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PROVINCIAAL ONDERWIJS TEVREDEN MET DOORBRAAK OVER 

EINDTERMEN 
 

 

 
 

Het provinciaal onderwijs is tevreden dat de uitrol van de eindtermen nu definitief van start kan gaan. 

Deze liggen in het verlengde van de nieuwe competenties waarop het provinciaal onderwijs (POV) in 

de eerste graad reeds inzet, met als kernwoorden STEM en digitale competenties. Ook is POV tevreden 

dat er een praktijkcommissie wordt opgericht die moet oordelen of de invoering goed verloopt in TSO, 

BSO en KSO. 
 

“Het provinciaal onderwijs is reeds volop bezig de leerlingen in de eerste graad nieuwe competenties 

aan te leren: STEM, digitale competenties en media, leren leren, ondernemerschap, ... Deze zijn 

immers de competenties van de toekomst waarop hard ingezet moet worden. Zo bereiden we onze 

leerlingen ten volle voor op een toekomst in welke STEM en digitalisering centraal staan. Ook willen 

we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare leerlingen daarbij niet uit de boot vallen”, verduidelijkt 

voorzitter van het Provinciaal Onderwijs Luk Lemmens. 
 

In het nieuwe decreet ligt de lat hoger, in het bijzonder in de TSO en BSO -studierichtingen. De 

provinciale scholen gaan de uitdaging aan en voorzien in de nieuwe lessentabellen ruimte voor 

remediëren en excelleren. 

 
“POV heeft anderhalf jaar geleden aan de alarmbel getrokken dat de opleidingen in TSO, BSO en KSO 

onder druk stonden met het voorstel dat destijds op tafel lag”, stelt voorzitter Luk Lemmens. “We 

stellen vast dat de Vlaamse regering in het decreet ingrepen heeft gedaan om meer ruimte aan de 

scholen te geven. Ook zijn we blij om te vernemen dat na 1 schooljaar een praktijkcommissie de 

praktische implementatie van de tweede graad zal opvolgen.” 

 
Het voorzien van de mogelijkheid om de specifieke eindtermen (KSO/TSO) in de derde graad nog aan 

te passen, vindt het provinciaal onderwijs een zeer goede zaak. Er zijn de voorbije weken door POV 

immers een aantal problemen aangekaart over de onlogische koppeling van de specifieke eindtermen 

aan bepaalde studierichtingen. “We hopen wel dat er voor de start op 1 september nog een oplossing 

wordt gevonden zoals bijvoorbeeld voor TSO biotechnische wetenschappen. Zo vragen we om in die 

studierichting meer te focussen op de levenswetenschappen”, besluit voorzitter Luk Lemmens. 
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