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Het Provinciaal Onderwijs is zeer ontgoocheld dat de eindtermen tweede en derde graad
vandaag vernietigd werden. De eindtermen die nu vernietigd zijn, werden immers vorig jaar
unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement en ontwikkeld door wel 230 mensen uit het
onderwijsveld.
Luk Lemmens, voorzitter POV, geeft aan : “Onze directies en leraren hebben hard gewerkt
om de eindtermen tweede graad te verkavelen in vakken, projecten en leerlingengesprekken.
Dit was een titanenwerk.”
Gedurende het voorbije schooljaar zijn leraren en leerlingen aan de slag gegaan om
eindtermen tweede graad in het derde jaar te realiseren. Leraren hebben heel wat
inspanningen geleverd, van nieuw cursusmateriaal tot aangepaste toetsen. Er is ook veel
ontwikkelwerk gebeurd voor totaal nieuwe eindtermen zoals in STEM-projecten.
Het grondwettelijk hof heeft evenwel voorzien in een overgangsperiode tot en met schooljaar
2024-2025. Dit betekent dat er continuïteit is voor de leerlingen die nu in de tweede graad
zitten tot en met de derde graad. Ook leerlingen die in september starten in het derde jaar
zullen de huidige eindtermen krijgen. Maar op basis van het arrest van het grondwettelijk hof
zullen deze leerlingen de huidige eindtermen krijgen tot en met het vijfde jaar. Er is dus
onduidelijkheid over het zesde jaar.
Luk Lemmens onderstreept: “Voor scholen en leraren Provinciaal Onderwijs is er toch heel
wat onzekerheid. In welke mate kan al het werk rond de tweede en derde graad, dat men in de
scholen nog zal leveren, gerecupereerd worden? Het water staat aan de lippen van heel wat
leraren en directies. Deze onzekerheid en de nieuwe aanpassingen zullen de werkdruk
nogmaals verhogen met een verhoogd risico op uitval van leraren en directies. En dit in een
periode van lerarentekort.”
POV wenst zo snel als mogelijk aan de tafel te gaan zitten om tot een aanpassing van de
huidige eindtermen over te gaan.
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