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De cursief gedrukte tekst zijn letterlijke citaten uit “Draaiboek preventie in functie van heropstart scholen” en “Draaiboek
herstart onderwijs in de basis- en secundaire scholen”. Dit document bevat de regelgeving CORONA zoals gekend tot op
vandaag, 6 mei 2020.
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Deel 1: Examenregeling

A. Aanbevelingen voor het inrichten van examens
Hierbij geven we mee dat maximalisatie van de resterende onderwijstijd een belangrijke doelstelling is bij
de heropstart van de scholen. Door de schorsing van de lessen op school vanaf midden maart ging
onderwijstijd verloren. Daarom is het motto voor de rest van het schooljaar: onderwijstijd maximaliseren.
Maximaliseer de resterende onderwijstijd.
Als er voldoende informatie is voor een degelijke beoordeling, gebruik de onderwijstijd dan niet om
examens te organiseren.
Denk na over alternatieve evaluatievormen en over alle informatie waardoor beslist kan worden dat een
leerling de nodige kennis en vaardigheden verworven heeft die relevant kan zijn bij de eindbeoordeling.
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1. Evaluatie eerste, derde en vijfde jaar
Optie 1: Maak maximaal gebruik van de ruimte van graadleerplannen
Aanbeveling: geen examens
Een leerling heeft een deel van zijn traject afgelegd en er is doorheen het schooljaar al informatie
verzameld.
We gaan ervan uit dat er voldoende informatie is voor een degelijke beoordeling van de essentiële
doelen. Vanaf het schorsen van de lessen tot wellicht eind juni worden de lessen online gegeven. Aan deze
onlinelessen worden formatieve evaluaties verbonden (zie OVUR-schema POV) om het leerproces van de
leerlingen op te volgen. Deze evaluaties geven relevante informatie over het leerproces.
Omdat deze groep leerlingen fysiek niet naar school zal komen vanaf mei, raden we het organiseren van
examens niet aan. Gezien deze bijzondere tijden kan het zijn dat de leerlingen niet de perfecte
voorbereiding hebben gekregen in vergelijking met de vorige schooljaren. Het kan mogelijk vertekende
informatie opleveren over het leerproces van de leerling in het nadeel van de leerling wat afbreuk doet aan
ons principe van ‘faire evaluatie’.

Voldoende informatie voor een degelijke beoordeling van de essentiële doelen bevat o.a.:
•

de rapporten voor de schorsing van de lessen, vóór 13 maart, de dag waarop de
coronamaatregelen ingingen, was veel leerstof al gegeven en waren al veel doelstellingen
geëvalueerd;

•

de beslissingen, vaststellingen en de adviezen van de begeleidende klassenraden;

•

de eventuele formatieve evaluaties van de leerlingen tijdens het schorsen van de lessen voor en
na de paasvakantie die enkel in het voordeel van de leerling kunnen gebruikt worden;

•

eventueel data van de vorige school bij laattijdige instromers;

•

leerlingengesprekken/functioneringsgesprekken georganiseerd tijdens het schooljaar;

•
•

het ingaan op en uitvoeren van aangeboden remediëring;
voor het derde en vijfde jaar: advies met betrekking tot de arbeidsrijpheid en -bereidheid (duaal
leren).

Op 30 juni moeten in principe nog niet alle eindtermen/leerplandoelen uit een graadleerplan gerealiseerd
zijn. Het is belangrijk dat tijdens de laatste week van juni tijd en ruimte wordt gemaakt om de lacunes in de
gerealiseerde essentiële doelen per leerling in kaart te brengen. De remedieerbare lacunes bij leerlingen
zullen tijdens het volgende schooljaar aangeboden/geremedieerd worden.
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Uitzondering

Wat als voor een leerling onvoldoende informatie over de realisatie van de essentiële doelen beschikbaar
is als gevolg van ziekte, overlijden van een dierbare, laattijdige instap op basis van de evaluatieresultaten
van vóór 13 maart of een andere reden?

Aanbeveling: extra evaluatie - bijkomende informatie
De delibererende klassenraad beslist met welke maatregelen de nodige informatie kan ingewonnen
worden. De klassenraad kan een extra evaluatie bieden en o.a. kiezen voor onderstaande opties:
1. voor die leerlingen nog bijkomende gegevens verzamelen via toetsen/opdrachten voor 30 juni;
2. bijkomende gegevens via toetsen/ opdrachten verzamelen in de loop van augustus.
Het betreft hier een langer besluitvormingsproces met beslissing klassenraad uiterlijk op 1 september
2020. Dit is geen herexamen.
De school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de
klassenraad wordt bepaald door bijvoorbeeld het aanreiken van extra oefeningen, digitaal materiaal
ontwikkeld tijdens het schorsen van de lessen, ... Deze maatregelen worden besproken op het lokaal
overleg.

Optie 2: Graadevaluatie (flexibele trajecten)
Starten met graadevaluatie is geen eenvoudige beslissing, zeker als dit nog geen deel uitmaakt van de
organisatie/pedagogische visie van de school tot nu toe. Dit dient eerst grondig doorgesproken te worden
met de personeelsleden om na te gaan of er hiervoor een draagvlak is. Dus dit nu snel invoeren is geen
goede strategie en ook niet nodig om in corona-tijden voldoende flexibiliteit te realiseren.

2. Evaluatie tweede en vierde jaar
Aanbeveling: geen examens – voldoende informatie
De scharnierjaren gaan van start na een positieve evaluatie van de heropstart van het 6de jaar / 7de jaar /
Se-N-Se en dit overeenkomstig de risicoanalyse uitgevoerd door de school.
We gaan ervan uit dat er voldoende informatie is voor een degelijke beoordeling van de essentiële doelen
over de graad.
Gebruik de onderwijstijd in dat geval dan niet om examens te organiseren, maar voorzie maximaal in
lessen om in de eerste plaats
• op de leerstof die gegeven werd via aanlooplessen terug te komen in de klas,
• in te zetten op differentiëren en
• summatieve toetsen te organiseren
om zicht te krijgen op de leerresultaten van de leerlingen.
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De tijd die er nog rest, wordt ingezet om de overige essentiële doelen te behandelen die niet via het
aanloopleren aan bod kwamen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen maximaal kansen krijgen om een sterke
start te nemen in de volgende graad op 1 september 2020.
Het is belangrijk dat tijdens de laatste week van juni tijd en ruimte wordt gemaakt om de lacunes in de
gerealiseerde essentiële doelen per leerling in kaart te brengen. De remedieerbare lacunes bij leerlingen
zullen tijdens het volgende schooljaar aangeboden/geremedieerd worden.

Voldoende informatie voor een degelijke beoordeling van de essentiële doelen bevat o.a.:
•

de rapporten voor het schorsen van de lessen:
o vóór 13 maart, de dag waarop de coronamaatregelen ingingen, was veel leerstof al
gegeven en waren al veel doelstellingen geëvalueerd;
o doorheen de twee leerjaren van een graad heeft het lerarenkorps ook een duidelijk beeld
gevormd over het leren en de gerealiseerde eindtermen/leerplandoelen van de leerling.



•

de beslissingen, vaststellingen en de adviezen van de begeleidende klassenraden;

•

de eventuele formatieve evaluaties van de leerlingen tijdens het schorsen van de lessen voor en
na de paasvakantie die enkel in het voordeel van de leerling kunnen gebruikt worden;

•

eventueel data van de vorige school bij laattijdige instromers;

•

leerlingengesprekken/functioneringsgesprekken georganiseerd tijdens het schooljaar;

•

het ingaan op en uitvoeren van aangeboden remediëring;

•

voor het vierde jaar: advies met betrekking tot de arbeidsrijpheid en -bereidheid (duaal leren).

Uitzondering

Wat als voor een leerling onvoldoende informatie over de realisatie van de essentiële doelen beschikbaar
is als gevolg van ziekte, overlijden van een dierbare, laattijdige instap op basis van de evaluatieresultaten
van vóór 13 maart of een andere reden?

Aanbeveling: extra evaluatie - bijkomende informatie
De delibererende klassenraad beslist met welke maatregelen de nodige informatie kan ingewonnen
worden. De klassenraad kan een extra evaluatie bieden en o.a. kiezen voor onderstaande opties:
1. voor die leerlingen nog bijkomende gegevens via toetsen/opdrachten verzamelen voor 30 juni;
2. bijkomende gegevens via toetsen/ opdrachten verzamelen in de loop van augustus.
Het betreft hier een langer besluitvormingsproces met beslissing klassenraad uiterlijk op 1 september
2020. Dit is geen herexamen.
De school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de
klassenraad wordt bepaald door het aanreiken van extra oefeningen, digitaal materiaal ontwikkeld tijdens
de het schorsen van de lessen, ... Deze maatregelen worden besproken op het lokaal overleg.
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3. Evaluatie van zesde, zevende of Se-n-Se jaar
Deze leerjaren gaan van start vanaf 15 mei 2020 en dit overeenkomstig de risicoanalyse uitgevoerd door
de school.

ASO/TSO/KSO
Algemene vakken

Aanbeveling: geen examens – voldoende informatie
Gebruik de onderwijstijd niet om examens te organiseren als er voldoende informatie is voor een degelijke
beoordeling van de essentiële doelen van de algemene vakken in functie van doorstroom naar het hoger
onderwijs.
Gebruik de resterende tijd om leerlingen maximaal voor te bereiden op het hoger onderwijs.
Voorzie maximaal in lessen om in de eerste plaats
• op de leerstof die gegeven werd via aanlooplessen terug te komen in de klas,
• in te zetten op differentiëren en
• summatieve toetsen te organiseren
om zicht te krijgen op de leerresultaten van de leerlingen in functie van doorstroom naar het hoger
onderwijs.
Tenzij het zinvol is om voor een beperkt aantal vakken een examenperiode te voorzien. Op die manier
kunnen leerlingen oefenen om grotere gehelen in te studeren en zich zo maximaal voorbereiden op het
hoger onderwijs. De leerlingen hebben immers hun laatste examen gehad bij kerst.

TV-, KV- en PV-vakken

Aanbeveling: geen examens – voldoende informatie
Voor leerlingen in het TSO en KSO is het mogelijk dat niet alle doelen voor de TV-, KV- en PV-vakken
behaald zijn door de verlate heropstart en de sociale afstand. Maar de praktijkkennis en vaardigheden
verworven tijdens de voorbije jaren zijn vaak voldoende om met een gevulde rugzak aan de professionele
of academische bacheloropleiding te beginnen.
Voorzie maximaal in lessen om in de eerste plaats
• op de leerstof die gegeven werd via aanlooplessen terug te komen in de klas,
• in te zetten op het inhalen van praktijk- of kunstvakken,
• in te zetten op differentiëren en
• summatieve toetsen te organiseren
om zicht te krijgen op de leerresultaten van de leerlingen in functie van doorstroom naar het hoger
onderwijs.
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•

de rapporten voor het schorsen van de lessen;
o vóór 13 maart, de dag waarop de coronamaatregelen ingingen, was veel leerstof al
gegeven en waren al veel doelstellingen geëvalueerd;
o enkel voor het 6de jaar: doorheen de twee leerjaren van een graad heeft het lerarenkorps
ook een duidelijk beeld gevormd over het leren en de gerealiseerde leerplandoelen van
de leerling;

•

de beslissingen, vaststellingen en de adviezen van de begeleidende klassenraden;

•

de eventuele formatieve evaluaties van de leerlingen tijdens het schorsen van de lessen voor en
na de paasvakantie die enkel in het voordeel van de leerling kunnen gebruikt worden;

•

eventueel data van de vorige school bij laattijdige instromers;

•

leerlingengesprekken/functioneringsgesprekken georganiseerd tijdens het schooljaar;

•

het ingaan op en uitvoeren van aangeboden remediëring;

•

advies met betrekking tot de arbeidsrijpheid en -bereidheid (duaal leren).

 Uitzonderingen (AV-, TV-, KV- en PV-vakken)
A. Wat als voor een leerling onvoldoende informatie over de realisatie van de essentiële doelen
beschikbaar is als gevolg van ziekte, overlijden van een dierbare, laattijdige instap op basis van de
evaluatieresultaten van vóór 13 maart?

Aanbeveling: extra evaluatie- bijkomende informatie
De delibererende klassenraad beslist met welke maatregelen de nodige informatie kan ingewonnen
worden. De klassenraad kan een extra evaluatie bieden en o.a. kiezen voor onderstaande opties:
1. voor die leerlingen nog bijkomende gegevens via toetsen/opdrachten verzamelen voor 30 juni;
2. bijkomende gegevens via toetsen/ opdrachten verzamelen in de loop van augustus.
Het betreft hier een langer besluitvormingsproces met beslissing klassenraad uiterlijk op 1 september
2020. Dit is geen herexamen.
De school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de
klassenraad wordt bepaald door het aanreiken van extra oefeningen, digitaal materiaal ontwikkeld tijdens
de het schorsen van de lessen, ..Deze maatregelen worden besproken op het lokaal overleg.

B. Wat als er voor ALLE leerlingen onvoldoende informatie voorhanden zou zijn?

Aanbeveling: examens
Organiseer dan examens enkel in de laatste week van juni, overeenkomstig de richtlijnen van het
pedagogisch draaiboek van de overheid.
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Scholen die ervoor kiezen om de deliberaties begin juli te houden, verzekeren de leerlingen en hun ouders
dat zij de resultaten ten laatste op 7 juli krijgen. Je dient hierover wel een overleg in plannen met het lokaal
overlegcomité.
Indien je examens inricht, vertrek dan vanuit het principe van een extra kans te bieden aan de leerling,
maar houd rekening met de belasting van de leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door:
• te beperken tot maximum 5 hoofdvakken;
Door de examens te beperken tot 5, kan je per dag 1 examen plannen. Het inplannen van meerdere
examens per dag legt een zeer hoge druk op leerlingen.
•

leerlingen grondig te informeren over de inhoud en de wijze van de examens.
Sommige leerlingen hebben een moeilijke periode achter de rug en hebben deze extra houvast nodig.

BSO
Aanbeveling: geen examens
BSO-leerlingen zullen zich in een specifieke situatie bevinden.
•
•
•

Enerzijds is het aanloopleren van de essentiële doelen een wisselend succes als gevolg van
verschillende oorzaken.
Daarnaast zullen bij de heropstart mogelijk niet alle doelen van de praktijkvakken in juni behaald zijn
omwille van o.a. het respecteren van de sociale afstand.
Mogelijks zal ook de stage niet of gedeeltelijk zijn afgelegd.

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. We verwijzen ook naar het derde uitgangspunt van het
draaiboek dat 2019-2020 voor niemand een verloren schooljaar is.
Als er voldoende informatie is voor een degelijke beoordeling van de doorstroom naar de arbeidsmarkt,
gebruik de resterende onderwijstijd dan niet om examens te organiseren.
Voorzie maximaal in lessen om in de eerste plaats
• op de theorie (of de praktijklessen) die gegeven werd via aanlooplessen terug te komen in de klas,
• in te zetten op het inhalen praktijklessen,
• in te zetten op differentiëren en
• summatieve toetsen te organiseren
om zicht te krijgen op de leerresultaten van de leerlingen in functie van doorstroom naar de arbeidsmarkt.
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•

de rapporten voor het schorsen van de lessen;
o vóór 13 maart, de dag waarop de coronamaatregelen ingingen, was veel leerstof al
gegeven en waren al veel doelstellingen geëvalueerd;
o enkel voor het 6de jaar: doorheen de twee leerjaren van een graad heeft het lerarenkorps
ook een duidelijk beeld gevormd over het leren en de gerealiseerde leerplandoelen van
de leerling;

•

de beslissingen, vaststellingen en de adviezen van de begeleidende klassenraden;

•

de beoordeling van de stagegever (indien dit van toepassing is);

•

de eventuele formatieve evaluaties van de leerlingen tijdens het schorsen van de lessen voor en
na de paasvakantie die enkel in het voordeel van de leerling kunnen gebruikt worden;

•

eventueel data van de vorige school bij laattijdige instromers;

•

leerlingengesprekken/functioneringsgesprekken georganiseerd tijdens het schooljaar;

•

het ingaan op en uitvoeren van aangeboden remediëring;

•

advies met betrekking tot de arbeidsrijpheid en -bereidheid (duaal leren).

4. Plan van aanpak
•
•
•
•

Stap 1: bepaal als school je beleid met betrekking tot de examenregeling.
Stap 2: bespreek dit met het hele team (leraren, leerlingbegeleiders, coördinatoren...).
Stap 3: bepaal voor welke klassen eventueel examens moeten voorzien worden.
Stap 4: communiceer dit tijdig schriftelijk en mondeling aan leerlingen en ouders.
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B. GIP/kwalificatieproef (BUSO)
1. Wettelijk kader
Art. 56 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds
secundair onderwijs bepaalt dat scholen verplicht zijn om een geïntegreerde proef (GIP) in te richten in de
volgende leerjaren:
•
•

het 2de leerjaar van de derde graad BSO, KSO en TSO;
het 3de leerjaar van de derde graad BSO, ingericht in de vorm van een specialisatiejaar.

In andere structuuronderdelen is de GIP geen verplicht onderdeel van de vorming, maar kan een school
uiteraard wel op een geïntegreerde manier te werk gaan (bv. in Se-n-Se). Dit geldt ook voor de
onderwijsvorm ASO.
Voor BUSO: artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de
organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.
Belangrijke opmerking
Het nooddecreet voorziet dat de GIP/kwalificatieproef (BUSO) uitzonderlijk voor schooljaar 2019-2020 niet
moet ingericht worden als de organisatie ervan te moeilijk wordt. Er kan ook afgeweken worden van de
aanwezigheid van een externe juryleden door overmacht.

2. Schoolbeleid
Als school kan je verschillende beslissingen over de GIP nemen afhankelijk van
•
•
•
•
•

het doel van de GIP/kwalificatieproef (al dan niet herhaling van leerplandoelen of realisatie van nieuwe
doelen);
de plaats van de GIP/kwalificatieproef in het curriculum van de school;
de samenwerking/engagementen met externe partners;
de stand van zaken van afwerking van de GIP/kwalificatieproef (bijna af tot verre van af);
het emotioneel belang van de GIP/kwalificatieproef bij leerlingen als sluitstuk van hun opleiding waar
ze samen al heel het jaar aan gewerkt hebben, …

Hieronder worden vier mogelijke opties opgesomd:
•
•
•
•

stopzetting van de GIP/kwalificatieproef;
afwerken van de GIP/kwalificatieproef zonder eindverdediging;
afwerken van de GIP/kwalificatieproef met eindverdediging geëvalueerd door leraren (met respect van
sociale afstand);
afwerken van de GIP/kwalificatieproef met eindverdediging geëvalueerd door leraren en (al of niet
met) externen via online videovergaderingen.

C. Stage/duaal leren
In het kader van de versterking van leerlingen in TSO en BSO nemen leerlingenstages/duaal leren een
belangrijke plaats in omdat ze een hefboom vormen voor de noodzakelijke aansluiting tussen de
onderwijs- en de beroepswereld.
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het aanleren van NIEUWE competenties terwijl de stage zich voornamelijk richt op het inoefenen in een
nieuwe context.
Vanaf 15 mei 2020 kunnen de stages in het voltijds onderwijs opstarten van zodra de betrokken bedrijven
opstarten. Mogelijk kan niet elke onderneming terug starten met de stage/duaal leren, of acht niet elke
school het opportuun dat de stage/duaal leren terug opstart.
Wanneer deze afwegingen ertoe leiden dat stageplaatsen worden geheroriënteerd, kan onderstaande
beslissingsboom een houvast bieden.
•

•

•

Stap 1: geef voorrang aan leerlingen duaal leren. Deze leerlingen gaan naar een werkplek
in het kader van competentieverwerving. Geef ook prioriteit aan leerlingen voor wie een
stage verplicht is vanuit een federale regelgeving (opleiding
verzorging/zorgkundige/farmaceutisch-technisch assistent).
Stap 2: leerlingen die vallen onder artikel 157§6 van de codex secundair onderwijs waarbij
de stage verplicht is in het curriculum (en deze verplichting nog niet werd doorlopen)
dienen voorrang te krijgen op leerlingen die geen stageverplichting hebben of deze
verplichting al hebben volbracht. Indien een stage binnen deze verplichting niet mogelijk
is, kan er beroep worden gedaan op de overmachtsbepaling die nu reeds in de
regelgeving werd voorzien.
Stap 3: laatstejaars krijgen voorrang op de leerlingen 5de jaar.

Buitenlandse stages
Alle buitenlandse stages blijven geschorst. Voor vragen rond Erasmus+, neem je contact op
met je dossierverantwoordelijke bij EPOS. Bekijk ook de website van EPOS.

Schoolbeleid
Indien de stage niet of slechts gedeeltelijk kan worden afgelegd in juni kan de school onderstaande
beslissingen nemen afhankelijk van de specifieke context.
Hou bij de beslissingen rekening met de draagkracht van de school enerzijds (vb. administratieve belasting
organisatie van de stage) en het mogelijks positief effect op het leren van de leerling anderzijds. Zorg dat
dit in balans blijft en doe geen onmogelijke inspanningen.
•
•
•

•

Compenseer door een inhaalstage in juli/augustus indien het volgen van de stage een wettelijke
verplichting /duaal leren betreft (er is wel een overmachtsbepaling voorzien voor SO en BUSO).
Compenseer door een vervangende praktijkopdracht indien er te weinig informatie over de realisatie
van de leerplandoelen door de leerling voorhanden is.
Compenseer de stage niet automatisch wanneer het herhaling van leerplandoelen betreft (weliswaar in
een andere context) die al tijdens de praktijklessen in de loop van het schooljaar werden aangeboden
en door de leerlingen werden behaald.
Compenseer de stage in het 5de leerjaar niet automatisch indien er ook stage in het zesde jaar gepland
staat.

Risicoanalyse: gezien de coronasituatie is het aangeraden om een nieuwe risicoanalyse van de stageplaats
op te stellen.
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Deel 2: Deliberatierichtlijnen
A. Autonomie van de klassenraad
De delibererende klassenraad beslist autonoom en beschikt over de vrijheid om binnen het reglementaire
kader zelf de nodige afwegingen te maken met het oog op het nemen van een gemotiveerde beslissing.
De autonomie van de delibererende klassenraad gaat dus niet zo ver dat zijn beslissingen willekeurig
zouden kunnen zijn. Elke deliberatiebeslissing kan gemotiveerd worden en de motivering moet
onderbouwd worden op basis van documenten.

B. Belangrijke uitgangspunten bij deliberatie in deze coronatijden
•

Iedereen krijgt een faire evaluatie.

•

De klassenraad krijgt het vertrouwen om met kennis van zaken de juiste beoordeling te maken.

•

2019-2020 is voor niemand een verloren schooljaar.

C. Principes
Gekende principes van deliberatie zullen ook in coronatijden onverkort toegepast worden:
• Toekomstgericht
De deliberatiebeslissing richt zich naar de toekomst. Wat ziet de klassenraad mogelijk op basis van de
resultaten/vorderingen die de leerling gedurende het voorbije schooljaar gemaakt heeft?
• Talentgericht
Elke leerling wordt in de deliberatie besproken met vooral focus op de talenten en troeven van de
leerling.
• Voordeel van de twijfel in het voordeel van de leerling
Vandaag in deze moeilijke tijden, gaat dit principe op als nooit tevoren.

D. Plan van aanpak
Bereid de klassenraad voor rekening houdend met de geselecteerde essentiële doelen door de school.

1. Eerste jaar
De klassenraad oordeelt of een leerling de essentiële doelen voldoende heeft bereikt om over te kunnen
gaan naar een volgend leerjaar, waarbij de klemtoon ligt op de slaagkansen van die leerling in het volgende
leerjaar.
We hanteren dus de twee principes van de deliberatie: talentgericht en toekomstgericht. We hoeden ons
voor een te mathematische benadering van de leerresultaten van de essentiële doelen. Het is niet zozeer
het optellen van de opeenvolgende resultaten van de evaluaties, maar wel het interpreteren van de
evolutie van de leerling en zijn potentieel naar volgend schooljaar toe.
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Beslissing klassenraad
De leerlingen gaan over naar het volgende jaar ook als niet alle essentiële doelen behaald zijn in de mate
dat deze lacunes geremedieerd kunnen worden in het volgend schooljaar. Dit geldt voor alle vakken.

Studiebekrachtiging (attestering)
Optie 1: A-attest zonder beperkingen
Optie 2: A-attest met verplichte remediëring
Remediëring wordt enkel opgelegd op voor die leerinhouden die in 2A of 2B een mogelijk obstakel vormen
voor de slaagkansen van de leerling. Indien men kiest voor deze optie is het de opdracht van de
begeleidende klassenraad in het 2de jaar om dit degelijk te begeleiden en regelmatig op te volgen of bij te
sturen.
Optie 3: A-attest met uitsluiting van de toegang tot één of meer basisopties of pakketten
(nieuw na modernisering)
Inhoudelijk is er geen fundamenteel verschil tussen een oriënteringsattest A met beperkingen en het
vroegere oriënteringsattest B van vóór de modernisering. De gevolgen zijn echter wel verschillend:
• Een leerling met een oriënteringsattest A met uitsluiting van de toegang tot één of meer basisopties
kan niet als regelmatige leerling overzitten in 1A of 1B.
• Een oriënteringsattest A met uitsluiting van de toegang tot één of meer basisopties heeft als logisch
gevolg dat:
o ook de toegang tot alle eventuele pakketten van de basisoptie wordt afgesloten;
o de afgesloten basisoptie niet kan gevolgd worden in combinatie met andere basisopties in 2B.
Bij uitsluiting van de toegang tot één of meer basisopties of pakketten is het essentieel dat de
delibererende klassenraad deze beslissing grondig motiveert en de redenen opsomt waarom de leerling,
die wel geslaagd is, toch de toegang tot een basisoptie of pakket verhinderd wordt.
Optie 4: Uitgestelde beslissing (U) om extra informatie te verzamelen
•

Er is voor een individuele leerling onvoldoende informatie beschikbaar over de realisatie van de
essentiële doelen als gevolg van ziekte, overlijden van een dierbare of instap na de kerstvakantie.
• Er is onvoldoende informatie voorhanden om te beoordelen of de leerling de essentiële doelen behaald
heeft die noodzakelijk zijn om met succes de stap naar het volgende schooljaar te maken.
Indien de delibererende klassenraad van oordeel is dat hij op 30 juni nog niet over voldoende informatie
beschikt om een gedegen beslissing te nemen, kan zo nodig het besluitvormingsproces worden verlengd
tot uiterlijk 1 september 2020. Het betreft hier geen uitstel van de eindbeoordeling, maar louter een langer
dan gebruikelijk lopend besluitvormingsproces. De delibererende klassenraad beslist met welke
maatregelen de nodige bijkomende informatie kan ingewonnen worden, bv. examens, opdrachten, ... De
school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de
klassenraad wordt bepaald. Deze maatregelen worden besproken op het lokaal overleg.
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Geef de leerling een tweede kans aan via herexamen(s) in augustus zodat de leerling extra tijd krijgt om
zich bij te werken als bijkomend element in het dossier in functie van een degelijk gemotiveerde beslissing
van de klassenraad voor een A-, B- of C- attest met eventuele heroriëntering van de leerling tot gevolg.
Optie 6: C-attest
Leerlingen met onvoldoendes op het kerstrapport en die tijdens de online lessen de essentiële doelen van
verschillende vakken, waaronder de hoofdvakken, op onvoldoende wijze behalen zodat een succesvolle
overstap naar het volgend schooljaar niet mogelijk is. Het betreft hier eerder uitzonderlijke situaties
waarbij aan de leerling tevergeefs voldoende remediëringskansen werden aangeboden.
Vergewis of de klassenraad een degelijke gemotiveerde beslissing kan afleveren met vermelding van
•
•

het globaal resultaat en
de vakken waarvoor onvoldoende/zwak gepresteerd werd (eindresultaten en evolutie) met:
o de oorzaken van slechte resultaten;
o eventueel andere opmerkingen;
o remediëring of studiebegeleiding gedurende het schooljaar;
o het resultaat.

Aandachtspunten en wijzigingen van studiebekrachtiging in de eerste graad na de modernisering
1. Doorstromen op leeftijd naar 2B kan niet meer.
De toelatingsvoorwaarden tot 2B zijn gewijzigd. Leerlingen zullen 1A of 1B met vrucht moeten
beëindigen om tot 2B te worden toegelaten (tenzij ze uiterlijk op 31 december na de aanvang van het
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leeftijd zit wil laten doorstromen naar 2B zal er een oriënteringsattest A (eventueel met uitsluiting van
alle basisopties van 2A) moeten uitgereikt worden.
2. Wat als zittenblijven geen optie is?
Indien het schoolbestuur flexibele leertrajecten mogelijk maakt, kan hiervoor gekozen worden in
combinatie met een attest van regelmatige lesbijwoning in afwachting van het wegwerken van de
tekorten tegen het einde van de eerste graad.

2. Derde en vijfde jaar
De klassenraad oordeelt of een leerling de essentiële doelen voldoende heeft bereikt om over te kunnen
gaan naar een volgend leerjaar, waarbij de klemtoon ligt op de slaagkansen van die leerling in het volgende
leerjaar.
We hanteren dus de twee principes van de deliberatie: talentgericht en toekomstgericht. We hoeden ons
voor een te mathematische benadering van de leerresultaten van de essentiële doelen. Het is niet zozeer
het optellen van de opeenvolgende resultaten van de evaluaties, maar wel het interpreteren van de
evolutie van de leerling en zijn potentieel naar volgend schooljaar toe.
We maken maximaal gebruik van de ruimte die de graadleerplannen bieden. De leerlingen gaan over naar
het volgende jaar ook als niet alle essentiële doelen dit schooljaar niet behaald zijn in de mate dat deze
lacunes geremedieerd kunnen worden in het volgend schooljaar. Dit heeft betrekking op AV-, TV-, KV- en
PV-vakken.

Studiebekrachtiging (attestering)
Optie 1: A-attest zonder vakantietaak
Alle essentiële doelen van de AV-, TV-, KV- en PV-vakken werden behaald.
Optie 2: A-attest met vakantietaak
Om de kans op slagen voor een bepaald vak het volgend schooljaar te verhogen.
Leerlingen hebben niet alle essentiële doelen AV-, TV-, KV- en PV-vakken behaald, maar het behalen van
essentiële doelen is te remediëren.
De principes talentgericht en toekomstgericht worden toegepast en men is zeer behoedzaam voor een te
mathematische benadering van de leerresultaten van de essentiële doelen. Het gaat niet zozeer over het
optellen van de opeenvolgende resultaten van de evaluaties, maar wel over het interpreteren van de
evolutie van de leerling en zijn potentieel naar volgend schooljaar toe.
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•
•

Er is voor een individuele leerling onvoldoende informatie beschikbaar over de realisatie van de
essentiële doelen als gevolg van ziekte, overlijden van een dierbare of instap na de kerstvakantie.
Er is onvoldoende informatie voorhanden om te beoordelen of de leerling de essentiële doelen behaald
heeft die noodzakelijk zijn om met succes de stap naar het volgende schooljaar te maken.

Indien de delibererende klassenraad van oordeel is dat hij op 30 juni nog niet over voldoende informatie
beschikt om een gedegen beslissing te nemen, kan zo nodig het besluitvormingsproces worden verlengd
tot uiterlijk 1 september 2020. Het betreft hier geen uitstel van de eindbeoordeling, maar louter een langer
dan gebruikelijk lopend besluitvormingsproces. De delibererende klassenraad beslist met welke
maatregelen de nodige bijkomende informatie kan ingewonnen worden, bv. examens, opdrachten, …
De school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de
klassenraad wordt bepaald. Deze maatregelen worden besproken op het lokaal overleg.
Optie 4: Herexamen (augustus) om leerling tweede kans te bieden
Geef de leerling een tweede kans aan via herexamen(s) in augustus zodat de leerling extra tijd krijgt om
zich bij te werken als bijkomend element in het dossier in functie van een degelijk gemotiveerde beslissing
van de klassenraad voor een A-, B- of C- attest met eventuele heroriëntering van de leerling tot gevolg.
Optie 5: B- of C-attest
Leerlingen met onvoldoendes op het kerstrapport en die tijdens de online lessen de essentiële doelen van
verschillende vakken, waaronder de hoofdvakken, op onvoldoende wijze behalen zodat een succesvolle
overstap naar het volgend schooljaar niet mogelijk is. Het betreft hier eerder uitzonderlijke situaties
waarbij aan de leerling tevergeefs voldoende remediëringskansen werden aangeboden.
Vergewis of de klassenraad een degelijke gemotiveerde beslissing kan afleveren met vermelding van:
•
•

het globaal resultaat en
de vakken waarvoor onvoldoende/zwak gepresteerd werd (eindresultaten en evolutie) met:
o de oorzaken van slechte resultaten;
o eventueel andere opmerkingen;
o remediëring of studiebegeleiding gedurende het schooljaar;
o het resultaat.
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3. Tweede en vierde jaar
Het betreft hier leerlingen in de twee scharnierjaren en is het dus belangrijk dat deze juist georiënteerd
worden in functie van het succesvol verder zetten van hun onderwijsloopbaan. Elke leerling wordt
besproken op de klassenraad.
We gaan er van uit dat de meerderheid van de leerlingen de essentiële doelen voldoende heeft bereikt om
over te kunnen gaan naar een volgend leerjaar.
Leerlingen die het leerjaar met vrucht hebben beëindigd, krijgen het getuigschrift van de eerste/tweede
graad van het secundair onderwijs.

Studiebekrachtiging (attestering)
Optie 1: A-attest zonder vakantietaak
Leerlingen hebben alle essentiële doelen AV-, TV-, KV- en PV-vakken behaald.
Optie 2: A-attest met vakantietaak
Om de kans op slagen voor een bepaald vak het volgend schooljaar te verhogen.
Leerlingen hebben niet alle essentiële doelen AV-, TV-, KV- en PV-vakken behaald, maar het behalen van
essentiële doelen is te remediëren.
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mathematische benadering van de leerresultaten van de essentiële doelen. Het gaat niet zozeer over het
optellen van de opeenvolgende resultaten van de evaluaties, maar wel over het interpreteren van de
evolutie van de leerling en zijn potentieel naar volgend schooljaar toe.
Optie 3: Uitgestelde beslissing (U) om extra informatie te verzamelen
•
•

Er is voor een individuele leerling onvoldoende informatie beschikbaar over de realisatie van de
essentiële doelen als gevolg van ziekte, overlijden van een dierbare of instap na de kerstvakantie.
Er is onvoldoende informatie voorhanden om te beoordelen of de leerling de essentiële doelen behaald
heeft die noodzakelijk zijn om met succes de stap naar het volgende schooljaar te maken.

Indien de delibererende klassenraad van oordeel is dat hij op 30 juni nog niet over voldoende informatie
beschikt om een gedegen beslissing te nemen, kan zo nodig het besluitvormingsproces worden verlengd
tot uiterlijk 1 september 2020. Het betreft hier geen uitstel van de eindbeoordeling, maar louter een langer
dan gebruikelijk lopend besluitvormingsproces. De delibererende klassenraad beslist met welke
maatregelen de nodige bijkomende informatie kan ingewonnen worden, bv. examens, opdrachten, …
De school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de
klassenraad wordt bepaald. Deze maatregelen worden besproken op het lokaal overleg.
Optie 4: Herexamen (augustus) om leerling tweede kans te bieden
Geef deze leerling maximaal een tweede kans via herexamen(s) in augustus zodat deze extra tijd krijgt om
zich bij te werken. Deze gegevens kunnen als bijkomend element opgenomen worden in het
leerlingendossier in functie van een degelijk gemotiveerde eindbeslissing van de klassenraad.
Optie 5: B- of C-attest met heroriëntering van de leerling tot gevolg
Leerlingen met onvoldoendes op het kerstrapport en die tijdens de online lessen de essentiële doelen van
verschillende vakken, waaronder de hoofdvakken, op onvoldoende wijze behalen zodat een succesvolle
overstap naar het volgend schooljaar niet mogelijk is. Het betreft hier eerder uitzonderlijke situaties
waarbij aan de leerling tevergeefs voldoende remediëringskansen werden aangeboden.
Vergewis of de klassenraad een degelijke gemotiveerde beslissing kan afleveren met vermelding van
•
•

het globaal resultaat en
de vakken waarvoor onvoldoende/zwak gepresteerd werd (eindresultaten en evolutie) met:
o de oorzaken van slechte resultaten;
o eventueel andere opmerkingen;
o remediëring of studiebegeleiding gedurende het schooljaar;
o het resultaat.

-19-

4. Zesde en zevende jaar / Se-n-Se
Het betreft leerlingen in het laatste scharnierjaar met opstap naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
Elke leerling wordt besproken op de klassenraad.
We gaan er van uit dat de meerderheid van de leerlingen de essentiële doelen voldoende hebben bereikt
om het jaar met vrucht te beëindigen.
Leerlingen die het leerjaar met vrucht hebben beëindigd krijgen:
•
•
•
•

derde graad ASO, TSO, KSO: het diploma van secundair onderwijs
tweede leerjaar van de derde graad BSO: het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad van het secundair onderwijs
Se-n-Se van de derde graad TSO, KSO: het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Sen-Se)
derde leerjaar van de derde graad BSO, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar: het
diploma van secundair onderwijs
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Studiebekrachtiging (attestering)
Optie 1: Leerlingen beëindigen het leerjaar met vrucht
•

Mogelijkheid 1:
Leerlingen hebben alle essentiële doelen AV-, TV-, KV- en PV-vakken (en in geval van toepassing
stage) behaald.

•

Mogelijkheid 2:
Leerlingen hebben niet alle essentiële doelen AV-, TV-,KV- en PV-vakken (en in geval van toepassing
stage) behaald, maar de klassenraad oordeelt dat de leerling voldoende kans tot slagen heeft voor
een succesvolle overstap naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
Ook hier stappen we af van een mathematisch benadering en bekijken de evolutie van de leerling in
de derde graad en zijn talenten. Wat betreft de stage voorziet het nooddecreet een
overmachtsbepaling.

•

Mogelijkheid 3:
Leerlingen hebben volgens de klassenraad voldoende kans tot slagen voor een succesvolle overstap
naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt, ondanks het feit dat er onvoldoende kans was voor het
evalueren van alle stagedoelstellingen.
De klassenraad heeft tijdens de derde graad via de praktijklessen een voldoende duidelijk beeld
verworven welke evolutie de leerling heeft afgelegd en zijn talenten. Wat betreft de stage voorziet
het nooddecreet een overmachtsbepaling.

Optie 2: Herexamen (augustus) om leerling tweede kans te bieden
Geef deze leerling maximaal een tweede kans via herexamen(s) in augustus zodat deze extra tijd krijgt om
zich bij te werken. Deze gegevens kunnen als bijkomend element opgenomen worden in het
leerlingendossier in functie van een degelijk gemotiveerde eindbeslissing van de klassenraad.
Optie 3: Leerlingen beëindigen het leerjaar niet met vrucht
Het betreft hier eerder uitzonderlijke situaties waarbij het duidelijk is aan de leerling tevergeefs voldoende
remediëringskansen werden aangeboden.
Voor deze leerlingen geldt onder andere:
• er zijn onvoldoendes op het kerstrapport;
• de essentiële doelen van verschillende vakken werden onvoldoende behaald tijdens het aanloopleren
opstart vanaf 15 mei 2020;
• een succesvolle overstap naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt is nu niet mogelijk.
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de volgende punten bevat:
• de vermelding van globaal resultaat;
• de vakken waarvoor onvoldoende/zwak gepresteerd werd (eindresultaten en evolutie);
• de oorzaken van slechte resultaten;
• aantoonbare remediëring of studiebegeleiding gedurende het schooljaar;
• het resultaat;
• eventueel andere opmerkingen.

E. Aansluitende adviezen
Naast de hierboven beschreven ‘eindbeslissingen’, is de delibererende klassenraad ook bevoegd om
aansluitende adviezen te verstrekken, o.a.:
•
•
•
•
•

raadgevingen inzake studie- en werkmethoden;
een waarschuwing voor vak(ken) waaraan het volgend schooljaar extra aandacht dient te worden
geschonken;
suggesties voor het verderzetten van de studies;
adviezen met betrekking tot respectievelijk de arbeidsbereidheid en de arbeidsrijpheid met het oog
op eventuele instap in het duaal leren;
adviezen met betrekking tot het overzitten.
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F. Extra bevoegdheden
Naast de bevoegdheid om te oordelen over het al dan niet geslaagd zijn, worden aan de delibererende
klassenraad nog twee extra bevoegdheden toegekend, meer bepaald:
1. vanaf het schooljaar 2019-2020 (d.w.z. vanaf de deliberaties juni 2020) brengt de delibererende
klassenraad systematisch een gunstig of ongunstig advies uit met betrekking tot het overzitten van
het leerjaar voor elke leerling waaraan een oriënteringsattest B wordt toegekend. Enkel een gunstig
advies betekent de mogelijkheid tot overzitten, een ongunstig advies de verplichting dat de leerling ongeacht de school - moet overgaan naar het hoger leerjaar. Het advies wordt vermeld op het
oriënteringsattest B. (Zie SO 64 rubriek 3.13.)
2. vanaf het schooljaar 2018-2019 (d.w.z. vanaf de deliberaties juni 2019) brengt de delibererende
klassenraad systematisch een gunstig of ongunstig advies uit met betrekking tot respectievelijk de
arbeidsbereidheid en de arbeidsrijpheid voor elke leerling waaraan een oriënteringsattest A of B
wordt toegekend in het eerste en tweede leerjaar van de tweede graad en in het eerste leerjaar van de
derde graad. Dit dubbel advies wordt gegeven omdat de leerling de mogelijkheid heeft over te stappen
naar duaal leren, ongeacht het feit of de school die attesteert zelf duale structuuronderdelen
organiseert. Het advies is louter informatief, dus niet bindend, en vormt geen toelatingsvoorwaarde tot
duale structuuronderdelen. Beide adviezen worden vermeld op het oriënteringsattest A of B.
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Deel 3: Leerlingengesprekken

Leerlingen en leraren hebben geen evidente periode achter de rug. Een individueel gesprek met de
leerlingen online is een mooie afsluiter van het jaar.
• Voor de eerstejaars is het ook een kans om verder in dialoog te gaan over de keuze van
basisoptie/pakket.
• Besteed voldoende aandacht aan de studiekeuzebegeleiding van leerlingen in een scharnier- of
eindjaar.
We willen hier voorstellen om te vertrekken vanuit een zelfevaluatie op vlak van het welbevinden en het
leren. Dit kan je gebruiken als aanknopingspunt om resultaten te bespreken en vooruit te blikken naar
volgend schooljaar.
Het gesprek kan als volgt opgebouwd worden:
• Leerlingen bereiden het gesprek voor aan de hand van een zelfevaluatie.
• We gaan in gesprek met de leerling over hoe deze zich voelt en wat er gebeurd is in afgelopen
periode dat hier een invloed op had.
• We gaan in gesprek met de leerling over het leren in afgelopen periode. We bespreken wat er goed
liep en wat er minder goed liep, wat veel inspanning vroeg en wat minder.
• We blikken vooruit naar volgend schooljaar. Indien de leerling een studiekeuze moet maken
ondersteunt de school bij het keuzeproces en betrekt hierbij ook de ouders
• Indien van toepassing komt de arbeidsrijpheid/bereidheid van de leerling aan bod.
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Deel 4: Communicatie
Plan van aanpak
Stap 1: Communicatie binnen het beleidsteam (directeur - adjunct directeur - TAC)
Bespreek de visie op evaluatie in deze coronatijden met het directie- of het beleidsteam. Gebruik hierbij
het pedagogisch draaiboek van de overheid.
Stel de richtlijnen op voor het onderwijzend en begeleidend personeel in functie van transparantie voor
leraren, ouders en leerlingen. Dit geeft een houvast in deze onzekere tijden.

Stap 2: Communicatie groot team (leraren- leerlingenbegeleiders- coördinatoren)
•

•

•

Investeer hierin ondanks de immense tijdsdruk waaronder u staat. Voor leraren die het
afstudeerniveau van de school hoog in het vaandel dragen, zal het belangrijk zijn om de wijzigingen in
de evaluatie zoals uitgeschreven in het schoolreglement goed te duiden. Er leeft de gedachte dat wat in
het schoolreglement staat niet gewijzigd kan worden. Het nooddecreet geeft scholen de kans om de
evaluatie aan de bijzondere omstandigheden aan te passen. Er zullen wellicht ook vragen rijzen bij de
gemaakte keuzes in de nieuwe evaluatieafspraken. Ook de beslissingsboom stage wordt best
doorgesproken met het team.
De aanpassingen zoals hierboven beschreven komen voort uit duidelijke maatregelen/adviezen van de
overheid als goede huisvader. De overheid geeft deze maatregelen/adviezen om een gelijke
behandeling van leerlingen te faciliteren en de overstap van de leerlingen van de ene school naar de
andere mogelijk te maken. Daarnaast wil de overheid voorkomen dat scholen bezwijken onder een
berg van juridisering.
Kijk hoe deze communicatie voor leraren bij de heropstart op 14 mei 2020 een plaats kan krijgen. Voor
leraren die verder doen met online lessen, organiseert u best online videovergaderingen.

Stap 3: Communicatie aan ouders en leerlingen
De wijzigingen in het schoolreglement maak je schriftelijk over aan de ouders en leerlingen betreffende
• de organisatie van de evaluaties;
• stages (in geval van toepassing);
• GIP (in geval van toepassing).

