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1 Situering 

De klassenraad beslist autonoom of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt of niet. Als 
de klassenraad oordeelt dat een leerling de eindtermgerelateerde leerplandoelen in voldoende 
mate heeft bereikt, krijgt deze leerling het getuigschrift basisonderwijs. Indien hij de eindtermge-
relateerde leerplandoelen niet in voldoende mate heeft bereikt, ontvangt de leerling een schrifte-
lijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan en 
een overzicht van het aantal en soort gevolgde leerjaren lager onderwijs. 

De toekenning van een getuigschrift basisonderwijs heeft gevolgen voor de toelatingsvoorwaarden 
tot het secundair onderwijs: 

• leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen, hebben geen toegang tot het 1ste 
leerjaar B; 

• leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, hebben geen toegang tot het 1ste 
leerjaar A. 

In het schoolreglement staat de procedure op basis waarvan je school het getuigschrift al dan niet 
toekent en ook de beroepsprocedure bij het niet-toekennen. Hoe je het leerproces van leerlingen 
beoordeelt en hoe je erover rapporteert, krijgt toelichting in het schoolwerkplan. 

In deze mededeling gaan we in op evaluatie en rapportering en geven aan hoe dat in het school-
werkplan verduidelijkt kan worden. Zo willen we scholen helpen om de uitreiking van het getuig-
schrift te onderbouwen. 

We duiden het verschil tussen leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum volgen en leerlingen 
met een verslag; IAC in gewoon onderwijs of in buitengewoon onderwijs. Het leerplan ‘Zin in leven, 
zin in leren’ (ZiLL) is het gemeenschappelijk curriculum. 

Deze mededeling is een uitbreiding op de mededeling “Getuigschrift basisonderwijs en de beroeps-
procedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs” (MLER_036) waarin we de 
regelgeving rond het getuigschrift basisonderwijs beschrijven. 

2 Goed evalueren en het belang van brede zorg 

Grondig en transparant evalueren ondersteunt de klassenraad bij beslissingen in het belang van de 
leerling. Je focust op de harmonische ontwikkeling waarbij de persoonsgebonden ontwikkeling min-
stens even belangrijk is als de cultuurgebonden ontwikkeling. Zowel formatieve evaluatie, met als 
doel het leerproces te begeleiden, als summatieve evaluatie, om een balans op te maken, spelen 
hierbij een rol. 

2.1 Het leerproces begeleiden (formatieve evaluatie) 

Bij het nastreven van de te verwachten leeruitkomst gunnen we elke leerling een ontwikkeltraject 
dat aansluit bij zijn individuele leerbehoeften. Op die manier garanderen we dat iedere leerling op 
een gedifferentieerde manier in de richting van de voorspelde leeruitkomst vordert. 

Hoe de leerling naar de te verwachten leeruitkomst vordert, evalueer je voortdurend om de leerling 
te begeleiden naar een volgende ontwikkelstap (formatieve evaluatie). Je gaat na wat de leerling 
bereikte, wat de volgende stap is of waar het leerproces vastliep. Wanneer het leerproces vast-
loopt, zoek je naar een andere doeltreffende didactische aanpak. Heel vaak gaat het om aanpassin-
gen zoals differentiatie naar tempo, middelen, niveau, instructie of om remediëringsactiviteiten. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#135337
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#135337
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#307034
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#201090
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f57434d8-74f8-4eaf-b856-045d44553c28/attachments/MLER_036_Getuigschrift%20basisonderwijs%20en%20de%20beroepsprocedure%20tegen%20het%20niet-uitreiken%20van%20het%20getuigschrift%20basisonderwijs.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f57434d8-74f8-4eaf-b856-045d44553c28/attachments/MLER_036_Getuigschrift%20basisonderwijs%20en%20de%20beroepsprocedure%20tegen%20het%20niet-uitreiken%20van%20het%20getuigschrift%20basisonderwijs.pdf
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26705
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/5a5225d6-ab2b-46d9-bc17-43a0acdbdfdc
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/leeruitkomst/1acade52-0d6f-4b1a-9a8f-55f1eaa362b7
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/leeruitkomst/1acade52-0d6f-4b1a-9a8f-55f1eaa362b7
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/ordeningskader/e055f4c7-dedc-44c1-a7ce-852f906f6ad1
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26704
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Bij het uitwerken van een krachtige leeromgeving kies je voor andere ervaringskansen in functie van 
de behoeften van de leerling. Je houdt aanpassingen en hun effecten bij voor opvolging, ondersteu-
ning en bijsturing. De leerlijnen en referentieperiodes bieden je hierbij houvast. 

Bij sommige leerlingen volstaan die aanpassingen niet. Het team beslist in het zorgoverleg (school-
intern) of multidisciplinair overleg (MDO met CLB) om te compenseren (bv. via dyslexiesoftware) of 
te dispenseren (bv. geen klassikaal auditief dictee voor een leerling met gehoorproblemen). Die 
aanpassingen beschrijf je in een zorgplan. Daarin noteer je een paar keer per jaar hoe de leerling 
evolueert en of je de aanpassingen behoudt of bijstuurt.  

Formatieve evaluatie richt zich op de het groeiproces van de leerling. Het kan gaan om: 

• feedback of meer verduidelijking; 

• groei in zelfregulering; 

• begeleiding van gedrag of sociale vaardigheden; 

• ...  

Waar nodig beschrijf je je aanpak en opvolging in het zorgplan. Een school die werkt met een zorg-
plan, kan aantonen op welke wijze ze tegemoet komt aan de kleine en grote zorgvragen van een 
leerling en wat de effecten zijn. 

2.2 Een balans opmaken (summatieve evaluatie) 

Wanneer je summatief evalueert, heb je als doel om te oordelen of de leerling de leerdoelen heeft 
bereikt. Het gaat dan over een afsluitende evaluatie waarbij je een samenvatting geeft van de ver-
worven competenties. Die informatie gebruik je om op scharniermomenten een advies te geven of 
een beslissing te nemen. Het leerproces van leerlingen is grillig; verloopt niet lineair. Het heeft dan 
ook geen zin om vaak summatief te evalueren. Pas over een langere periode kan je evolutie vast-
stellen. 

Wanneer je summatief evalueert, vergelijk je de leerling met zichzelf (eerdere evaluatie) en met 
de referentieperiodes. Dit geeft je zicht op het leerproces van de leerling; wat bereikt is of waar 
dit stagneert. Een klasgemiddelde of mediaan geven absoluut geen zinvolle informatie over een 
leerling aangezien we werken met (sterk) heterogene groepen. Summatief evalueren via één mo-
ment is af te raden. Een leerling die een slechte dag heeft of moeite met de vraagstelling geeft een 
vertekend beeld van zijn competenties.  

Evaluatie-instrumenten die vergelijking met grote groepen leeftijdsgenoten mogelijk maken, geven 
een betrouwbare vergelijkingsbasis. Dit zijn meestal ‘harde’ instrumenten die slechts een beperkt 
beeld van de leerling weergeven omdat ze niet alle ontwikkelvelden en/of –thema’s omvatten en 
vooral minder complexe doelen van lagere orde (weten, reproduceren, inzien, beoordelend toepas-
sen) in kaart brengen. In de evaluatiebox vind je zowel materialen rond breed evalueren, gestan-
daardiseerde toetsen als de decretaal verplichte gevalideerde toetsen. 

• De gevalideerde toetsen zijn in de eerste plaats bedoeld om aan interne kwaliteitsontwikkeling 
te doen als school; ze geven resultaten op groeps- of schoolniveau. 

• Evaluatievormen zoals een portfolio, observaties, werkstukken en taken, laten je toe om ook 
strategieën en houdingen te evalueren zoals bijvoorbeeld ‘spontaan toepassen in onvoorziene 
situaties’. In de evaluatiebox vind je hiervoor inspiratie bij breed evalueren. 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26704
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26704
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26704
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/5d3dca07-a76f-45c6-ab0f-ad06c3284508
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/ordeningskader/9830eb1a-89cf-43a7-9f61-543a1f3b40ba
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/redelijke-aanpassingen/zorgplan
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/41f9f306-3c5b-49ec-8e38-cb37306ce885
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/ordeningskader/9830eb1a-89cf-43a7-9f61-543a1f3b40ba
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/ordeningskader/0d20c4b8-2c4f-4179-9f49-8a42323cd034
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs
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• In de basisschool spreid je summatieve evaluatie over een periode van enkele weken waarbij 
het gewone dag- of lesverloop doorloopt. Met schoolteam beschrijf je de momenten van summa-
tieve evaluatie en gebruikte instrumenten. Je maakt een brede combinatie van evaluatievormen 
en evaluatie-instrumenten waarmee je de totale ontwikkeling in beeld brengt. Doorheen de hele 
basisschool organiseert het schoolteam een beperkt aantal momenten van summatieve evalua-
tie, zodat elke leerling voldoende groeitijd krijgt. We raden af om dit als een stressvolle ‘exa-
menweek’ of toetsenweek aan te kondigen met extra oefenbundels per leerdomein. Dit doet 
faalangst toenemen en beïnvloedt de resultaten in negatieve zin. 

2.3 Differentiëren in evalueren 

Ook bij evalueren is differentiëren van belang. Je richt je bij de evaluatie op de leerdoelen die je 
met deze specifieke leerling voor ogen had. Die doelen kunnen anders zijn voor andere leerlingen. 
Om elke leerling in zijn leerproces te begeleiden is het nodig om ook je evaluatie gedifferentieerd 
aan te pakken. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op redelijke aanpassingen bijvoorbeeld 
compenserende (rekenmachine, (dyslexie)software, braille apparatuur, …) en/of dispenserende 
maatregelen. Die maatregelen worden ook binnen het gemeenschappelijk curriculum toegestaan. 
Die maatregelen sta je ook toe bij toetsen. Ze vormen geen reden om het getuigschrift niet toe te 
kennen. 

Bij summatieve evaluatie zul je een leerling in de eerste plaats vergelijken met zijn eerdere resulta-
ten. Deze vergelijking met zichzelf, is de leerling erop vooruitgegaan of is er weinig tot geen vooruit-
gang, geeft belangrijke informatie. Ook tijdens die vorm van evaluatie blijven redelijke aanpassingen 
van kracht. Anderzijds heeft het geen zin een leerling, met een trager parcours, te frustreren door 
hem te vergelijken met leeftijdsgenoten. Je houdt je bij de toetsing aan de leerdoelen van die leer-
ling om een balans op te maken. Natuurlijk leg je de lat ook voor die leerling hoog. Je weegt af of je 
bij hem de leeftijdsgebonden toets afneemt. Misschien verrast hij je wel! Naar het einde van de ba-
sisschool kan het toch interessant zijn om leeftijdsgebonden te evalueren. 

Bij de evaluatie op scharniermomenten in de onderwijsloopbaan van leerlingen, helpen de leer-
lijnen en referentieperiodes om het overleg van de klassenraad te onderbouwen. Door daarbij aan-
dacht te hebben voor alle ontwikkelvelden en -thema’s komt de volledige persoon in beeld. Zo toon 
je eventueel aan dat het leerproces van de leerling onvoldoende gevorderd is, ondanks de geboden 
ondersteuning en inspanningen. Daarover treed je dan met de ouders en de leerling in gesprek. De 
ontwikkelstappen in de leerlijnen kunnen je hierbij ondersteunen maar zijn geenszins bedoeld als 
afvinklijsten of om te turven. 

3 Kwaliteitsvol rapporteren vraagt voortdurend communiceren 

Grondig evalueren is een permanent proces van verzamelen, beoordelen, handelen en communice-
ren. Dit vormt je basis voor degelijk rapporteren aan alle betrokkenen. Dit proces start vanaf de 
eerste schooldag. 

3.1 Communiceren met het schoolteam 

Een schoolteam communiceert intern over de vorderingen van een leerling. Je maakt afspraken over 
het gebruik van een volgsysteem of leerlingendossier. Tijdens het zorgoverleg volg je zorgplannen 
en evaluaties van leerlingen op. Je beslist over de aanpak van een leerling in functie van zijn per-
soonlijke en sociale groei. Dat leg je vast in het leerlingendossier. 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/krachtige-leeromgeving/ontwerpen-van-krachtige-leeromgevingen
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Je organiseert op geregelde tijdstippen en minimaal na elke summatieve evaluatieperiode zorgover-
leg; waar nodig voor individuele leerlingen ook vaker. Op basis van het zorgoverleg bepalen leraren 
de leerdoelen voor hun groep en welke aanpassingen individuele leerlingen krijgen; bijvoorbeeld bij 
de start van een nieuw schooljaar. Ze brengen aandachtspunten binnen over nivellering in het leer-
proces of de persoonlijke groei van een leerling, over specifieke hindernissen in het begeleiden van 
een leerling en effectieve aanpassingen. 

Het zorgoverleg bestaat minimaal uit de leraren die verantwoordelijk zijn voor de bedoelde leerling 
of groep, de zorgcoördinator, leraar met een GOK- en/of zorgopdracht en de directeur. We spreken 
van MDO als er ook externen aanwezig zijn zoals de CLB-medewerker, ondersteuner uit het onder-
steuningsnetwerk, een pedagogisch begeleider competentieontwikkeling of een therapeut die de 
leerling buiten de school begeleidt. Sommige scholen nodigen ook de ouders en/of de leerling uit. 

3.2 Communiceren met de leerling 

Uiteraard is de leerling de belangrijkste betrokkene. Het gaat immers om zijn leerproces.  

Om het eigenaarschap over hun leren te stimuleren, betrek je de leerling actief bij formatieve eva-
luatie. Je leert je leerlingen hun eigen werk en proces te beoordelen zodat hun zelfinzicht en zelf-
sturing verhoogt (zelfregulerend vermogen). Je geeft je leerlingen informatie in functie van hun ei-
gen leerdoelen. Die kunnen afwijken van de doelen van hun groepsgenoten. Cijfers geven is alleen 
eventueel nuttig om de leerling inzicht te geven in zijn ontwikkeling en in zijn leerproces ten aan-
zien van leeftijdsgenoten. 

Kwalitatieve feedback bevordert het leerproces in zijn geheel. Je geeft steeds feedback in een ge-
sprek met de leerling; dus ook bij formatieve en summatieve evaluatie. Ook jongere leerlingen be-
trek je bij beslissingen over aanpassingen. Het gesprek over differentiatie en andere aanpassingen 
voer je ook met de leerlingengroep. Reeds jong begrijpen ze dat sommige leerlingen de computer 
zullen gebruiken voor lees- en schrijftaken, net zoals anderen een bril nodig hebben. En ook dat 
sommige medeleerlingen bijvoorbeeld dynamische tafelkaarten gebruiken of een mondelinge in 
plaats van een schriftelijke evaluatie krijgen. Zulke gesprekken geven je leerlingen inzicht in hun 
eigen leerproces. Bovendien ervaren ze dat verscheidenheid in leren normaal is. Ze verwerven com-
petenties in het omgaan met diversiteit. 
Sommige schoolteams beslissen om ouders en hun kind te verwelkomen in zorgoverleg. Je leert hier-
door op een begrijpbare en empathische wijze te communiceren. Beslissingen worden meer een ge-
deelde verantwoordelijkheid in het belang van de leerling. De ouders en de leerling kunnen hun zor-
gen en belangen verwoorden. 
De ouders en de leerling meenemen van bij het eerste overleg, geeft kansen om deze manier van 
communiceren te leren. Alle partners ervaren zo dat het belang van de leerling centraal staat. 

3.3 Communiceren met de ouders 

Ouders zijn belangrijke partners in het proces van evalueren en rapporteren. Je geeft hen in duide-
lijke taal transparante informatie over de ontwikkeling van hun kind. Je legt aan de ouders uit op 
welke wijze een beoordeling tot stand komt en hoe je erover rapporteert. Dit is ook opgenomen in 
je schoolreglement. Die rapportering is gericht op de groei van de leerling. Je luistert naar de ou-
ders als ervaringsdeskundigen over hun kind en spreekt waardering uit over de vorderingen van de 
leerling. 

  

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/IV/zv
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#135337
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#135337
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Je rapporteert regelmatig over de formatieve evaluatie. Je bespreekt met de ouders de kleine en 
grote initiatieven die je neemt om de leerling te stimuleren in zijn ontwikkeling. Je geeft aan in 
hoeverre de leerdoelen voor de leerling al dan niet afwijken van de referentieperiodes. Dat kan 
door de leerdoelen te formuleren zoals je dat voor de leerlingen doet. Met mondelinge en schrifte-
lijke feedback geef je aan waar de leerling zich ten aanzien van zijn leerdoelen situeert en welke 
de volgende stap in zijn leerproces is. 

Daarnaast zal het schoolteam een beperkt aantal keren rapporteren over de summatieve evaluatie. 
Je verduidelijkt dat in het rapport met een stand van zaken staat over de evolutie die de leerling 
doormaakte (vorderingen binnen een leerlijn). Samen met de ouders en de leerling ga je na wan-
neer aanpassingen nodig zijn; zeker voor een leerling met een achterstand ten aanzien van referen-
tieperiodes of een stagnatie in de groei. Dan bekijk je met de ouders welke compensaties of dispen-
saties op het niveau van een generiek leerplandoel of het beheersingsniveau aangewezen zijn. Niet-
temin blijf je streven naar een zo groot mogelijke leerwinst bij de leerling. De ontwikkeling en leer-
winst volg je nauwgezet op en bespreek je tenminste tweemaal per jaar met de ouders. Van die ge-
sprekken houd je best notities bij. Het schoolteam start daarmee van zodra het ernstige zorgen for-
muleert over het bereiken van de generieke leerplandoelen. Soms denken scholen dat ouders ak-
koord moeten gaan of verzet kunnen aantekenen tegen het nemen van redelijke aanpassingen voor 
hun kind. Dit klopt niet. Een school is verplicht om redelijke aanpassingen te nemen voor leerlingen 
die daar nood aan hebben (artikel 8 decreet basisonderwijs). 

4 Het evaluatiebeleid in het schoolwerkplan 

Je bent verplicht om een toelichting van het evaluatiebeleid op te nemen in je schoolwerkplan. Je 
kan dit uitschrijven vanuit de Opdrachten katholiek basisonderwijs (OKB). 

Opdracht 1: Werken aan de schooleigen christelijke identiteit  benadrukt het geloof in groei van 
elke leerling. Het schoolteam noteert in het schoolwerkplan hoe het zich engageert om voor elke 
leerling de nodige groeikansen te creëren. 

Opdracht 4: Werken aan de ontplooiing van iedere leerling, vanuit brede zorg. Deze opdracht biedt 
inspiratie om te bepalen hoe je vanuit je zorg- en gelijke kansenbeleid evalueert en rapporteert. 

Het is van belang dat een school aantoont dat haar evaluatiebeleid samenhangend is en gedragen 
door het hele team. Soms blijven instrumenten doorheen de onderwijsloopbaan dezelfde (vb. tech-
nische leestests, LVS-toetsen, gevalideerde toetsen, cito, motorische observatielijsten, schalen van 
welbevinden en betrokkenheid, zelf ontwikkelde evaluatielijsten i.v.m. werkhouding en taakorgani-
satie, …), andere instrumenten evolueren doorheen de onderwijsloopbaan (vb. van evaluatie door 
leraren naar zelf- en peerevaluatie, van analoge naar digitale toetsing, observatielijsten die aanleu-
nen bij de leerlijn in de aanpak van projecten en werkstukken, …). 

Je licht toe hoe je formatieve evaluatie opvolgt en ervoor zorgt dat leerlingen van bij de start van 
een schooljaar de gewenste aanpak krijgen. Zowel het proces van rapportering en eventuele afspra-
ken over aanpassingen als de gebruikte formats geef je daarin een plaats. Ook de organisatie van 
summatieve evaluatie en het gebruikte instrumentarium beschrijf je in het hoofdstuk evaluatiebe-
leid. Het team maakt afspraken over de combinatie van instrumenten voor de summatieve evaluatie 
van diverse ontwikkelvelden en/of –thema’s  en de rapportering.  

 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/ordeningskader/5bab464f-113f-4d36-bda9-c9db3512a300
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#201090
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Ook in de rapportering van de summatieve evaluatie geef je zowel het proces als de gebruikte for-
mats en formuleringen weer. Bijvoorbeeld: 

• de wijze waarop je doelen formuleert in functie van leerlijnen en referentieperiodes; 

• hoe je evolutie weergeeft; 

• of je al dan niet met cijfers of andere codes werkt; 

• elementen die je noteert bij besprekingen; 

• wanneer en hoe je gesprekken met ouders en leerlingen organiseert. 

Opdracht 5: Werken aan de school als gemeenschap en organisatie. Van uit deze opdracht kan je 
beschrijven hoe je het overleg over de vorderingen van leerlingen en hun zorgvragen binnen het 
team organiseert. 

Specifiek voor dit thema gaat het over de klassenraad aan het einde van de basisschool en de ma-
nier waarop die een onderbouwde beslissing neemt in functie van het toekennen van het getuig-
schrift basisonderwijs. 

In het schoolwerkplan beschrijft het team: 

• de samenstelling van de klassenraad; 

• welke gegevens je verzamelt; 

• hoe de klassenraad de beslissing onderbouwt; 

• hoe de klassenraad schriftelijk en mondeling communiceert met ouders en leerlingen. 

Het team bepaalt de organisatie van bijkomende communicatiemomenten. Je legt vast wie de di-
recte contacten met ouders verzorgt, hoe de informatiestroom verloopt, en hoe je welke informatie 
bewaart. De school toont aan hoe het een samenhangend en transparant beleid voert en op welke 
wijze je met de  ouders en leerlingen samenwerkt en communiceert. 

5 Het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs 

Het schoolbestuur reikt het getuigschrift basisonderwijs uit, op voordracht van de klassenraad, aan 
leerlingen die eindtermgerelateerde leerplandoelen in voldoende mate bereiken. De summatieve 
evaluatie aan het eind van de basisschool kan dat aantonen. De klassenraad neemt de uiteindelijke 
beslissing. De beslissing omtrent het toekennen van het getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni aan 
de ouders meegedeeld. Leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behalen, starten in het 1ste 
leerjaar A van het secundair onderwijs. 

5.1 Leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum volgen 

‘In voldoende mate’ omvat een kwantitatief aspect en een kwalitatief aspect. De leerling moet vol-
doende leerplandoelen bereikt hebben (= kwantitatief) en op een voldoende beheersingsniveau 
(kwalitatief). Soms behaalt een leerling bepaalde leerplandoelen niet of niet tot op het vereiste be-
heersingsniveau omwille van beperkingen of omdat hij pas erg laat instroomde (bijvoorbeeld anders-
talige nieuwkomer). Of die leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klas-
senraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersings-
niveau zijn om het vervolgonderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling 
doorheen de onderwijsloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. Het 
gaat immers om een toekomstgerichte deliberatie. Zo kan het perfect dat een anderstalige nieuw-
komer, die pas in het vijfde leerjaar instroomt, het getuigschrift basisonderwijs krijgt als blijkt dat 
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de leerling veel leerwinst maakt en over voldoende zelfsturing beschikt. Je geeft voor zo’n leerling 
wel extra informatie mee over zijn taalvaardigheid. 

Leerlingen die de leerplandoelen in voldoende mate bereiken, krijgen dus een getuigschrift uitge-
reikt. Voor de andere leerlingen neemt de klassenraad een onderbouwde beslissing op basis van het 
zorg- of leerlingendossier. Daarin staan de leergroei, de compenserende en dispenserende maatre-
gelen beschreven; verder ook de stappen die het schoolteam ondernam om de leerling in zijn ont-
wikkeling te stimuleren en alle afspraken die daarover met ouders en leerling gemaakt werden. De 
beslissing neem je aan het eind van de basisschool, maar is al veel eerder het gespreksonderwerp 
van overlegmomenten met de ouders en de leerling. 

In het schoolreglement lezen de ouders: 

• hoe de school evaluatie en rapportering aanpakt; 

• de procedure in verband met toekennen van het getuigschrift; 

• hoe ze evaluatiegegevens over hun kind kunnen verkrijgen; 

• hoe ze de beslissing van niet-uitreiken getuigschrift kunnen betwisten. 

Het schoolreglement vertaalt de delen van het schoolwerkplan in verband met het evaluatie-, zorg- 
en gelijke kansenbeleid van de school naar de ouders en de leerlingen. De procedure voor het toe-
kennen van het getuigschrift is hierdoor gecommuniceerd vanaf de inschrijving van de leerling. 

5.2 Leerlingen met een verslag: individueel aangepast curriculum in het gewoon of in het 
buitengewoon basisonderwijs 

Voor leerlingen met een verslag die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen in het ge-
woon basisonderwijs selecteer je individuele doelen . Daarbij sluit je steeds zo dicht mogelijk aan 
bij het gemeenschappelijk curriculum. Je streeft een maximaal leerrendement voor elke leerling 
na. Voor sommige leerlingen met een IAC kan dit betekenen dat zij op het einde van het gewoon 
lager onderwijs in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Dit kan op voorwaarde 
dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd 
met die van het gewoon lager onderwijs 

De procedure voor de aanvraag van de gelijkwaardigheid van de leerdoelen is dezelfde voor gewoon 
en buitengewoon onderwijs. De meeste leerlingen met een IAC komen wellicht niet in aanmerking 
voor een getuigschrift basisonderwijs. Die leerlingen ontvangen: 

• een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt; 

• bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan; 

• een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. 

6 Communicatie met het secundair onderwijs 

De basisschool geeft via Discimus binnen de 7 dagen na uitreiking van de getuigschriften basisonder-
wijs door welke leerlingen een getuigschrift behaalden. De secundaire school raadpleegt dit bij in-
schrijving voor haar leerlingen via ‘Mijn Onderwijs’ 

Bij de overgang naar het secundair onderwijs geeft de basisschool relevante informatie door tenzij 
de ouders zich hiertegen verzetten. Lees hierover meer in de mededelingen: 

• “Communicatie over leerlingen in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs” (MLER_135) 

• “Continuering zorg van basisonderwijs naar secundair onderwijs”(MLER_037). 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9286
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14347#5
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/7eda274b-b6da-4e3c-b6b3-ea14a51d7305/attachments/MLER_135_Communicatie%20over%20leerlingen%20in%20het%20gewoon%20en%20buitengewoon%20basisonderwijs.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/7f8f88f9-a7ef-469b-9103-ed9daa9d387a/attachments/MLER_037_Continuering%20zorg%20van%20basis-%20naar%20secundair%20onderwijs.pdf
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Met de ouders en de leerling bespreek je welke informatie je meegeeft in de baso-fiche zoals: 

• differentiërende, compenserende en dispenserende aanpassingen; 

• aandachtspunten in de benadering van de leerling; 

• specifieke problemen of sterktes in bepaalde ontwikkelvelden en/of –thema’s; 

• … 

Om de leervorderingen te verduidelijken en een goed beeld te geven van de leervorderingen, -moei-
lijkheden, en –interesses van de leerling, kan je samen met ouders en leerling beslissen om werk-
stukken, portfolio’s of takenmapjes aan de fiche toe te voegen. Alle relevante informatie om snel 
een goede start te nemen in het secundair onderwijs kan aan bod komen. Lees hierover meer in me-
dedeling “Continuering zorg van basisonderwijs naar secundair onderwijs”(MLER_037). 

7 Wat als de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet krijgt? 

Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, starten in het 1ste leerjaar B van het se-
cundair onderwijs. Elke leerling die geen getuigschrift basisonderwijs krijgt bij het verlaten van het 
gewoon of buitengewoon lager onderwijs ontvangt: 

• een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt; 

• bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan; 

• een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. 

Dit geldt ook voor leerlingen die de basisschool niet volledig afronden en op basis van leeftijd door-
stromen naar het secundair onderwijs. Leerlingen die, uiterlijk op 31 december, 12 jaar worden, 
kunnen op 1 september starten in het 1ste leerjaar B. 

7.1 Schriftelijke motivering 

De klassenraad motiveert haar beslissing om het getuigschrift niet toe te kennen op basis van de in-
formatie die ze over de leerling bijeenbracht in het leerlingendossier. De klassenraad geeft globaal 
aan welke redelijke aanpassingen (o.a. compenserende en dispenserende maatregelen) de leerling 
kreeg en toont aan dat desondanks de resultaten niet voldoen. De ouders hebben toegang tot alle 
evaluatie- en leerlingengegevens van hun kind. Ouders kunnen geen inzage vragen in het dossier van 
andere leerlingen om de resultaten van hun kind te vergelijken. 

Over de beslissing communiceer je zowel mondeling als schriftelijk. Ouders die te beslissing in twij-
fel trekken, wijs je op het schoolreglement. Hoe beter de rapportering en de communicatie door-
heen de onderwijsloopbaan gebeurde, hoe vlotter de motivering zal verlopen. Je maakt een be-
perkte schriftelijke neerslag op basis van veelvuldige rapportering, notities van zorgoverleg, MDO en 
communicatie met ouders en leerling doorheen de onderwijsloopbaan. Een model voor motivering 
niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs vind je in bijlage 1. 

Gaan de ouders in beroep dan kan de klassenraad de motivering van de evolutie van de leerling uit-
gebreider beschrijven met leerplandoelen die de leerling nog niet of in onvoldoende mate bereikte. 
Het is echter niet de bedoeling om een afvinklijst van leerplandoelen op te maken. De klassenraad 
onderbouwt de motivering met elementen uit het leerlingendossier. Je focust op de harmonische 
ontwikkeling van de leerling voor alle ontwikkelvelden en/of –thema’s doorheen de onderwijsloop-
baan. 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/7f8f88f9-a7ef-469b-9103-ed9daa9d387a/attachments/MLER_037_Continuering%20zorg%20van%20basis-%20naar%20secundair%20onderwijs.pdf
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7.2 Aandachtspunten voor verdere onderwijsloopbaan 

Bij de aandachtspunten voor de verdere onderwijsloopbaan noteer je relevante informatie over de 
effectieve aanpassingen waar de leerling baat bij heeft, eventuele obstakels in het leren en werk-
punten maar ook zijn sterktes. 

Deze aandachtspunten vormen meteen ook de informatie die je doorgeeft aan de secundaire school 
eventueel via de baso-fiche of rechtstreeks tenzij de ouders zich hiertegen verzetten. Je bespreekt 
ze met de ouders en de leerling zodat ze het eigenaarschap voor het leerproces kunnen opnemen en 
actief participeren aan de overgang naar de secundaire school. 

Je kan dit voor de secundaire school aanvullen met: 

• Het rapport, selectie werkstukken, portfolio, …; 

• Taalvaardigheid van de leerling; 

• Aanpassingen en maatregelen die de leerling ondersteunen; 

• Gebruikte hulpmiddelen (software, studiebuddy, schema’s, rekenmachine, …); 

• Specifieke aanpak die helpt bij het functioneren op school/in groep (rustige tafel apart, hulp bij 
orde, plannen en uitvoeren van taken, afspraken bij samenwerken, …); 

• Zelfredzaamheid, werkhouding, taakspanning, sterktes, …; 

7.3 Perspectief op het getuigschrift in het 1ste leerjaar B secundair onderwijs 

Regelmatige leerlingen die het 1ste leerjaar B met vrucht beëindigen, krijgen het getuigschrift basison-
derwijs. Hiermee kunnen ze inschrijven in het 1ste leerjaar A of doorstromen naar het 2de leerjaar B. 
Mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad kunnen ze ook naar het 2de leerjaar A. 

8 Besluit 

Deze mededeling beschrijft de aanloop naar de beslissing van de klassenraad om het getuigschrift 
basisonderwijs al dan niet toe te kennen. Wanneer de school een duidelijk evaluatie en zorg- en ge-
lijke kansenbeleid voert, is de beslissing voor ouders en leerling een logisch gevolg van alle eerdere 
gesprekken, gericht op de zorg voor die individuele leerling. Bij het niet-uitreiken van het getuig-
schrift hoort een degelijke motivering en een communicatie samen met de ouders en de leerling 
met het secundair onderwijs, om een goede start voor de leerling in het secundair onderwijs te fa-
ciliteren. 

Meer informatie 

• Vademecum zorg en kansen > Onderwijsloopbaan en Krachtige leeromgeving 

• www.diversiteitinactie.be > leren in diversiteit > breed evalueren 

• Toolkit breed evalueren 

• Referentiekader onderwijskwaliteit 

Deze mededeling sluit aan bij volgende kwaliteitsverwachtingen van het referentiekader onderwijs-
kwaliteit: 

• De school bereikt resultaten en effecten. 

• De school stimuleert de ontwikkeling van alle lerenden. 

• De school stelt doelen voor de lerenden. 

  

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/eba6ece7-5359-43d4-a3ac-bfcce3e0450d/attachments/22%20Onderwijsloopbaan%20bao.pdf
https://cached-api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/1a6a8c7c-a86c-44c3-ab9d-ebe75e5fbc17/attachments/Goed%20onderwijs%20-%20krachtige%20leeromgeving%20bao.pdf
http://www.diversiteitinactie.be/
http://www.diversiteitinactie.be/node/239
http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen%20(
https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK-Dashboard.pdf
http://mijnschoolisok.be/wp-content/uploads/referentiekader.pdf
http://mijnschoolisok.be/wp-content/uploads/referentiekader.pdf
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Bijlage 

• MLER_038_B01_Model - Motivering niet-uitreiken getuigschrift en aandachtspunten 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/981c4929-28ac-44aa-ab33-353ad61ef7b4/attachments/MLER_038_B01_Model.docx
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