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Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 
Het goed gebruik van de schooltijd 

1 Inleiding 

Scholen streven spontaan naar een goed gebruik van de schooltijd en trachten tot een evenwich-
tige en rationele organisatie van schooljaar en lestijden te komen. Ook de Vlaamse regering en de 
onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap hechten daar veel belang aan. Zij legden een 
aantal wettelijke bepalingen rond het onderwerp vast. De Vlaamse regering is bevoegd om de va-
kantieregeling vast te leggen en de aanwending van de schooltijd te bepalen.1 De onderwijsin-
spectie van de Vlaamse Gemeenschap is ermee belast die zaken te controleren.2 Bij overtreding 
kan men met een gedeeltelijke terugvordering van de werkingstoelagen sanctioneren. 

In deze Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 wordt het volledige reglementaire kader 
toegelicht voor het voltijds secundair onderwijs.3 Het is belangrijk dat scholen de bepalingen ken-
nen die ze absoluut moeten respecteren. Om te voorkomen dat scholen uit onwetendheid of door 
een foutieve interpretatie overtredingen zouden maken, formuleert Katholiek Onderwijs Vlaande-
ren hier en daar ook een reglementair aandachtspunt. 

Voor veel scholen gaat het eigen streven naar een goed gebruik van de schooltijd verder dan de 
wettelijke minimumeisen. Deze tekst omvat ook meer dan een reglementaire toelichting en wil 
concrete, ondersteunende suggesties in de vorm van aanbevelingen doen. Die aanbevelingen wor-
den ter ondersteuning aangereikt. Het staat scholen vrij die aanbevelingen over te nemen. 

 

1 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secun-
dair onderwijs (hierna: codex S.O.), art. 12. 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > secun-
dair onderwijs > codex. 

2 Decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische be-
geleidingsdiensten, art. 5, § 1, 5. 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > niveau-
overschrijdend deel > inspectie en pedagogische begeleiding. 

3 Er wordt evenwel niet ingegaan op het flexibele kader voor de organisatie van leerlingenstages. Zie daar-
voor de mededeling “Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds se-
cundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs (OV4)” (MLER_072). 

mailto:lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/5d1776eb-1060-4ee0-a00c-5edd824f648e/attachments/MLER_072_Reglementaire%20aspecten%20vd%20organisatie%20van%20leerlingenstages%20in%20het%20voltijds%20so%20en%20het%20buso%20OV4.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/5d1776eb-1060-4ee0-a00c-5edd824f648e/attachments/MLER_072_Reglementaire%20aspecten%20vd%20organisatie%20van%20leerlingenstages%20in%20het%20voltijds%20so%20en%20het%20buso%20OV4.pdf
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De toepassing ervan is uiteraard niet het voorwerp van controle door de onderwijsinspectie. Ze kun-
nen wel als inspiratie dienen voor het optreden van de eigen pedagogische begeleidingsdiensten. 

Om duidelijk het onderscheid te maken tussen wat de overheid bepaalt en wat Katholiek Onder-
wijs Vlaanderen aanbeveelt, worden de rubrieken “reglementair aandachtspunt” en “aanbeveling” 
uitdrukkelijk onderscheiden. 

In punt 2 van deze mededeling gaan we in op de organisatie van het schooljaar. Wegens de vele 
specifieke vragen rond het onderwerp gaan we apart in op de organisatie van evaluatieperiodes in 
punt 3. Ten slotte gaan we in punt 4 ook in op de planning van het schooljaar. 

2 Organisatie schooljaar 

Vanuit haar bevindingen tijdens schooldoorlichtingen heeft de onderwijsinspectie in haar jaarversla-
gen meermaals aandacht gevraagd voor een optimaal gebruik van de onderwijstijd. Ze noemt een 
aantal factoren die tot verlies van effectieve lestijd op klas- en schoolniveau leiden en ze is bijzon-
der kritisch over de wijze waarop kostbare onderwijstijd verloren gaat. Hoe de beschikbare vor-
mingstijd concreet wordt ingevuld, moet de kwaliteit van het onderwijs en het belang van de indivi-
duele leerling ten goede komen. Een school is gedurende 182 lesdagen opengesteld. De leerlingen 
hebben er recht op dat die tijd met lessen en pedagogische activiteiten zinvol ingevuld wordt. 

2.1 Rationele organisatie van de lestijd 

2.1.1 Lessen 

Het uurschema begint voor elke leerlingengroep ten vroegste om 8 uur en eindigt tussen 15 en 17 uur. 
De leerlingen hebben wekelijks een halve vrije dag, naar keuze bepaald.4 

Van dit uur- en weekschema kan men afwijken voor: 

• extra-murosactiviteiten; 

• de organisatie van stages;5 

• andere buitengewone organisatorische overwegingen. 

Reglementair aandachtspunt 

De overheid heeft het minimumlessenrooster decretaal vastgelegd.6 Elk schoolbestuur beschikt 
echter voor elk van zijn scholen over de vrijheid om – conform de vigerende decretale en regle-
mentaire bepalingen7 – de lessenroosters zelf vast te stellen. Die vrijheid betekent dat een school 
kan afwijken van de standaardspreiding van een vak over een heel schooljaar en ervoor kan kiezen 
om een vak gedurende een kortere periode (bv. twee lestijden gedurende één semester i.p.v. één 

 

4 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 betreffende de organisatie van het schooljaar in 
het secundair onderwijs, artikel 3. 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > secun-
dair onderwijs > instellingen en leerlingen > organisatie. 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001 over “Organisatie van het schooljaar in het secundair 
onderwijs”, punten 3-4. 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > coördinatie van de omzendbrieven > secundair on-
derwijs > instellingen en leerlingen > organisatie. 

5 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 4 (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 5 (idem). 

6 Codex S.O., art. 153-157 (idem). 
7 Zoals het opgelegde minimum en toegestane maximum aantal wekelijkse lestijden, de opgelegde basis-

vorming, … 
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lestijd over heel het schooljaar) intensiever te organiseren. Sommige graadleerplannen laten ook 
toe de leerinhouden hetzij in het eerste, hetzij in het tweede leerjaar van de graad te geven, in 
plaats van gedurende twee leerjaren. Let wel: de basisvorming is steeds leerjaargebonden vastge-
legd. 

Enkele aanbevelingen 

• De school bepaalt zelf wanneer de leerlingen hun halve dag vrij hebben. Deze vrije halve dag 
kan variëren naar gelang van de leerlingengroep. Naar analogie met het basisonderwijs is het 
aan te bevelen de vrije halve dag toch op woensdagnamiddag te laten vallen. Anderzijds kan 
de overbezetting van bepaalde lokalen, de aanwezigheid van een internaat, de organisatie van 
een alternerende stage … een ander tijdstip wenselijk maken. 

• De leraar zorgt voor een evenwichtige spreiding van de leerstof over het gehele schooljaar, 
bv. op basis van zijn jaarplan. Leraren kunnen veel tijd winnen door collegiaal samen te wer-
ken en door een sterke verticale en horizontale samenwerking tussen leraren van dezelfde of 
van aanverwante vakken tot stand te brengen. Afspraken hierover kunnen bv. in vakvergade-
ringen tot stand komen. 

• Meestal volstaan de didactische middelen waarover de leraren in de klas kunnen beschikken 
om het leerplan in al zijn facetten binnen de eigen lestijden te verwerken. Toch moet men in 
een lessenrooster soms ruimte voor didactische excursies, gastcolleges of vakprojecten cre-
eren. Ook hier zijn afspraken vooraf belangrijk. 

• Ook de organisatie van leerlingenstages bekijkt men mee vanuit het streven naar doelmatig-
heid. Zo waakt een school er beter over dat het wegvallen van lessen ten gevolge van bloksta-
ges de afwerking van het globale goedgekeurde leerprogramma niet in het gedrang brengt. 
Men kan dat voorkomen door die lessen binnen het gewone uurschema tijdens de normale les-
weken in te laten halen. 

2.1.2 Middagpauze 

Er is een middagpauze van ten minste vijftig minuten.8 Die middagonderbreking moet op een tijd-
stip vallen waarop men normaliter het middagmaal nuttigt. De leerlingen dienen voldoende tijd te 
krijgen om te eten. Enkel om buitengewone organisatorische omstandigheden zijn afwijkingen van 
de minimumduur toegestaan. 

Pedagogisch bekeken is het aanleren van een middagcultuur, met ruimte voor allerlei activiteiten, 
een aandachtspunt voor elke school. Occasioneel kan een school middagactiviteiten organiseren 
waarvan ze het belangrijk vindt dat alle leerlingen hieraan deelnemen (bv. sobere maaltijd tij-
dens de vasten, een sportmanifestatie, …). Om zich ervan te verzekeren dat leerlingen op zulke 
dagen de school tijdens de middagpauze niet verlaten, kan men hierover een bepaling in het 
schoolreglement opnemen. Ook scholen die elke middagpauze verplichte (spel)activiteiten organi-
seren, kunnen een dergelijke bepaling in het schoolreglement inlassen.9 

 

8 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 3 (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 4 (idem). 

9 Mededeling “Het schoolreglement in het gewoon voltijds secundair onderwijs” (MLER_077). 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d873c136-f180-48a8-b80a-16faa8da57cd/attachments/MLER_077_Het%20schoolreglement%20in%20het%20gewoon%20voltijds%20secundair%20onderwijs%202021-2022.pdf
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2.1.3 Afwezigheid van de leraar10 

Het kan gebeuren dat lessen door afwezigheid van de leraar niet door kunnen gaan (bv. wegens 
ziekte). Normaal voorziet men dan in vervanging of in een vervangende activiteit. In uitzonder-
lijke gevallen beslist de directeur of de leerlingen de school mogen verlaten. 

Reglementaire aandachtspunten 

• De overheid beperkt bewust de marge niet waarover de directeur beschikt om leerlingen bij 
afwezigheid van de leraar (en met akkoord van de ouders) naar huis te laten gaan. Het behoort 
tot de verantwoordelijkheid van de school. De onderwijsinspectie zal hier niet op focussen. 

• Het voornoemde akkoord van de ouders heeft te maken met de aansprakelijkheid van de 
school. Zij staat in voor de door leerlingen veroorzaakte schade gedurende de uren dat die on-
der toezicht staan, d.i. in principe tijdens de gewone schooluren. Een school kan minderjarige 
leerlingen zonder het akkoord van de ouders niet toelaten de school te verlaten.11 
Het is dan ook aangewezen om ouders bij het begin van het schooljaar te verzoeken hun wens 
hierin schriftelijk kenbaar te maken. Leerlingen wiens ouders vooraf hun akkoord hebben be-
tuigd met het principe dat hun zoon of dochter na individuele toelating van de directeur naar 
huis mag komen, kunnen in voorkomend geval vertrekken. De andere leerlingen moeten hoe 
dan ook op school blijven. 
Het is voor een school op organisatorisch vlak niet eenvoudig om de toestemming van de ou-
ders per leerling na te gaan. Het is aan te raden om in zo’n situatie in de schoolagenda zowel 
de afwezigheid van de leraar als het akkoord van de directeur officieel te melden. 

• Bij afwezigheid van een praktijkleraar moet de school in adequate vervanging voorzien. De 
persoon die toezicht houdt op leerlingen die arbeid verrichten, moet vertrouwd zijn met het 
correcte gebruik van de arbeidsmiddelen en de toepasselijke beschermingsmaatregelen zodat 
hij gepast kan ingrijpen. Zonder adequaat toezicht mag de praktijkles niet doorgaan. 

• Het is aangewezen de verzekeringspolis na te kijken of bij de eigen verzekeringsagent of -ma-
kelaar te verifiëren of de verzekeringsdekking gewaarborgd is. 

2.2 Rationele organisatie van de lesvervangende activiteiten 

Een zinvolle lesvervangende activiteit is in principe goed bestede tijd. Daartoe moet ze een di-
recte of indirecte band met het opvoedingsproject in het algemeen of met het lesprogramma in 
het bijzonder hebben. De lessen die wegvallen moeten uiteraard niet ingehaald worden. 

Enkele aanbevelingen 

• In de eerste plaats willen we beklemtonen dat lesvervangende activiteiten oordeelkundig ge-
schikt en tijdig gepland moeten worden, zodat elk vak dat op het lessenrooster voorkomt, de 
nodige uren krijgt om het leerplan op een degelijke manier af te werken. Men voorkomt dus 
beter dat lesvervangende activiteiten met eigenaardigheden van het lessenrooster samenval-
len (bv. frequent wegvallen van de vrijdag of de maandag); anders kunnen bepaalde vakken 
tot de helft van hun lestijden verliezen. Zeker bij vakken met één lesuur is het risico hierop in 
het tweede en derde trimester niet denkbeeldig. 

 

10 Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 4 (idem). 
11 Mededeling “Aansprakelijkheden binnen onderwijs” (MLER_040). 

Los daarvan zouden de meerderjarigen ook vooraf (schriftelijk) moeten verklaren dat zij, wanneer een 
leraar afwezig is, pas na individuele toelating van de directeur naar huis kunnen vertrekken. 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/55d54acb-13c6-4b7c-89e1-590a912051dd/attachments/MLER_040_Aansprakelijkheden%20binnen%20onderwijs.pdf
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• Men kan bij één lesvervangende activiteit verscheidene vakken trachten te betrekken; hier-
door vergroot de pedagogische waarde ervan. Er is echter altijd nood aan selectie. Een verant-
woorde keuze kan net daarom van schooljaar tot schooljaar variëren.  

Hieronder volgen enkele voorbeelden van zinvolle lesvervangende activiteiten. 

2.2.1 Onthaal bij het begin van het schooljaar 

Bij het begin van het schooljaar kunnen onthaalactiviteiten zinvol zijn. Ze helpen de leerling de 
weg te vinden en zich thuis te voelen in de nieuwe schoolstructuur of klassituatie. Vooral in de 
eerste graad mag men daar voldoende aandacht aan besteden. Een veilige start verhoogt het wel-
bevinden van de jongere en is vaak bepalend voor een verder verloop van het schooljaar en voor 
de relaties met de leraren.12 

Reeds bij het allereerste contact bij de inschrijving verstrekt men best reeds zoveel mogelijk in-
formatie, zodat de leerling naar de school kan toeleven. De eigenlijke onthaalperiode kan in het 
1ste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar drie dagen tot een week duren en tot een 
vorm van permanent onthaal gedurende de rest van het schooljaar uitgroeien. 

2.2.2 Verruimde vorming 

Bepaalde binnen- en buitenklasactiviteiten die het gewone lessenrooster doorbreken, ondersteu-
nen de realisatie van het opvoedingsproject en/of de leerplannen: 

• religieuze vorming 
bezinningsdagen of -sessies, eucharistievieringen of gebedsdiensten, acties van Broederlijk de-
len en Welzijnszorg, vasten- en missie-animatie, pastorale projecten, … 

• culturele vorming 

• film, toneel, concert, museumbezoek, studiereizen, … 

• taal- en uitwisselingsprojecten 

• vakoverschrijdende thema's en projectwerk 

• relationele en seksuele vorming, sociale vorming, Europese vorming, mondiale vorming, poli-
tieke vorming, vredesopvoeding, ecologische vorming, … 

• schoolsportdag 

• aanvullende vorming zoals contact met bedrijven, schoolverlaterswerking, … 

• … 

Aanbeveling 

Het is belangrijk dat een school deze activiteiten steeds kadert in een kostenbeheersend beleid. 
Vooraleer dergelijke activiteiten te organiseren, zullen betrokkenen van alle niveaus (directie, 
vakgroepen, individuele leraar …) op basis van de leerplannen en het opvoedingsproject nagaan 
welke didactische doelen men er mee wil bereiken. Eenmaal daar duidelijkheid over bestaat, kan 
men onderzoeken of het gebruik van alternatieve, creatieve benaderingen of het combineren van 
verschillende doelstellingen de kosten voor de leerlingen maximaal kan beperken. 

 

 

12 Tekst “Raamtekst observerende en oriënterende eerste graad” 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/observerende-en-orienterende-eerste-graad
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2.3 Aanwezigheden en lesvrije dagen 

2.3.1 Aanwezigheden 

Leraren en leerlingen zijn normaal gezien gedurende alle periodes en tijden die voor schoolse ac-
tiviteiten zijn aangewezen, op school aanwezig. De regel is dat leerlingen aanwezig zijn tijdens 
de lessen, dat ze hun stages volbrengen, proeven en toetsen afleggen en aan alle lesvervangende 
activiteiten deelnemen. Alle individuele afwezigheden moeten gewettigd worden.13 

Enkele aanbevelingen 

• Afspraken over de aanwezigheid van de leerlingen worden in het schoolreglement vastgelegd. 
Door duidelijke normen te stellen en ze consequent te hanteren worden leerlingen gestimu-
leerd hun verantwoordelijkheid op te nemen. Aangezien spijbelen vaak een uiting is van 
schoolmoeheid, is een effectief spijbelpreventiebeleid gestoeld op het streven naar een opti-
maal schoolklimaat en een ondersteunende schoolomgeving.14 

• Voor leerlingen die voornamelijk als gevolg van extra-scolaire problemen problematisch afwe-
zig zijn, beschikt de school over een reglementaire ruimte om de leerling te (laten) begelei-
den.15 Eens men inzicht in de persoonlijke problematiek van de leerling heeft gekregen zal 
men, na intern overleg met het CLB en/of met de hulp van externe hulpverlening, begelei-
dingsacties opzetten. 

De verplichtingen inzake de aanwezigheid van leraren vinden we terug in het Algemeen regle-
ment van het personeel van het katholiek onderwijs,16 aangevuld door de instellingsgebonden op-
drachten die deel uitmaken van de geïndividualiseerde functiebeschrijving van elke leerkracht. 

2.3.2 Vakantieregeling 

2.3.2.1 Algemeen 

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes die door de Vlaamse regering zijn 
vastgesteld.17 Het ministerie van onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgen de con-
crete uitwerking voor de komende schooljaren.18 

 

13 Ministeriële omzendbrief SO/2005/04 van 8 juli 2005 over "Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het 
voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs", punten 2.2 en 2.3 
http:/www./ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > coördinatie van de omzendbrieven > secundair on-
derwijs > instellingen en leerlingen > leerplicht. 

14 Mededeling “Preventie en aanpak van spijbelen” (MLER_052). 
15 Ministeriële omzendbrief SO/2005/04 van 15 augustus 2002, punt 2.4 (idem). 
16 Mededeling “Algemeen Reglement van het gesubsidieerd personeel van het katholiek gewoon en buiten-

gewoon basis- en secundair onderwijs met inbegrip van HBO5 Verpleegkunde, met uitzonderling van het 
volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs” (M-VVKSO-2010-046) 

17 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 7 (idem) 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 7 (idem) 

18 http://www.ond.vlaanderen.be > thema’s > schoolvakanties. 
Jaarlijks berekent Katholiek Onderwijs Vlaanderen de concrete vakantieregeling voor de twee komende 
schooljaren. Zie mededeling “Vakantiedagen en vrije dagen in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022” 
(MLER_042). 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/9dda4f62-03c1-4732-ae3b-a186fa68c759/attachments/MLER_052_Preventie%20en%20aanpak%20van%20spijbelen.pdf
http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/upload/2010/M-VVKSO-2010-046.pdf
http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/upload/2010/M-VVKSO-2010-046.pdf
http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/upload/2010/M-VVKSO-2010-046.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/0d4f9e07-435c-41cb-889e-23c292c6d8ee/attachments/MLER_042_Vakantiedagen%20schooljaar%202020-2021%20en%202021-2022.pdf
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2.3.2.2 Facultatieve vakantiedag 

De secundaire scholen beschikken bijkomend nog over één vrij te kiezen facultatieve vakantiedag. 
Eventueel kan die in twee halve dagen worden opgesplitst. Hij kan ook per vestigingsplaats ver-
schillen. 

2.3.3 Schorsing van de lessen buiten de gewone vakantieperiodes en –dagen 

In bepaalde omstandigheden kunnen de lessen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep ge-
schorst worden buiten de gewone vakantieperiodes en -dagen. 

2.3.3.1 Administratieve en onthaalformaliteiten bij het begin van het schooljaar 

Bij het begin van het schooljaar kan men de lessen een halve dag schorsen om “administratieve en 
onthaalformaliteiten voor te bereiden”.19 Onder het begin van het schooljaar verstaat men de 
eerste week. Men verwijst hier niet naar de onthaalactiviteiten zelf, maar naar de praktische 
voorbereiding ervan. 

De betrokken halve dag kan verschillen per leerlingengroep. Onder leerlingengroep verstaat men: 
de leerlingen van een bepaalde graad, onderwijsvorm, groep van studierichtingen, studierichting, 
leerjaar, klas. 

Reglementair aandachtspunt 

Dit reglementair kader is van toepassing wanneer men op de eerste schooldag de leerlingen van 
de hogere leerjaren met het oog op een optimaal verloop van het onthaal van de nieuwe leer-
lingen pas in de namiddag naar school laat komen. 

Aanbeveling 

De administratieve voorbereiding van het schooljaar (samenstellen van klassen en leerlingengroe-
pen, uitdelen van schoolboeken) werkt men idealiter tegen de laatste vakantiedagen al af. 

2.3.3.2 Pedagogische studiedagen voor leraren 

In de loop van het schooljaar kunnen de lessen gedurende één dag of twee halve dagen geschorst 
worden om voor de leraren een pedagogische studiedag te houden.20 De regeling kan per leerlin-
gengroep verschillen. De studiedag kan in schoolverband of binnen de scholengemeenschap plaats-
vinden. Datum, thema en werkvorm zijn vrij. 

2.3.3.3 Verkiezingen 

De halve dag onmiddellijk na parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen kunnen de 
lessen geschorst worden in scholen waar stem- en/of stemopnemingsbureaus waren gevestigd.21 

 

19 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 6, 1° (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 7 (idem). 

20 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 6, 2° (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 7 (idem). 

21 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 6, 3° (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 7 (idem). 
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Reglementair aandachtspunt 

Uiteraard dient deze mogelijkheid enkel om de leslokalen die als stem- of telbureau hebben gefun-
geerd opnieuw in orde te brengen. Alleen de leraren of leerlingen van klasgroepen waarvan de loka-
len werkelijk voor de inrichting van een stem- of telbureau zijn gebruikt, kunnen vrijaf krijgen. 

3 Organisatie evaluatieperiodes 

3.1 Algemeen kader 

Evaluatie behoort tot de pedagogische vrijheid. Het gaat om observaties en vaststellingen die de 
waarde van elementen van het leren nagaan. Het is dus ruimer dan het evalueren via toetsen of 
proeven en gebeurt voortdurend tijdens het leerproces. 

Scholen bouwen autonoom aan een evaluatiebeleid als onderdeel van hun onderwijskundig beleid. 
De organisatie van toetsen en proeven en van de deliberatie zal gebeuren vanuit dat eigen beleid. 
Scholen staan met andere woorden zelf in voor het optimaal gebruik van de voorziene lestijd. 
Daarbij zullen ze rekening moeten houden met het reglementaire kader en ervoor zorgen dat leer-
lingen zo veel mogelijk lessen en lesvervangende activiteiten krijgen tijdens de 182 lesdagen 
waarop scholen in principe open zijn.  

Wij benadrukken dat de begrippen ‘evaluatie’, ‘evaluatieperiode’ en ‘evaluatiedagen’ zoals ze 
verder in dit punt gebruikt worden, enkel betrekking hebben op die aspecten van evaluatie en de-
liberatie waarvoor het normale lesprogramma wordt geschorst. Voor een bredere insteek op eva-
luatie en reflectievragen over het eigen evaluatiebeleid, verwijzen we naar de mededeling “Uit-
gangspunten voor een evaluatiebeleid van de school” (M_CUR_2018_01). 

3.2 Wat behoort er tot de evaluatieperiode? 

In het kader van het maximaal contingent evaluatiedagen verstaat de overheid onder evaluatie: 

• de organisatie van vooraf aangekondigde examens of proeven over grotere leerstofgehelen. 

• elk besluitvormingsproces van de klassenraad tijdens het schooljaar, waaronder de deliberatie. 

• de evaluatiegesprekken met de leerlingen en eventueel ook de ouders. 

Reglementair aandachtspunt 

Vallen niet (meer) onder het maximaal contingent evaluatiedagen:  

• De geïntegreerde proef en de bekwaamheidsproeven die opgelegd worden door externe in-
stanties. Deze bekwaamheidsproeven gelden enkel voor een beperkt aantal technische en be-
roepsopleidingen (bv. Vrachtwagenchauffeur bso en de studierichtingen van het studiegebied 
Maatschappelijke Veiligheid).22 

• De evaluatie van het didactisch beleid. De lessen kunnen enkel geschorst worden om met het 
personeel het didactisch beleid te evalueren tijdens de pedagogische studiedag (zie punt 
2.3.3.2). 

 

22 Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 6 (idem). 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20190611-3
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20190611-3
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3.2.1 De organisatie van vooraf aangekondigde examens of proeven over grotere leerstofgehe-
len (met uitzondering van de geïntegreerde proef) 

Tijdens de proefwerkperiodes zijn de leerlingen van een bepaalde leerlingengroep dagelijks op 
school aanwezig voor het afleggen van examens of proeven over grotere leerstofgehelen. De aan-
wezigheid van de leerling mag beperkt blijven tot de duur van de proef. M.a.w. de organisatie kan 
gebeuren op basis van het zgn. halve dagsysteem. Om thuis te kunnen studeren is het akkoord van 
de ouders nodig. Anders moet de leerling op school kunnen studeren. 

Ook de halve dagen waarop men de leerling vrij geeft om zich voor te bereiden op de vol-
gende proef, horen tot de evaluatieperiode. Dat geldt in voorkomend geval ook voor de namid-
dag vóór het eerste examen, die voor een halve dag meetelt (tenzij hij toevallig met de weke-
lijkse vrije halve dag samenvalt); en indien van toepassing ook voor de namiddag van de dag 
waarop het laatste proefwerk plaatsvindt. 

De overheid eist dat scholen op regelmatige basis of tijdig communiceren over de tijdstippen 
waarop examens of proeven over grotere gehelen plaatsvinden, over de vorm waarin ze georgani-
seerd worden en de te beheersen materies. Voor meer toelichting verwijzen wij naar onze Mede-
deling over het schoolreglement.23 

Aanbevelingen 

• Leraren en schoolleiding gaan het best bewust na hoeveel lestijd er door examens of proeven 
wordt ingenomen. Het eigen evaluatiebeleid vormt hierbij het vertrekpunt (zie punt 3.1). De 
leeftijd van de leerlingen, de plaats van het leerjaar in de schoolloopbaan, de doelstellingen 
en de inhouden van het vak, het streven naar een goede verhouding tussen basis en verdie-
ping/uitbreiding,24 het aantal lestijden in de lessentabel, … zullen allemaal mee bepalen hoe 
men evalueert en hoeveel lesuren men aan de organisatie van examens en proeven zal beste-
den. 
Sowieso geldt er een maximum aan hoe lang men een proef kan laten duren. Langer dan een 
halve lesdag is o.i. niet te verantwoorden. 

• De reglementering zegt niet dat de proefwerkperiodes aaneensluitende periodes van lesdagen 
moeten zijn, of dat de proefwerken in blok moeten worden georganiseerd. De onderwijsin-
spectie ziet echter toe op de manier waarop scholen hun contingent evaluatiedagen gebruiken 
en geeft als voorbeeld van oneigenlijk of ondoordacht gebruik: een school put het contingent 
van 30 evaluatiedagen volledig uit door een beperkt aantal examens met tussentijdse onder-
brekingen over relatief veel dagen te spreiden.25 
Een school bouwt dan ook beter geen rustdagen in, zelfs als dat voor de praktische organisatie 
van de verschillende examenperiodes beter uitkomt. Bij mondelinge proeven waar een relatief 
grote leerlingengroep bij betrokken is, zal het organisatorisch soms echter niet te vermijden 
zijn dat de proef over twee opeenvolgende dagen valt. 

3.2.2 Het besluitvormingsproces, waaronder de deliberatie, van de klassenraad 

Op het einde van een tri-/semester bespreken begeleidende klassenraden de vorderingen van hun 
leerlingen, i.c. hun prestaties op georganiseerde evaluatiebeurten. Op het einde van het 

 

23 Mededeling “Het schoolreglement in het gewoon voltijds secundair onderwijs” (MLER_077). 
24 Mededeling “Algemene Pedagogische Reglementering nr. 3 voor het voltijds secundair onderwijs - De de-

libererende klassenraad op het einde van het schooljaar” (MLER_083). 
25 Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 11 (idem). 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d873c136-f180-48a8-b80a-16faa8da57cd/attachments/MLER_077_Het%20schoolreglement%20in%20het%20gewoon%20voltijds%20secundair%20onderwijs%202021-2022.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f84e8886-ab07-4b8d-ae17-0e13c03c1b16/attachments/MLER_083_APR3.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f84e8886-ab07-4b8d-ae17-0e13c03c1b16/attachments/MLER_083_APR3.pdf
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schooljaar beoordelen delibererende klassenraden of de leerlingen al dan niet geslaagd zijn. Het 
is vanzelfsprekend dat de lessen dan worden geschorst.26 

De deliberatie kan ten vroegste starten op de vijfde laatste lesdag van juni (januari voor opleidin-
gen Se-n-Se of HBO Verpleegkunde die eindigen op 31 januari). Eerder starten is niet toegelaten, 
zelfs wanneer de lessen er niet voor geschorst zouden moeten worden. 

Een schoolbestuur kan beslissen dat leerlingen, mits akkoord van de ouders, tijdens dit soort ver-
gaderingen van de klassenraad niet op school moeten zijn. Als de ouders daar echter niet mee ak-
koord mee gaan, is de school verplicht in opvang te voorzien (dus ook tijdens de deliberatie). Het 
schoolbestuur bepaalt dan in overleg met de schoolraad de invulling van de opvang op school. 

De reglementering bepaalt dat de leerlingenbesprekingen slechts geldig zijn in voltallige vergade-
ringen (behoudens gewettigde afwezigheid of overmacht).27 In het kader van de tijdsbesteding 
moet de directeur beslissen of hij al de vergaderingen zelf voorzit. 

3.2.3 De evaluatiegesprekken met de leerlingen en eventueel ook de ouders 

Op het einde van het tri-/semester of schooljaar heeft de rapportuitdeling en -bespreking plaats. 
Tijdens die evaluatiegesprekken krijgen de leerlingen feedback bij de behaalde resultaten. Derge-
lijke gesprekken bij rapportuitdelingen zijn enkel zinvol wanneer de leerling tijdens een individu-
eel contact uitvoerig commentaar bij zijn rapport krijgt en er een gesprek over zijn verdere oriën-
tering wordt gevoerd; directie, klassenleraar, vakleraren, interne begeleiders en/of CLB, ... zijn 
dan ook in de mate van het mogelijke beschikbaar. 

De aanwezigheid van de ouders is wenselijk. Uiteraard kan de school van het gewone uurrooster 
afwijken om de participatie van de ouders te vergemakkelijken. 

In principe moet de leerling enkel voor de duur van het evaluatiegesprek op school aanwezig zijn. 
De ouders moeten echter akkoord gaan. Stemmen zij hier niet mee in en gaan de gesprekken tij-
dens de gewone schooluren door, dan moet de school voor opvang instaan.28 

Voor de zgn. eindjaren wordt vaak een afscheidsplechtigheid georganiseerd waarop ook de ouders 
aanwezig zijn. De officiële proclamatie heeft dan meestal na 17 uur plaats, wat organisatorisch 
uiteraard perfect verdedigbaar is. Als de laatstejaars leerlingen tijdens de laatste schooldagen af-
wezig blijven, dan moet dat inhoudelijk wel verantwoord kunnen worden. 

 

26 Mededeling “Algemene Pedagogische Reglementering nr. 3 voor het voltijds secundair onderwijs - De de-
libererende klassenraad op het einde van het schooljaar” (MLER_083). 

27 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair 
onderwijs, art. 4, § 2, 1° en 5, § 2, 1°. 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > secun-
dair onderwijs > organisatie en structuren. 
Ministeriële omzendbrief SO 64 van 25 juni 1999 over “Structuur en organisatie van het voltijds secundair 
onderwijs”, punten 8.2 en 8.3. 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > coördinatie van de omzendbrieven > secundair on-
derwijs > instellingen en leerlingen > organisatie. 

28 Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 6 (idem). 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f84e8886-ab07-4b8d-ae17-0e13c03c1b16/attachments/MLER_083_APR3.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f84e8886-ab07-4b8d-ae17-0e13c03c1b16/attachments/MLER_083_APR3.pdf
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3.3 Maximum aantal evaluatiedagen 

In het voltijds secundair onderwijs mogen per schooljaar maximum 30 lesdagen aan evaluatie 
worden besteed. In geval van permanente evaluatie zonder een reeks gegroepeerde examens 
wordt het maximum op 9 lesdagen vastgesteld.  

Het maximum van 30 (of 9) dagen dat aan evaluatie mag worden besteed, wordt per leerlingen-
groep bekeken. 

Reglementaire aandachtspunten 

• Men kan het maximum van 30 niet omzeilen door tijdens normale lesweken en vóór de eigen-
lijke proefwerkperiode lessen te schorsen om bepaalde vakken te examineren. 

• Om het maximum van 30 (9) dagen te bereiken, rekent men met 60 (18) halve dagen. De dag 
die tijdens een gewone lesdag voor de helft lesvrij is, moet, wanneer hij tijdens een evalua-
tieperiode valt, ook maar voor één halve dag mee worden gerekend. 

Voorbeeld 

De proeven van het 1ste trimester vinden van maandag 10 december tot en met woensdag 19 
december plaats. Los van wat er op 20 en 21 december gebeurt, werden er in deze examen-
periode: 

o voor een leerlingengroep die normaal een vrije halve dag heeft op woensdag, 14 halve da-
gen aan evaluatie besteed; 

o voor een leerlingengroep die normaal vrij heeft op vrijdagnamiddag, 15 halve dagen ge-
bruikt. 

• De reglementering bepaalt letterlijk dat scholen die het systeem van permanente evaluatie 
hebben ingevoerd, maximum 9 dagen aan evaluatie kunnen besteden. 
Uiteraard geldt dat enkel voor die structuuronderdelen waarop die scholen permanent evalue-
ren. In de overige structuuronderdelen moeten ze zich aan het maximum van 30 dagen houden. 

Indien men in het kader van permanente evaluatie summatieve toetsen organiseert, worden 
ze in principe over het schooljaar gespreid. Een toets volgt dan onmiddellijk na het afronden 
van een bepaald leerplanonderdeel en wordt tijdens de les zelf afgenomen. In dat geval geldt 
er geen reglementaire beperking op de tijd die men aan summatieve toetsen besteedt. De 9 
dagen – voor besluitvorming door de klassenraad en evaluatiegesprekken– zijn dan voldoende. 
Meestal past men echter een mengvorm toe waarbij het merendeel van de vakken gespreid en 
tijdens de lessen zelf geëvalueerd wordt, terwijl de summatieve proeven van enkele vakken 
toch in een beperkte reeks voor een vakantie worden gegroepeerd. Indien voor een bepaalde 
leerlingengroep een dergelijk gecombineerd systeem van permanente en periodieke evaluatie 
wordt gehanteerd, is niet de norm van 9, maar van 30 evaluatiedagen van toepassing. Daarbij 
gaat men er wel vanuit dat dat laatste maximum niet zal worden uitgeput (zie punt 3.1). 

• Onderwijsactiviteiten die leerlingen vlak vóór de kerst-, paas- of zomervakantie volgen, vallen 
buiten het contingent op voorwaarde dat ze een directe of indirecte band met het opvoedings-
project in het algemeen of met het lesprogramma in het bijzonder hebben. Een kerstevocatie 
met gebedsdienst vóór de kerstvakantie, of een buitenlandse reis georganiseerd vóór de paas-
vakantie ... zijn in dit kader een zinvolle lesvervangende activiteit (en behoren dus niet tot de 
evaluatieperiode). Alle leerlingen moeten aanwezig zijn op dergelijke onderwijsactiviteiten.  
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• Wanneer tijdens de lesdagen vlak vóór de zomervakantie nog een (inhaal)stage wordt georga-
niseerd, tellen die dagen evenmin mee voor het contingent evaluatiedagen. De delibererende 
klassenraad mag pas een beslissing nemen nadat deze (inhaal)stage is beëindigd. 

• Onthaalactiviteiten bij het begin van het schooljaar tellen niet mee voor het maximum aantal 
lesdagen dat men aan evaluatie kan besteden (zie 2.2.1). 

• Scholen moeten elke (halve) lesdag kunnen verantwoorden waarop leerlingen niet aanwezig 
zijn: 
o op de namiddag vóór de kerstvakantie kan men niet op grond van de 30 (9) dagen sluiten. 

Als er dan bv. evaluatiegesprekken met de leerlingen (en eventueel met de ouders) plaats-
hebben, stellen er zich echter geen problemen; 

o de laatste dag van het schooljaar mag men leerlingen niet vrij mag geven, ook als het on-
dersteunend en leidinggevend personeel aanwezig is om ouders en leerlingen op te vangen 
die zich aanmelden.  

4 Planning 

4.1 Overleg29 

In de ondernemingsraad of het lokaal onderhandelingscomité wordt onderhandeld over de con-
crete schikkingen rond de organisatie van het schooljaar. Het resultaat van die onderhandelingen 
wordt in een proces-verbaal neergelegd. Als onderdeel van het schoolreglement zal daarnaast de 
jaarkalender met de lesspreiding en de vakantie- en verlofregeling op de schoolraad aan bod ko-
men. 

Wij wijzen op het belang van een tijdige en oordeelkundige planning. Voor een aantal aspecten is 
het aangewezen dat er ook op het niveau van de scholengemeenschap, vanuit een gedeelde be-
kommernis voor een goed gebruik van de schooltijd, tijdig lokale afspraken worden gemaakt. 

4.2 Afwijkingen 

Een schoolbestuur moet elke afwijking op basis van (exceptionele) organisatorische, onderwijs-
kundige of levensbeschouwelijke argumenten tegenover de inspectie kunnen verantwoorden. Een 
voorafgaande goedkeuring door het ministerie van onderwijs is niet vereist. Wel moeten de afwij-
kingen vooraf ter onderhandeling of advies worden voorgelegd aan het desbetreffende orgaan (zie 
punt 4.1). Bovendien moeten het normale aantal lessen op schooljaarbasis en de afwerking van de 
goedgekeurde leerplannen gewaarborgd zijn. 

Uitzonderlijk kan een schoolbestuur afwijken van: 

• de spreiding van de lessen over 9 halve dagen van maandag tot en met vrijdag; 

• het begin- en einduur van een schooldag m.i.v. de middagpauze van 50 minuten; 

• herfst-, kerst-, krokus, paas- en zomervakantie. 
Bij dit laatste punt merken wij op dat elke leerling recht heeft op ten minste 4 aaneenslui-
tende weken vakantie in de periode van juni tot augustus.  

 

29 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 9 (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punten 9 en 10 (idem). 
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Behalve voor eventuele stages kunnen leerlingen in geen geval verplicht worden naar school te ko-
men op 11 november, paasmaandag, hemelvaartsdag en de dag nadien, 1 mei of pinkstermaandag.30 
Indien er op die dagen opendeurdagen of tentoonstellingen worden gepland, nemen leerlingen er 
uitsluitend op vrijwillige basis aan deel. 

4.3 Verspreiding31 

De organisatie van het schooljaar moet uiterlijk op 30 juni vóór de aanvang van het volgend 
schooljaar worden vastgelegd. Wat de leerlingenstages betreft, gaat het alleen over de grote 
krachtlijnen, niet over de individuele stage-overeenkomsten.  

Noch de inspectie, noch de administratie, noch de verificatie moet over de concrete schikkingen 
inzake de organisatie van het schooljaar ingelicht worden. De documenten die er betrekking op 
hebben, moet men niet ter goedkeuring voorleggen, maar moeten wel ter plaatse beschikbaar 
zijn.32 Wij denken hierbij aan: 

• de criteria voor de planning, samen met een planningsschema; 

• proces-verbaal van de onderhandeling in het bevoegde personeelsorgaan; 

• verslag van de schoolraad. 

Zodra de regeling van het schooljaar definitief is, wordt ze aan leerlingen, ouders en personeelsle-
den meegedeeld. Voor leerlingen en ouders gebeurt dat bij voorkeur in het schoolreglement. 

4.4 Organisatie van nascholing 

Jaarlijks geeft elke school in haar nascholingsplan aan in welke richting zij zich wil ontwikkelen, 
waar ze accenten legt en welke vernieuwingsdoelen ze nastreeft.33 Op basis van een eigen be-
hoefteonderzoek wordt bepaald wie nascholing zal volgen: het voltallige team of één of meer per-
soneelsleden. De omvang van de activiteiten en het tijdstip worden van meet af aan zo veel mo-
gelijk in de planning opgenomen. 

Men vermijdt dat leerlingen lessen verliezen omdat de leraar op nascholing is. In de mate van het 
mogelijke kan de schoolleiding bij het opstellen van de lessenroosters rekening houden met ge-
plande nascholingssessies die over een heel schooljaar gespreid zijn. Men voorziet in vervangles-
sen door collega's, opdrachten en begeleiding of een andere zinvolle opvang. 

 

30 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 4 (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 5 (idem). 

31 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001, artikel 9 (idem). 
Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 10 (idem). 

32 Ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001, punt 10 (idem). 
33 Decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, art. 47. 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > gemeen-
schappelijk deel > nascholing. 
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