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1 Vakbenamingen 

Ben ik gebonden aan de officiële benaming van vakken?  

De benaming van vakken van de basisvorming en basisopties (of desgevallend basisoptiepakketten) 

wordt decretaal vastgelegd door de Vlaamse Regering. 

De uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs maakte een vakkenactualisatie noodzake-

lijk. Aan de huidige vakkenlijst werden sommige nieuwe vakken toegevoegd, andere veranderden van 

naam en een beperkt aantal werden geschrapt. Deze actualisatie laat toe dat scholen hun pedagogisch 

project optimaal kunnen organiseren en een duidelijk en transparant communicatiebeleid kunnen voe-

ren naar ouders, leerlingen, personeel en derden. 

Het BVR werd ondertussen voor een tweede keer principieel goedgekeurd. We wachten enkel nog op 

de Raad van State. 

Mag ik de vakkenclusters zelf kiezen? En de benaming ervan? 

De nieuwe eindtermen worden door het Vlaams Parlement niet vastgehaakt aan vakken. Het zijn de 

schoolbesturen die de verbinding maken tussen de eindtermen en de vakken of vakkenclusters (= een 

groep van twee of meer vakken). Dit sluit aan bij het gegeven dat de nieuwe eindtermen die onderdeel 

vormen van de modernisering, worden geformuleerd in functie van sleutelcompetenties en niet meer 

in functie van vakken.  

Uit de werkveldverkenningen blijkt dat het loslaten van de lessentabel verplichte vakken van 

de basisvorming en de daaruit voortvloeiende communicatie over vakken of vakkenclusters 

hier en daar toch nog voor onduidelijkheden zorgt. Hoe gaan we verder om met deze vaststel-

ling? Of met andere woorden hoe kunnen we streven naar het verhogen van de transparantie 

en eenvormigheid naar ouders, leerlingen, personeelsleden en andere belanghebbenden?  

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de tech-

nische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de 

instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onder-

wijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering 

van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs. (05/06/1989) 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12931 

Omzendbrief SO 69 (21/06/2000) Benaming van vakken en specialiteiten 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9427 

 

Omzendbrief SO 60 (05/02/1999) Studieaanbod voltijds secundair onderwijs 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12988 

 

Ontwerp van decreet over het onderwijs XXX (ingediend op 25 mei 2020) 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1560416 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12931
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9427
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12988
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1560416
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Afspraken dd. 22/06/2020 – aanpassingen dd. 26/08/2020 

1. BASISVORMING 

Scholen gebruiken in hun communicatie naar ouders, leerlingen en andere belanghebbenden. 

• de benamingen van de vakken  uit het Vakkenbesluit 

• de benaming vermeld in het  leerplan. Die sluit zo nauw mogelijk aan bij het Vakkenbesluit. 

In het geval van een eigen cluster vermeldt de school duidelijk welke vakken tot de cluster behoren. 

2. BASISOPTIES 

Scholen gebruiken de officiële benamingen, zowel voor de basisopties als voor de pakketten, zoals 

vermeld in de bijlagen van SO 60.  

Indien een school ervoor kiest een basisoptie te realiseren op niveau van de basisoptie en niet via 

pakketten, is ze verplicht die te realiseren in maximaal drie, in functie van de basisoptie samen-

hangende, vakken. Als het voor een school moeilijk is zich aan de drie vakken en de benaming van 

het Vakkenbesluit te houden, kan zij ervoor kiezen met (een) vakkencluster(s) te werken.  

3. DIFFERENTIATIE-UREN  

Het staat de school vrij een benaming te geven aan de differentiatie-uren. We evalueren 

deze praktijk na een jaar. 

2 Wekelijks lessenrooster per structuuronderdeel 

Kunnen leerlingen van eenzelfde structuuronderdeel, maar met een verschillende invulling van de 

differentiatie-uren, een verschillend wekelijks lessenrooster hebben? 

Kunnen leerlingen van eenzelfde structuuronderdeel, maar met een verschillend basisoptiepakket, 

een verschillend wekelijks lessenrooster hebben? 

Onder structuuronderdeel verstaat men binnen de context van de modernisering van het secundair 

onderwijs: 

- het eerste leerjaar A; 

- het eerste leerjaar B; 

- het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers; 

- een basisoptie in het tweede leerjaar A; 

- een basisoptie of combinatie van maximum 3 basisopties in het tweede leerjaar B; 

Ook al kan een school binnen eenzelfde structuuronderdeel vakken met een verschillend aantal uren 

inrichten in functie van het tempo van de leerplanrealisatie in hoofde van individuele leerlingen of 

groepjes van leerlingen, in elk geval omvat het wekelijks lessenrooster van een structuuronderdeel 

voor alle leerlingen hetzelfde totaal aantal uren.  

Op deze regel is slechts één uitzondering toegelaten: indien de cursus bedrijfsbeheer binnen het com-

plementair gedeelte wordt ondergebracht, dan mag de school het volgen van deze cursus als faculta-

tief beschouwen (d.w.z. als een supplement voor geïnteresseerde leerlingen bovenop het gewone les-

senrooster). 
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Uit de werkveldverkenningen blijkt dat het loslaten van de lessentabel en de daaruit voort-

vloeiende invulling van het lessenrooster hier en daar resulteert in verschillende lessenroos-

ters voor leerlingen in hetzelfde structuuronderdeel (zie vbn. hieronder). Hoe gaan we verder 

om met deze vaststelling? 

Voorbeeld 1. Een wekelijks lessenrooster van 32 u. voor 2A Latijn en 33 u. voor 2A Grieks-

Latijn. 

Voorbeeld 2. Een lessentabel van 32 uur voor leerlingen in het 2e leerjaar A basisoptie Econo-

mie en organisatie en een lessentabel van 32 uur voor leerlingen in het 2e leerjaar A basisoptie 

Maatschappij en welzijn. Kunnen leerlingen uit 2A, ongeacht de basisoptie, op vrijwillige basis 

kiezen voor een wekelijks extra uur sport zodat zij een lessenrooster van 33u hebben?  

 

Omzendbrief SO 64 (25/06/1999) Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs 

3.6. Wekelijks lessenrooster 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418 

 

Afspraken dd. 22/06/2020 

1. Het wekelijks lessenrooster van een structuuronderdeel omvat voor alle leerlingen hetzelfde 

totaal aantal uren.  

(voorbeeld 1 is dus niet OK – tenzij het 33ste uur facultatief is: zie hieronder 2.) 

 

2. Een extra-curriculair of facultatief aanbod is mogelijk, zolang de evaluatie ervan niet wordt 

meegenomen in een beslissing over de attestering. Het kan een hulpmiddel zijn voor een ad-

vies aangaande de oriëntering van leerlingen. 

  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
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3 Afbakening basisvorming – differentiatie-uren – basisoptie 

De regelgeving maakt een onderscheid tussen 

• De basisvorming: de voor een structuuronderdeel toepasbare eindtermen vormen de basis-

vorming binnen het lessenrooster. De eindtermen zijn geformuleerd in functie van sleutelcom-

petenties en dienen aan elke leerling van een bepaald leerjaar zonder uitzondering te worden 

onderwezen.   

• De lesuren differentiatie: de lesuren differentiatie worden ingevuld als een verdieping of een 

remediëring van onderdelen van de basisvorming of als een verdieping in klassieke talen. De 

lesuren differentiatie kunnen nooit volledig aan remediëring worden besteed. Ze moeten in 

de eerste graad altijd een link hebben met een of meer sleutelcompetenties. 

De school biedt ten minste twee verdiepende “differentiatiepakkettenmogelijkheden” aan. 

• De basisoptie: de basisoptie is een structuuronderdeel, bestaande uit een groep leervakken 

die in de eerste graad een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt. 

Met het oog op de uitwerking van de getrapte studiekeuze, die start met de keuze voor een 

basisoptie als dusdanig of in voorkomend geval de invulling via een basisoptiepakket, moeten 

de basisopties en basisoptiepakketten inhoudelijk duidelijk onderscheiden zijn. 

Vanuit het eerste leerjaar kan een leerling om het even welke basisoptie in het tweede leerjaar 

kiezen. De delibererende klassenraad in het eerste leerjaar kan evenwel beslissen om de leer-

ling in het tweede leerjaar remediëring op te leggen of de leerling van de toegang tot een of 

meer basisopties of basisoptiepakketten van het tweede leerjaar uit te sluiten. 

De organisatie van de 1e graad 
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs 

(17/12/2010), art.3, art. 142, art. 147, art. 157/5 en art. 157/6 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289 

Omzendbrief SO 64 (25/06/1999) Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs 3.6 

Wekelijkse lessenrooster en 3.7. Differentiatie 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van 

het secundair onderwijs, VR 2018 0106 DOC.0552/2BIS, art.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/BVR-modernisering-secundair-defini-

tief-goedgekeurd-VR-1-juni-2018.pdf 

Afspraken dd. 22/06/2020 - aanpassingen dd. 26/08/2020 

1. Moet ik een duidelijk onderscheid maken tussen de uren van de basisvorming, van het diffe-

rentiatiegedeelte en van de basisoptie?  

Mag ik de eindtermen van de basisvorming aanbieden of evalueren in het differentiatiege-

deelte? 

De strakke lijn van de regelgeving is voor scholen een moeilijk haalbare kaart. Daarom 

onderscheiden wij vier mogelijke modellen – zie hieronder. Aan de hand van die mo-

dellen kan de school duidelijk aangeven hoe zij werkt per klasgroep/per leerling/per 

vak / per leerplan… Indien een deel van de eindtermen van de basisvorming  is opge-

nomen in de differentiatie-uren, zal het doorlichtingsteam tijdens de doorlichting ook 

het differentiatiegedeelte meenemen in zijn onderzoek. 

 

2. Mag ik een aantal eindtermen van de basisvorming (zie modellen) louter in de basisoptie 

aanbieden en evalueren, als alle leerlingen dezelfde basisoptie volgen? 

Neen, de eindtermen van de basisvorming (zie modellen) worden minstens ook aange-

boden en geëvalueerd in de basisvorming. De doelen van een basisoptie verschillen 

van de eindtermen van de basisvorming. 

 

3. Als ik alle remediëring opvang in de basisvorming door te differentiëren, kan ik dan de lesuren 

differentiatie invullen met louter verdiepende differentiatiepakkettenmogelijkheden? 

Ja, dat kan, rekening houdend met het volgende: 

• De school biedt die remediërende differentiatiepakketten aan waaraan de leerlingen behoefte 

hebben.  

• Remediëring is niet altijd vraaggestuurd. Remediëring kan ook worden opgelegd zowel door de 

begeleidende klassenraad in de loop van het eerste of tweede leerjaar van de eerste graad als 

door de delibererende klassenraad in het eerste leerjaar van de eerste graad. In dat laatste 

geval betreft het dan remediëring in het tweede leerjaar (A of B) die, ongeacht de school van 

inschrijving, zowel een recht als een plicht is voor de leerling. 

 

4. Kan ik binnen een bepaalde basisoptie ook doelen van een andere basisoptie aanbieden? 

Dat kan indien ook alle doelen van de gekozen basisoptie aangeboden en geëvalueerd 

zijn worden of indien er in de goedgekeurde leerplannen van die verschillende basis-

opties gemeenschappelijke doelen zijn. 

 

 

  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/BVR-modernisering-secundair-definitief-goedgekeurd-VR-1-juni-2018.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/BVR-modernisering-secundair-definitief-goedgekeurd-VR-1-juni-2018.pdf
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4 modellen basisvorming (BV) – differentiatie (D) / SC ‘X’ of vak ‘X’ of leerplan ‘X’ of vakkencluster 

‘X’ 

 

 

 

Model 1 

 

Model 2 

 

Model 3 

 

Model 4 

D-uren 

minimum 

5 u. (1A en 1B)  

2 u. (2A en 2B) 

 

 

Remediëring 

of verdieping 

van ET BV 

voor vak X / 

leerplan X / 

vakkencluster 

X 

ET BV  

+ remediëring 

en verdieping 

zijn geïnte-

greerd 

Remediëring 

of verdieping 

van ET BV 

voor vak X / 

leerplan X 

ET BV voor 

vak X / 

leerplan X 

(deel 2) / 

vakken-

cluster X 

 

BV-uren 

minimum 

27 u. (1A en 1B)  

25 u. (2A)  

20 u. (2B) 

ET BV  

voor vak X 

/ leerplan 

X / vakken-

cluster X 

ET BV 

voor vak X 

/ leerplan 

X / vakken-

cluster X 

 

 

Model 1: de eindtermen of leerplandoelen voor een bepaald(e) vak / leerplan / vakkencluster of een 

bepaalde sleutelcompetentie worden enkel aangeboden in de basisvorming. Er is geen verdieping of 

remediëring voor deze eindtermen of leerplandoelen in het differentiatiegedeelte. Er kan wel reme-

diëring of verdieping zitten binnen de basisvorming. 

 

Model 2: de eindtermen of leerplandoelen voor een bepaald(e) vak / leerplan / vakkencluster of een 

bepaalde sleutelcompetentie worden aangeboden in de basisvorming. De school biedt ook nog ver-

dieping of remediëring voor deze eindtermen of leerplandoelen. Het aanbod in het differentiatiege-

deelte is duidelijk onderscheiden van het aanbod in de basisvorming (bv. andere leraar, andere sa-

menstelling klasgroep …). 

 

Model 3: de eindtermen of leerplandoelen voor een bepaald(e) vak / leerplan / vakkencluster of een 

bepaalde sleutelcompetentie worden aangeboden in de basisvorming. De verdieping of de remedi-

ering verloopt geïntegreerd met het aanbod van de basisvorming (bv. zelfde leraar, zelfde groepssa-

menstelling). 

 

Model 4: een deel van de eindtermen of leerplandoelen voor een bepaald(e) vak / leerplan / vakken-

cluster of een bepaalde sleutelcompetentie wordt aangeboden in de basisvorming. Een ander deel 
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wordt enkel aangeboden in het differentiatiegedeelte, weliswaar voor alle leerlingen. Eventueel 

biedt de school ook nog verdieping of remediëring voor deze eindtermen of leerplandoelen in het 

differentiatiegedeelte. Voor het geheel van alle eindtermen of leerplandoelen voor een bepaald(e) 

vak / leerplan / vakkencluster of een bepaalde sleutelcompetentie voorziet de school meer lesuren 

basisvorming dan het minimum aantal. Ze maakt daarvoor gebruik van de ‘lesuren differentiatie’. In 

de resterende lesuren differentiatie komt verdieping of remediëring aan bod. 

 

4 Aanbod van minstens twee verdiepende differentiatiemogelijk-

heden  

De codex bepaalt:  

• de lesuren differentiatie kunnen worden ingevuld als een verdieping of een remediëring van 

onderdelen van de basisvorming of als een verdieping in klassieke talen 

• de school biedt 5u (1A / B) of 2u (2A / B) “differentiatiepakketten” aan 

• de school biedt “differentiatiepakketten” aan die niet uitsluitend remediërend zijn 

• de school biedt “differentiatiepakketten” aan die de verplichte of opgelegde remediëring niet 

onmogelijk maken 

• de school biedt minstens 2 verdiepende “differentiatiepakketten” aan.  

De omzendbrief SO 64 vertaalt dit laatste in: 

• de leerling kan één of meerdere verdiepende “differentiatiepakketten” kiezen. 

Uit de communicatie van het Departement Onderwijs blijkt dat het aanbieden van keuzemogelijkheid 

aan de leerling (ook al is het maar voor een deel van de differentiatie-uren) als gegeven nagestreefd 

wordt.   

Uit de werkveldverkenningen blijkt dat bovenstaande resulteert in verschillende scenario’s. Hoe gaan 

we verder om met deze vaststelling? 

De differentiatie-uren bestaan uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte (evt. gespreid over het 

schooljaar). 

- Bv. Alle leerlingen van eenzelfde structuuronderdeel krijgen 2 u. een verdieping in Frans en 

daarnaast kunnen zij 3 u. kiezen uit een aanbod van verschillende vakken als verdieping of 

remediëring. 

- Bv. De school biedt in de differentiatie-uren 4u wetenschappelijk werk aan en 1 u. zelf in te 

vullen door de leerling (bv. keuze uit een aanbod van verschillende vakken, voor een korte of 

langere periode). 

 

De differentiatie-uren bestaan uit verschillende differentiatiemogelijkheden naast elkaar waaruit de 

leerlingen kunnen kiezen. 

- Bv.  De school biedt 1A aan met 5 u. verdieping in creatieve vakken en 1A met 5 u. STEM. 

- Bv. De school biedt 1B aan met 5 u. techniek en 1B met 5 u. Nederlands en wiskunde. 

 

De differentiatie-uren zijn volledig variabel. De leerling heeft verschillende mogelijkheden om het to-

taalpakket aan differentiatie samen te stellen. 

- Bv. De school biedt meerdere vakken of projecten aan en de leerling stelt op basis hiervan een 

pakket van 5 u. samen.  



 

FAQ-regelgeving nieuwe eindtermen 9/10 

 

De differentiatie-uren zijn voor alle leerlingen op dezelfde manier ingevuld. De leerling kan niet kiezen. 

- Bv. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde differentiatie-uren, bestaande uit 1 verdie-

pende differentiatiemogelijkheid en 1 uur vaste remediëring voor één bepaald vak. 

- Bv. De school biedt aan alle leerlingen 1B dezelfde verdiepende differentiatiemogelijkheid en 

1 uur remediëring waaraan de leerling behoefte heeft. 

- Bv. Alle leerlingen doorlopen, eventueel in andere volgorde, eenzelfde “kennismakingspar-

cours studiedomeinen”. 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs 

(17/12/2010), art.3, art. 157/7 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289 

Omzendbrief SO 64 (25/06/1999) Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs 3.6 

Wekelijkse lessenrooster en 3.7. Differentiatie 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418 

Afspraken dd. 26/08/2020 

1. De regelgeving die stelt dat de school minstens twee verdiepende differentiatiemogelijkheden 

aanbiedt, is niet van toepassing waar het een verdieping in klassieke talen betreft. 

Leerlingen die een verdieping in klassieke talen kiezen, zijn niet onderhevig aan deze regelgeving. 

Zij kunnen m.a.w. 5 u. resp. 2 u. klassieke talen volgen in 1A, resp. 2A, met dien verstande dat zij 

de remediëring krijgen waaraan zij behoefte hebben.  

 

2. In strikte navolging van de codex volstaat het dat de school minstens twee verdiepende differen-

tiatiemogelijkheden aanbiedt naast de remediërende differentiatie waaraan de leerling behoefte 

heeft. De keuze van de leerling is hier niet prioritair. 

 

5 Aanbod van moderne vreemde talen  

Voor de eerste graad A-stroom is er geen expliciete verwijzing naar Frans of Engels opgenomen in de 

codex.  In de afbakening van eindterm 3.7 wordt wel expliciet verwezen naar beide talen. Zowel Engels 

als Frans maken ten minste deel uit van het aanbod. 

Voor de eerste graad B-stroom vermeldt de codex: “De eindtermen voor de eerste graad die worden 

geformuleerd in functie van competenties in andere talen als vermeld in het eerste lid, 3°, worden in de 

B-stroom ten minste in het Frans gerealiseerd.” – deze eindtermen kunnen bijkomend ook in een an-

dere taal gerealiseerd worden. Het aanbod van Engels is dus vrijblijvend. 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs 

(17/12/2010), art.139 §2 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289 

Omzendbrief SO 64 (25/06/1999) Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs 4. De 

basisvorming 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
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Afspraken dd. 26/08/2020 

1. Welke talen maken minimaal deel uit van het curriculum in de eerste graad A-stroom? 

Frans en Engels. Bijkomend kunnen de ET van SC3 in een andere taal gerealiseerd worden. 

  
We noteren de opmerking van OVSG: Hieruit blijkt onvoldoende dat niet alle eindtermen in beide talen gerealiseerd 

moeten worden. 

 

2. Welke talen maken minimaal deel uit van het curriculum in de eerste graad B-stroom? 

Frans. Bijkomend kunnen de ET van SC3 in een andere taal gerealiseerd worden, bv. Engels. 

 

 


