen de eerste graad en de tweede graad is voor wiskunde voor veel leerlingen zeer groot. In de 

eerste graad is er weinig ruimte voor abstracte wiskunde. Leerlingen en hun ouders kunnen hierdoor moeilijk inschatten of 

abstracte wiskunde binnen het interesseveld van de leerling ligt of niet. Door de keuze voor gevorderde wiskunde 

(abstracte benadering van wiskunde) uit te stellen tot na het derde jaar (waar de abstractiegraad hoger ligt in vergelijking 

met de eerste graad), zal de leerling en zijn ouders bewuster een keuze kunnen maken. 

Voor de lln van MT stelt met het 

optiepakket (2u per graad) 

wetenschappen of 

communicatiewetenschappen voor. Kan 

de school ervoor kiezen om bv in het 

3ejaar 1u communicatiewetenschappen 

aan te bieden en in het 4e jaar 1 uur extra 

wetenschappen?   

Strikt juridisch kan dit op basis van de huidige stand van zaken. Dit gaat dan wel voorbij aan het opzet van de 

optiepakketten als voorbereiding op een vlotte doorstroom naar de derde graad en is een gemiste kans om leerlingen te 

ondersteunen in hun onderwijsloopbaan. 
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Wordt een optiepakket best aangeboden 

in het vierde jaar of a rato van 1 uur in 3 

én 4? 

De optiepakketten passen in de visie op leerloopbaanbegeleiding. Een leerling die in de tweede graad binnenkomt, kan nog 
niet correct inschatten welke richting in de derde graad het best aansluit. Vandaar is het zeer sterk aanbevolen om het 
optiepakket pas in het vierde jaar aan te bieden. 

Vragen over doorstroom naar andere richtingen 

Is een leerling die in de 2de graad Latijn 

volgt (5u graadsbasis wetenschappen, 

optie 1 wiskunde, optie 2 kunst) 

wetenschappelijk voldoende klaar om 

door te stromen naar de 3de graad Latijn-

wiskunde?   

Om de wetenschappen in de derde graad te volgen, volstaat het pakket van 5 uren. Het pakket in de derde graad vertrekt 

immers van de doelen zoals ze in de tweede graad worden aangeboden. 

Met het oog op Latijn – Wetenschappen (of Wetenschappen – wiskunde) is het volgen van het optiepakket wetenschappen 

in de tweede graad sterk aanbevolen. 

Hebben leerlingen die pas in de 3e graad 

overstappen naar de richting Moderne 

Talen een grote achterstand voor het 

specifieke uur Nederlands? 

 

Neen, de achterstand is niet groot en relatief snel in te halen. Leerlingen in de 2e graad zullen voorsprong hebben 

opgebouwd, omdat ze al verdiepend gewerkt hebben aan taalsystematiek en pragmatiek. In de 3e graad komen er nieuwe 

doelen bij, waar de leerlingen in de 2e graad nog geen voorkennis over hebben opgebouwd, namelijk taaltechnologie, 

taalverwerving, taalontwikkeling en interculturele communicatie.  

Opgelet: dit geldt niet voor Duits. De achterstand die leerlingen hebben die pas in de derde graad naar Moderne talen gaan, 

is significant en kan enkel opgelost worden door het volgen van een optiepakket Duits in het vierde jaar.  

Vragen over samenzettingen 
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Is het mogelijk om richtingen zoals 

Technologische Wetenschappen / 

Informatica en 

Communicatiewetenschappen... voor 

Nederlands samen te zetten met Humane 

Wetenschappen, Economische 

Wetenschappen...? 

Ja, dat kan, mits de betrokken leerkrachten Nederlands goed differentiëren. De domeinoverschrijdende 

doorstroomrichtingen zoals Humane Wetenschappen en Economische Wetenschappen hebben een doorstroompakket 

voor Nederlands, met meer inhouden voor het taalsysteem en literatuuronderwijs. De domeingebonden studierichtingen 

benaderen het taalsysteem niet analytisch, enkel toepassingsgericht. In literatuuronderwijs gaan de domeingebonden 

studierichtingen ook minder ver, met bijvoorbeeld geen apart doel om de literair-historische contexten van verhalen te 

onderzoeken.  

In de praktijk zullen de leerlingen uit de domeinoverschrijdende doorstroom meer of bredere evaluatiemomenten nodig 

hebben, dan de leerlingen uit de domeingebonden studierichtingen.  

Kunnen de leerlingen van LaMT en Taal en 

Communicatiewetenschappen samen de 

vakken Frans en Engels volgen? 

Voor de basisvorming is dit zeker mogelijk. Voor het specifiek gedeelte kan het op voorwaarde dat de leraar daar voldoende 

differentieert, zodat beide doelgroepen hun specifieke minimumdoelen aangeboden krijgen en kunnen realiseren.  

Mogen we ervan uitgaan dat richtingen in 

de 2e en 3e graad TSO (zoals Commerciële 

Organisatie en Opvoeding en Begeleiding) 

hetzelfde aanbod Nederlands mogen 

krijgen (en dus samengezet mogen 

worden)? 

 

Ja, er is eenzelfde basisvorming Nederlands bij Commerciële Organisatie en Opvoeding en Begeleiding. Deze leerlingen 

kunnen probleemloos samen gezet worden.  

In het specifieke gedeelte komt er 2 uur op graadbasis voor Nederlands bij in Commerciële Organisatie. Hierin wordt 

specifiek gewerkt aan talige doelen in functie van de omgang met klanten: informatie verstrekken aan klanten, vragen van 

klanten technisch en commercieel onderzoeken, de verkoop ondersteunen, klachten behandelen ... We zorgen er in de 

vakkenkoppeling voor dat ook een leerkracht economie de talige doelen kan integreren in zijn/haar vakgebied in het 

specifieke gedeelte. Het zal dus niet in alle scholen de leerkracht Nederlands zijn die verantwoordelijk is voor deze 

specifieke doelen. 

Is het haalbaar om geschiedenis (3lt) en 

burgerschap (1lt) te versmelten en in een 

geheel aan te bieden?  

Dit behoort tot de autonomie van de school maar doelen op een andere manier bundelen dan in de lessentabel is 

aangegeven, is zeker een te overwegen optie. Een integratie van de doelen geschiedenis en burgerschap is daarbij zeker 

een logische mogelijkheid. Eventueel kunnen ook enkele doelen burgerschap aan geschiedenis worden toegewezen en 

andere doelen aan een andere sleutelcompetentie zoals Nederlands. Dit wordt op schoolniveau bepaald. De lessentabel 

spreekt zich immers niet uit over de organisatie van het curriculum, het geeft enkel aan hoeveel tijd er nodig is om de 

doelen uit een ‘vakgebied’ te realiseren. 
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We overwegen om sleutelcompetentie 4 

te integreren in andere vakken en in een 

project mediawijsheid. We zouden 

hiervoor een leerkracht voorzien die 

ondersteunend werk en/of die op 

bepaalde momenten als co – leerkracht in 

de klas komt. Zou dit realiseerbaar zijn? 

Dit is perfect mogelijk. De lessentabel geeft enkel aan hoeveel lestijden er nodig zijn om de doelen uit een bepaalde 

sleutelcompetentie te realiseren. Uiteraard staat het de school vrij om deze doelen te verkavelen over meerdere andere 

vakken. 

Vragen over (soorten) doelen 

Waar hebben de differentiële doelen 

betrekking op? Gaat het enkel over de 

optiepakketten in enkele studierichtingen 

in de 2e graad doorstroom of zullen er ook 

nog differentiële doelen worden 

opgemaakt voor andere studierichtingen? 

In de huidige stand van zaken worden de optiepakketten enkel gevuld met differentiële doelen (die in de Navigator terug te 

vinden zullen zijn). Voor elk optiepakket zal er een reeks van differentiële doelen bepaald worden die geformuleerd worden 

om de overgang naar de derde graad te faciliteren. Hierdoor is een bepaald pakket ook steeds inzetbaar voor elke 

studierichting in de tweede graad die aansluiting geeft op de corresponderende derde graad. Het optiepakket wiskunde 

voor bijvoorbeeld Natuurwetenschappen en het optiepakket wiskunde voor bijvoorbeeld Latijn zullen identiek zijn. 

Los van de optiepakketten zullen er binnen (bepaalde) vakgebieden ook differentiële doelen worden opgesteld (terug te 

vinden in de Navigator) als inspiratiebron voor leraren die willen verdiepen of verbreden. Maar uiteraard zijn deze doelen 

facultatief.    
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In de ontwerplessentabellen voor de 2de 

graad doorstroomfinaliteit valt het ons op 

dat in de richting Humane wetenschappen 

4u 'Natuurwetenschappen' wordt 

voorzien terwijl in andere niet-

natuurwetenschappelijke richtingen zoals 

Economische wetenschappen en Moderne 

talen 5u 'Biologie, Chemie en Fysica' 

wordt voorzien. Klopt het dat in de 

specifieke vorming van die laatste 

richtingen specifieke cesuurdoelen rond 

natuurwetenschappen zullen staan die 

niet in de specifieke vorming van Humane 

wetenschappen aanwezig zullen zijn? 

 

Klopt. In HW zijn er enkel doelen basisvorming; in de andere richtingen zijn er ook specifieke doelen (cesuurdoelen). 

 

Is er al zicht op welke doelen er voor OK2, 

onder de organisatie van CDO, onder de 

sleutelcompetentie ‘gezondheid’ zouden 

worden geschrapt, gezien er geen LO 

wordt georganiseerd? 

Nee, hiervoor moeten de doelen eerst door het parlement worden goedgekeurd maar het zal gaan over de doelen die 

(klassiek) betrekking hebben op LO, dus SC1 zonder de doelen gezondheid. 

Wat is de definitie van differentiële 

doelen? Kunnen we een aantal leerlingen 

van een klas evalueren op deze doelen 

terwijl we dat voor anderen niet doen? 

We spelen met het idee om op bepaalde 

momenten leerlingen leertijd te geven om 

aan basisdoelen te werken en andere 

leerlingen aan differentiële doelen te 

laten werken (al dan niet op afstand). 

Differentiële doelen zijn doelen die buiten het leerplan vallen en die er op gericht zijn om individuele leerlingen, een groep 

van leerlingen of de ganse klasgroep uit te dagen via verdieping of verbreding. Deze doelen maken geen deel uit van het 

leerplan en maken bijgevolg ook geen deel uit van de attestering. Om dit voor scholen duidelijk te maken, zullen de 

differentiële doelen niet in het leerplan opgenomen worden (wel in de GO! Navigator). Ze dus volledig optioneel. 

Differentiële doelen passen volledig in het beeld dat hier wordt geschetst met 1 uitzondering, de differentiële doelen 

mogen niet meegenomen worden in de attestering (een informatieve evaluatie kan natuurlijk altijd en kan zeker ook 

worden ingezet bij de advisering). 
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Vragen over de planning 

Komen er ook in de 1e graad wijzigingen 

op 1 september? 

Dit is niet voorzien voor 1 september 2023, maar de eindtermen eerste graad zullen op korte termijn wel herzien worden. 

Dit zal mogelijks vanaf 1 september 2024 tot aanpassingen zal leiden.   

Vragen over (het aantal) lestijden/uren 

Is er een minimumaantal lestijden? Kan je 

bv. 31 uren in het 3e doen en 33u in het 

4e jaar? 

Dit kan zeker. Wat betreft minimum en maximum lestijden verwijzen we naar de regelgeving: https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418, rubriek 3.6 (minimumaantal lestijden per week is 28). 

Het extra uurtje Nederlands voor 

Moderne Talen in de 3e graad is 

gelijkaardig aan het extra uurtje in de 2e 

graad Moderne Talen? 

Ja. In de 2e graad moderne talen gaat het om cesuurdoelen, met andere woorden een indaling uit de specifieke eindtermen 

in de 3e graad. De leerlingen zullen in de 3e graad dus verder werken aan dezelfde doelen, maar op een hoger 

complexiteitsniveau. 

 

In de studierichting Latijn worden 5 

lestijden voorzien voor biologie, chemie 

en fysica. Hoe maken we die verdeling? Of 

vullen dit aan met een lestijd 

wetenschappen uit optiepakket 1? 

Het is aangewezen om niet met 1 extra uur te werken maar effectief met een groep leerlingen die het pakket van 5 

lestijden krijgt (dus geen 4+1). De verdeling wordt ook best op schoolniveau bekeken en kan gebeuren in functie van de 

sterkte van de leraren. Als dit vak wordt gegeven door een leraar die de drie componenten beheerst, wordt dit best als 1 

geheel door deze leraar gegeven maar het is eveneens mogelijk dat 1 leraar fysica geeft a rato van twee lestijden en 1 

leraar geeft biologie en chemie a rato van drie lestijden per graad. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
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Voor de derde graad TSO worden 5 

lesuren Nederlands voorzien. Is er een 

voorkeur voor de verdeling tussen het 5e 

en 6e jaar 

De organisatie behoort tot de autonomie van de school. Er is geen voorkeur voor 3/2 of 2/3, maar de keuze door de school 

kan in beide gevallen onderbouwd worden met argumenten: 

• De keuze voor 3/2: 

o Het schoolteam kiest er bewust voor om eerst verder te werken aan de basisvaardigheden, om daarna te 

specialiseren ter voorbereiding van hoger onderwijs. Er wordt een stevige basis gelegd in het 5e jaar.  

o Het gaat dan in het 6e jaar voornamelijk om herhaling en voorbereiding op het hoger onderwijs. De 

leerlingen realiseren in het 6e jaar voornamelijk de doelen die afgestemd zijn op verder studeren in het 

hoger onderwijs, zoals refereren aan bronnen, academische woordenschat begrijpen, notities nemen, 

samenvatten …  

• De keuze voor 2/3: 

o De leerlingen realiseren in het 5e jaar de doelen met betrekking tot receptie, productie, taalsysteem en 

taalgebruik, taalvariatie en literatuur. De leerkrachten maken eventueel keuzes in functie van de tijd.  

o In het 6e jaar kunnen doelen die meer tijd vragen een plaats krijgen, zoals mondelinge en schriftelijke 

interactie, debatteren en het beoordelen van informatie (bijvoorbeeld ter voorbereiding van het debat). 

Daarnaast werken de leerlingen aan de doelen die voorbereiden op hoger onderwijs.  

• Tot slot heeft de school nog andere mogelijkheden om voor Nederlands te differentiëren, te remediëren of om 

eventueel te werken met flexibele uurroosters aansluitend bij de schoolvisie. 

In de studierichting natuurwetenschappen 

worden 8 “specifieke lestijden toegekend” 

aan de wetenschappen (biologie, chemie 

en fysica) en project STEM. Hoe maken we 

deze verdeling het best? 2 lestijden per 

vak (per graad) en 2 lestijden voor project 

STEM? 

Het is aangewezen om deze leerlingen niet voor de basisvorming bij een andere groep te plaatsen, dit zal in de praktijk 

leiden tot te grote verschillen. 4 graaduren telkens voor B/C/F en 1 uur voor STEM is een mogelijkheid. 
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Hoe gaan we het best om met richttijden 

als 1,5 lestijden, bijvoorbeeld voor 

aardrijkskunde in de basisvorming? Vrije 

ruimte investeren en aanvullen met 

generieke doelen? 

Dit is op schoolniveau te bekijken: een flexibele organisatie is hierbij een mogelijkheid waarbij er bijvoorbeeld een 

afwisselend systeem op poten wordt gezet tussen de twee vakken waarbij er een half uur staat. Dit is zeker een item dat 

kan bekeken worden met de SPOC. 

In het basispakket zie ik minder uren 

wiskunde voor de 

Welzijnswetenschappen. Welk specifiek 

deel wiskunde komt dan wel bij Humane 

en niet bij Welzijnswetenschappen 

(oorspronkelijk hadden ze beiden extra 

statistiek)? 

HUM en WW zijn beide studierichtingen in de doorstroomfinaliteit – wat betekent dat de eindtermen basisvorming voor 

beide studierichtingen gelijk zijn. Het verschil in uren heeft te maken met cesuurdoelen / specifieke eindtermen die van 

toepassing zijn in HW en niet in WW in functie van het doorstroomprofiel en het ambitieniveau van het GO!. 

 

Waarom werken met halve uren per 

graad? Aardrijkskunde en wetenschappen 

dan samenzetten? 

Een indicatieve lessentabel is geen uurrooster, het geeft aan hoeveel tijd er nodig is om de leerplandoelen te realiseren. De 

manier waarop de school dit vertaalt naar een uurrooster is de autonomie van de school: zo kan de school kiezen voor het 

samenbrengen van doelen uit verschillende sleutelcompetenties, kiezen voor een flexibele organisatie, putten uit de vrije 

ruimte... De school kan voor het organiseren van het curriculum steeds beroep doen op de SPOC. 

Vragen over het format 

Klopt het dat de indeling in bouwstenen 

niet langer gehanteerd zal worden? 

Klopt, deze piste is verlaten in het nieuwe concept van de eindtermen. 
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Klopt het dat de taxonomie van Bloom 

definitief wordt losgelaten? En zo ja, komt 

er een andere taxonomie in de plaats of 

zullen we gewoon naar het 

handelingswerkwoord uit de 

eindtermen/doelen moeten kijken? 

Klopt. De taxonomie van Bloom is losgelaten wat betreft de minimumdoelen. Het handelingswerkwoord in de doelzin zal 

voldoende duidelijkheid brengen. Indien de doelzin onvoldoende duidelijk is, worden er kenniselementen toegevoegd. 

Maar voor de kennis wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen feitenkennis, conceptuele kennis… Het geheel van de 

doelzin en de eventuele onderliggende kennis samen vormt het minimumdoel. 

In onze leerplannen worden de beheersingsniveaus wel opgevist om de leraren houvast te bieden. 

 

Bevatten de eindtermen die afgeklopt zijn 

in de ontwikkelcommissies ook nog een 

specificering qua feitenkennis, 

conceptuele kennis en procedurele 

kennis? Of leggen de commissies alleen de 

globale eindtermen vast en zorgen de 

koepels zelf voor de inhoudelijke invulling 

van de kennisaspecten? 

Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de verschillende soorten kennis. Het geheel van het doel biedt 

voldoende duidelijkheid. 

Vragen over EFC 

Klopt het dat EFC niet meer voorkomt in 

de lessentabellen van de tweede graad?  

In de conceptnota m.b.t. de vernietigde eindtermen (juni 2022) werd niet alleen een versobering, maar ook een reductie 

van de eindtermen vooropgesteld. Vertrekkend vanuit deze conceptnota en om een maximaal leerrendement na te 

streven, worden nieuwe minimumdoelen voorzien voor de leerlingen op twee scharniermomenten in hun secundaire 

loopbaan: 

• eerste graad: de kans is groot dat de leerlingen nu over een klein budget beschikken voor diverse aankopen (bijv. 

gsm-verbruik, zelf sparen …). Een eerste kennismaking met de financiële competenties is dus wenselijk. 

• derde graad: op basis van het just-in-time principe – waarbij we zo dicht mogelijk aansluiten bij het moment dat 

onze leerlingen daadwerkelijk de inzichten in financiële competenties nodig zullen hebben - is het belangrijk om nu 

opnieuw in te zoomen op financiële educatie.  
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EFC is verschoven naar de derde graad, 

wat met leerlingen die dit in de 2de graad 

reeds hebben gekregen? 

De leerlingen die nu in het derde jaar zitten, zullen de doelen zoals ze momenteel van toepassing zijn, moeten krijgen. 

Hebben de leerlingen van het derde jaar deze doelen dit jaar reeds gekregen, is dit in orde. De leerlingen van het derde jaar 

die deze doelen nog niet gekregen hebben in het huidige schooljaar, zullen deze doelen volgend schooljaar moeten krijgen 

in het vierde jaar. 

De leerlingen die volgend schooljaar instromen in de tweede graad, zullen in die tweede graad geen doelen EFC meer 

krijgen in die tweede graad. 

Andere vragen 

Inhoud van vak 

‘informaticawetenschappen' in de 2de 

graad natuurwetenschappen?   

Dit zijn doelen in voorbereiding op het pakket ‘Algoritmen en programmeren’ in de derde graad. Het is dus gericht op een 

inleiding in programmeren. 

Betekent het vak ‘cultuurwetenschappen: 

maatschappijwetenschappen’ in de 

lessentabel een terugkeer naar het oud 

leerplan cultuurwetenschappen? 

 

Voor elke studierichting in de doorstroom- en dubbele finaliteit wordt een doorstroomprofiel (inhoudelijk verwante 

opleidingen) uitgetekend. Op basis van dit doorstroomprofiel worden wetenschapsdomeinen gekoppeld aan de 

studierichtingen. Voor elk wetenschapsdomein worden specifieke eindtermen geformuleerd.  

Het GO! heeft in de lessentabellen de doelen van (oa) wetenschapsdomeinen gekoppeld aan officiële vakbenamingen. Voor 

het wetenschapsdomein Sociale wetenschappen werd gekozen voor Cultuurwetenschappen. Rekening houdend met de 

specifieke minimumdoelen (specifieke eindtermen) van het wetenschapsdomein sociale wetenschappen is dat de 

administratieve vakbenaming die (1) het meest herkenbaar is en (2) mits toevoeging van maatschappijwetenschappen goed 

de brug maakt tussen SO en vervolgonderwijs. 

Waar zitten de generieke 

doorstroomcompetenties nu? 

Er zijn generieke doorstroomcompetenties historisch bewustzijn, deze worden opgenomen in Geschiedenis. Daarnaast zijn 

er onderzoekscompetenties, deze moet de school toewijzen aan het specifiek gedeelte. Wat dat laatste betreft vervalt wel 

de verplichting om dit in de beide polen te doen (in de tweepolige richtingen). 
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Met betrekking tot wetenschappen NW 

en SW 2de graad; Is dit volledig hetzelfde 

pakket en zijn er voor NW extra 

cesuurdoelen voorzien? 

Wetenschappen krijgen 10 + 3 (hierdoor is er een mooie 4/4/4 mogelijk met 1uurtje stem project) 

Leerplan SW is compacter dan leerplan NW (meer gericht op wetenschappelijk onderzoek, extra cesuurdoelen en GO! 

doelen). 

Is er bij Onderzoek en STEM 3de graad de 

mogelijkheid om extra SPET of 

mogelijkheid om pakket wetenschappen 

(10u) te versterken? 

Ja er zijn specifieke eindtermen ivm onderzoeksvaardigheden en stem. 

Het leerplan wetenschappen voor de wetenschappelijke richtingen is zwaarder en op 13uur geschreven. SW en 

Wetenschappen samen zetten, is dus niet aangeraden. Uiteraard kan een school steeds samenzettingen organiseren en de 

leraren laten differentiëren. 

In de studierichting moderne talen staat 

een 4de taal genoteerd. Kiest de school de 

4de taal? Staat het ons vrij om Spaans in 

te richten? 

De school kiest inderdaad zelf de vierde taal waarbij Spaans zeker een mogelijkheid is. 

 

Is het de bedoeling dat er een vak 'project 

STEM' ingevuld wordt in de derde graad 

Wetenschappen - Wiskunde? 

De richting wetenschappen-wiskunde in de derde graad krijgt leerplannen voor 13 lesuren/graad, deze omvatten de doelen 

(basisvorming + specifiek gedeelte) van chemie, biologie, fysica en STEM. Je kan dus nog steeds, zoals in de huidige 

lessentabel, opteren voor 2u/week biologie, chemie en fysica en dit aanvullen met een uur STEM-project, maar je mag 

deze verdeling ook anders invullen. 

De visie op STEM blijft zoals in het verleden: De leerkrachten van de vakken wiskunde, wetenschappen (fysica, biologie, 

chemie, natuurwetenschappen), ruimtelijk bewustzijn en “STEM-gerelateerde” vakken binnen het specifiek gedeelte van een 

studierichting dienen opportuniteiten te grijpen om de minimumdoelen STEM te integreren in hun vakken. Een volledige 

integratie in de bovenstaande vakken van alle minimumdoelen STEM is allicht niet mogelijk. Daarom raden wij aan om 

naast deze geïntegreerde aanpak ook STEM-projecten te organiseren. De manier waarop een school deze STEM-projecten 

vorm geeft, is vrij in te vullen. 
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Uit de lessentabel concludeer ik dat er 

voor het deel 

maatschappijwetenschappen (-culturele 

wetenschappen) (of de sociale 

wetenschappen zoals we ze nu kennen in 

de 2de graad) en het deel 

gedragswetenschappen veel meer tijd is 

voorzien in de opleiding 

Welzijnswetenschappen dan in de 

opleiding Humane wetenschappen. En 

dan stel ik me de vraag of het 

wetenschapsdomein zoals het 

oorspronkelijk was ingepland en voor 

beide hetzelfde, nu dan een grote 

wending heeft genomen en er dus andere 

onderdelen onder vallen voor de 

Welzijnswetenschappen dan wel de 

Humane? 

In de nieuwe onderhandelingen wordt het duidelijker profileren van verwante studierichtingen expliciet meegenomen. 

Concreet betekent dit dat we kunnen verwachten dat het onderscheid tussen Humane Wetenschappen en 

Welzijnswetenschappen scherper gesteld zal worden. Dit onderscheid vertrekt – nog steeds – vanuit het doorstroomprofiel 

van beide studierichtingen. Sowieso staat vast dat leerlingen in een Humane wetenschappen voorbereid worden op een 

brede waaier aan academische en professionele bacheloropleiding (de studierichting is domeinoverschrijdend) en de 

leerlingen in de (maatschappij- en) welzijnswetenschappen eveneens voorbereid worden op hoger onderwijs, maar dan 

vanuit een specifieke waaier aan inhoudelijk verwante opleidingen. Hierbij is het zo dat de opleidingen gelinkt aan de 

Welzijnswetenschappen een sterkere agogische component in zich dragen. 

 



 
 

16 15 maart 2023 

Wat als een leerling in het schooljaar 
2024-2025 een C-attest krijgt in het zesde 
jaar en de studierichting bestaat niet meer 
na de modernisering? 

Regelgevend is bepaald dat het overzitten van een leerjaar mogelijk is nadat de leerling het structuuronderdeel niet met 
vrucht heeft beëindigd. 
Dit kan hetzelfde structuuronderdeel zijn maar dat kan ook een ander structuuronderdeel zijn van dat leerjaar. 
Het is dus niet noodzakelijk dat de leerling wanneer hij/zij bijvoorbeeld in 6 STW een C-attest krijgt overzit in 6 
Gezondheidszorg. De leerling kan evengoed overzitten in 6 Opvoeding en begeleiding wanneer dit beter zou aansluiten bij 
het huidige STW. 
Belangrijk hierbij is natuurlijk dat de leerling moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het leerjaar in kwestie. 
Zie punt 3.13 Overzitten van een leerjaar bij omzendbrief SO 64: “Altijd rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden, 
kan een regelmatige leerling in de volgende gevallen een leerjaar overzitten: 4° opteren voor hetzelfde of een ander 
structuuronderdeel van hetzelfde leerjaar nadat hij een structuuronderdeel niet met vrucht heeft beëindigd;” 
Daarnaast geeft men in datzelfde punt ook nog een extra verduidelijking m.b.t. ‘ander structuuronderdeel’ in het kader van 
de modernisering SO: “Onder "ander structuuronderdeel" wordt voor de toepassing van deze rubriek verstaan: een 
structuuronderdeel met een andere benaming. Een structuuronderdeel dat in het kader van de progressieve invoering van 
de modernisering wordt geconcordeerd naar een structuuronderdeel met andere benaming, wordt dus als een "ander 
structuuronderdeel" beschouwd.” 

Een flexibel traject kan hierbij worden overwogen wanneer er verschillen zijn tussen de niet-gemoderniseerde 
studierichting en de gemoderniseerde studierichting in het geval een leerling moet overzitten. Men kan de leerling 
bijvoorbeeld vrijstellen voor die onderdelen van het lesprogramma waarvoor hij/zij wel geslaagd is en deze onderdelen 
vervangen door een alternatief programma (dat dan beter aansluit bij de gemoderniseerde richting). 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#3-13
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Het aantal uren praktijkvakken is in 

vergelijking met de oude lessentabel 

afgenomen. De bedrijven smeken om 

vaktechnisch personeel. Is dit niet in 

tegenstrijd? 

Onderwijs heeft een dubbele taak: jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt (of op vervolgonderwijs) én jongeren 
voorbereiden op deelname aan het maatschappelijk gebeuren. Vanuit het GO! nemen we beide taken ter harte. We willen 
jongeren afleveren die succesvol zijn op de arbeidsmarkt (of in vervolgonderwijs) én die hun plaats vinden in de 
maatschappij. Deze maatschappij wordt alsmaar complexer met meerdere en meer diverse uitdagingen. Om jongeren 
volwaardig in de maatschappij te betrekken, is een degelijke basisvorming nodig. Een basisvorming met voldoende 
diepgang maar ook een basisvorming die voldoende breed is om in te spelen op nieuwe uitdagingen zoals digitalisering, 
burgerzin, gezondheid, uitdagingen met een financieel karakter... 
Een degelijke basisvorming is ook belangrijk voor de toekomstkansen van onze jongeren op de arbeidsmarkt. Het 
bedrijfsleven verandert supersnel en vraagt dat werknemers zich voortdurend aanpassen aan nieuwe technologieën, 
nieuwe procedures, nieuwe producten... De aangereikte combinatie van basisvorming met een kwaliteitsvolle specifieke 
vorming maakt onze jongeren ‘toekomstproof’: Met de verworven competenties uit de basisvorming in combinatie met de 
gerealiseerde technische competenties uit de praktijkvakken, zijn ze in staat nieuwe uitdagingen aan te gaan, ook als onze 
jongeren kiezen voor een loopbaan die niet aansluit bij de studierichting in het secundair onderwijs (ongeveer 50% van de 
jongeren kiest voor een niet-aansluitende loopbaan). 
De kwaliteitsvolle aansluiting met de arbeidsmarkt garanderen we vanuit het GO! door een nauwe koppeling van de 
competenties binnen de praktijkvakken met de beroepskwalificaties.  
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