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Inleiding 

Evaluatie en studiebekrachtiging behoren tot de autonomie van de school en worden geregeld in het 

schoolreglement. Omwille van de uitzonderlijke situatie zijn er maatregelen nodig die het mogelijk maken 

om tijdelijk, dit schooljaar, de huidige schoolreglementen aan te passen. Ze werden opgenomen in het 

addendum van schoolreglement. 

 

Het addendum van schoolreglement bevat een aantal aanpassingen op het niveau van evaluatie, deliberatie 

en rapportering die door de scholen, optioneel, kunnen worden opgenomen. 

 

Onderstaande informatie, opgesteld door de PBD GO!, geeft meer duiding bij het addendum op het vlak 

van evaluatie en studiebekrachtiging. Het kan dus gebruikt worden om lokaal bepaalde keuzes te maken 

bij de verdere organisatie van het schooljaar met het oog op de evaluatie op het einde van het schooljaar.  

 

De aanpassingen die worden beschreven voor het secundair onderwijs zijn ook van toepassing voor het 

buitengewoon secundair onderwijs. 

1. Evaluatie 

1.1. Evaluatiegegevens 
 

In de periode van afstandsleren en de periode van pre-teaching wordt er ingezet op formatieve evaluatie 

met als doel het leerproces van de leerlingen te optimaliseren via onder meer feedback en remediëring.  

Formatieve evaluatiegegevens uit de drie weken voor de paasvakantie en van de periode van pre-teaching 

kunnen enkel in het voordeel van de leerling gebruikt worden. 

Summatief evalueren is pas mogelijk als de lessen op school heropstarten, maar mag niet leiden tot een 

drastische vermindering van de effectieve onderwijstijd. Scholen moeten bewaken dat de leerlingen niet 

overstelpt worden met bv. herhalingstoetsen. Goede afspraken en heldere, transparante communicatie zijn 

essentieel. 

Als er reeds voldoende informatie is voor een degelijke beoordeling, gebruik de onderwijstijd dan liever niet 

om examens te organiseren. Denk na over alternatieve evaluatievormen en over alle informatie voorhanden 

waardoor beslist kan worden of een leerling de nodige kennis en vaardigheden verworven heeft voor een 

correcte en eerlijke eindbeoordeling. 

Kansen op extra remediëring gaan prioritair best naar leerlingen voor wie er onvoldoende gegevens zijn om 

op basis van de evaluatieresultaten van voor 16 maart een juiste beoordeling te kunnen maken. 
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Maak gebruik van alle mogelijkheden in de regelgeving om zo veel mogelijk leerlingen een 2de kans te geven 

en maak daarbij optimaal gebruik van remediëringopdrachten en slechts in hoogstnoodzakelijke gevallen van 

herexamens1. 

1.2. Examens 

1.2.1. Geen eindexamens 
We adviseren om zoveel mogelijk in te zetten op formatieve en permanente evaluatie en geen eindexamens 
te organiseren.  

Gezien deze bijzondere situatie delen we het schooljaar op in een periode voor 16 maart en de periode 
daarna. In de periode voor 16 maart zijn er reeds heel wat evaluatiegegevens verzameld in de vorm van 
dagelijks werk en examens in de kerstperiode. Ook de evaluatiegegevens na 16 maart kunnen worden 
meegenomen binnen de gegevensverzameling al kunnen deze alleen ten gunste van leerlingen worden 
gebruikt. Al deze gegevens samen geven reeds een goed beeld van de competenties van leerlingen. We gaan 
ervan uit dat men op basis van deze gegevens uitspraken kan doen over de leervorderingen van leerlingen 
en ontwikkelingsgerichte feedback kan geven.   

1.2.2. Eindexamens 
Een school kan ervoor kiezen om eindexamens in te richten. Het schoolteam heeft hierin de autonomie om 
te kiezen voor welke vakken examens worden georganiseerd en hoeveel examens men wil afnemen. We 
adviseren wel om niet meer dan 5 examens te organiseren. Voor de andere vakken evalueert de klassenraad 
op basis van de bestaande evaluatiegegevens.  

Wanneer er voor eindexamens gekozen wordt, adviseren we om dit enkel te doen op scharniermomenten 
(einde van de graad). We stellen hierbij twee scenario’s voorop: 

Scenario 1: 
Er worden enkel examens georganiseerd voor de finaliteitsjaren, het 7e jaar BSO en de Se-n-Se. Voor deze 
leerlingen kan het nodig zijn om bijkomend te evalueren voor een aantal vakken gezien zij nadien 
doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. 
   
Scenario 2: 
Een ander scenario gaat over het inrichten van eindexamens voor alle leerlingen op het einde van de graad 
gezien zij een graad afronden. We denken echter dat deze leerlingen doorheen hun schoolcarrière nog 
voldoende andere evaluatiemomenten zullen hebben zodat kan aangetoond worden dat leerlingen de  
leerdoelen behaald hebben, maar we begrijpen dat dit voor sommige vakken noodzakelijk kan zijn met oog 
op een vlotte start het volgende schooljaar.  
 

                                                           

1 Zie document PBD GO!: ‘Essentiële doelen afbakenen SO – leidende principes’ en de vakspecifieke voorbeelden in de vakmappen 

op smartschool. 

Zie document PBD GO!: Advies over de specifieke aanpak van stage, geïntegreerde proef en kwalificatieproef in het schooljaar 2019-

2020 

Zie draaiboek Flexibele leertrajecten op GO! pro - https://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-regelgeving-
financien/secundair-onderwijs/gewoon-voltijds-secundair-onderwijs/draaiboeken-en-handleidingen 

https://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-regelgeving-financien/secundair-onderwijs/gewoon-voltijds-secundair-onderwijs/draaiboeken-en-handleidingen
https://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-regelgeving-financien/secundair-onderwijs/gewoon-voltijds-secundair-onderwijs/draaiboeken-en-handleidingen
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Indien je als school kiest om examens te organiseren adviseren we om deze de laatste week van juni te laten 

plaatsvinden. Op deze manier wordt de onderwijstijd optimaal benut en worden leerlingen niet te veel 

belast. Examens organiseren kan niet na 30 juni. 

2. Deliberatie 

2.1. Uitstel van studiebekrachtiging 
Alle regelgeving in verband met studiebekrachtiging die in het huidige schoolreglement zijn opgenomen 

blijven gelden.   

We adviseren om gebruik te maken van het systeem van uitstel van studiebekrachtiging tot het einde van de 

graad. 

Dit betekent dat er in het eerste leerjaar van de graad enkel attesten van lesbijwoning worden uitgereikt. 

Hier kan een remediëringstraject aan gekoppeld worden. 

Opgelet: 

- Indien de school opteert voor uitstel van studiebekrachtiging tot het einde van de graad, dan geldt 

dit voor alle leerlingen van het/de structuuronderde(e)l(en) in kwestie, zijn uitzonderingen niet 

mogelijk en kan men individuele leerlingen dus geen A-, B-, C-attest geven.  

- Definitief uitgesloten leerlingen worden uitgeschreven op 31 augustus en krijgen sowieso een 

studiebekrachtiging. 

Aan leerlingen van het 2e leerjaar van de graad worden uiteraard wel de gebruikelijke attesten uitgereikt. 

Hierbij staat echter het belang van de leerling steeds voorop en luidt de kernvraag zoals steeds: “Is de leerling 

klaar voor het vervolg (schooljaar, arbeidsmarkt, hogere studies)?”  

2.2. Uitgestelde beslissing 
Bij het niet uitreiken van een A-attest (wat we in deze omstandigheden als eerder uitzonderlijk zien) 

adviseren we om voor de uitgestelde beslissing te gaan en een bijkomende proef te organiseren. Die 

bijkomende proef kan bestaan uit een remediëringsopdracht of een herexamen.  

Voorzie bij B- en C-attesten en uitgestelde beslissingen zeker ook nu voldoende transparantie en een 

grondige en goed onderbouwde motivering om juridische procedures te vermijden. 

2.3. Deliberatiecriteria 
De verzamelde evaluatiegegevens kunnen de heersende deliberatiecriteria ernstig beïnvloeden aangezien 

meer accent wordt gelegd op de eerste periode en leerlingen onvoldoende kansen kregen om zichzelf bij te 

sturen. Het is aangewezen om tijdens de delibererende klassenraad alle verzamelde gegevens, ook diegene 

die werden verzameld in de periode van afstandsonderwijs en pre-teaching, mee te nemen om een 

gefundeerde beslissing te nemen. Men dient hierbij rekening te houden dat de gegevens die verzameld 

werden in de periode van afstandsonderwijs en pre-teaching enkel ten gunste van de leerling kunnen worden 

ingezet.  
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2.4. Timing 
Om de onderwijstijd optimaal te benutten kan de school de delibererende klassenraad uitstellen, maar dient 

hierbij in acht te nemen dat de beslissing uiterlijk 7 juli aan de ouders moet worden meegedeeld. Dit dient 

steeds in een lokaal overleg te worden besproken. 


