Het realiseren van (transversale) eindtermen in Levens Beschouwelijke Vakken (LBV)
Afspraak tussen de onderwijsinspectie en de diverse onderwijsverstrekkers
Langs diverse kanalen bereiken ons signalen dat schoolteams al druk aan de slag zijn om de
implementatie van de nieuwe doelen voor te bereiden. Daarbij stelt het onderwijsveld zich deze twee
vragen:



Mogen de transversale eindtermen/sleutelcompetenties ook gedeeltelijk binnen de
levensbeschouwelijke vakken worden gerealiseerd?
Indien zo, zal de onderwijsinspectie bij haar toezicht hier dan ook rekening mee houden?

Na een consultatie- en amenderingsronde komen we tot een unaniem standpunt dat verder bouwt op
de afspraak die er bestond tijdens de afgelopen jaren over de vakoverschrijdend eindtermen.
We vatten de afspraak als volgt samen:






Het is aan de school om te beslissen waar (in welke vakken/projecten) de (transversale)
eindtermen worden gerealiseerd (aangebracht, ingeoefend en geëvalueerd);
Een (transversale) eindterm kan echter nooit exclusief aan een levensbeschouwelijk vak
worden toevertrouwd. Het aanbrengen en evalueren gebeurt steeds buiten het
levensbeschouwelijk vak;
Wanneer aan leraren levensbeschouwelijke vakken wordt gevraagd om binnen hun vak
bepaalde eindtermen in te oefenen - en ze hebben daar twijfels bij – dan kunnen zij terecht bij
hun inspecteur LBV die bevoegd is hiervoor goedkeuring te verlenen;
In scholen waar meerdere levensbeschouwingen worden aangeboden dienen de leraren van
de diverse levensbeschouwingen hieromtrent onderling bindende afspraken te maken;
Het is aan de school om tijdens een doorlichting aan de onderwijsinspectie aan te geven of en
in welk levensbeschouwelijke vakken wordt meegewerkt om bepaalde sleutelcompetenties in
te oefenen. In dat geval krijgt de onderwijsinspectie zicht op functionele documenten en kan
ze hierover gesprekken voeren met de leraren van de levensbeschouwelijke vakken.

Dit akkoord wordt zowel door de pedagogische begeleiding van de diverse onderwijsverstrekkers als
door de onderwijsinspectie via eigen kanalen verspreid.
Ook de commissie LBV zal een nota opstellen met concrete afspraken die ze zal bezorgen aan alle
directieteams en hun leraren levensbeschouwelijke vakken.
Indien er over deze afspraak toch nog onduidelijkheid zou blijven bestaan, dan kan je hierover steeds
met mij contact opnemen (lieven.viaene@ond.vlaanderen.be).
Met vriendelijke groeten
Lieven Viaene
inspecteur-generaal
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