Er zijn twee decretale
doelen
waaraan het
huisonderwijs moet
voldoen.

CONTROLE HUISONDERWIJS

Deze decretale doelen
zijn geconcretiseerd
in twee doelen in een
Besluit van de Vlaamse
regering.

Gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten van het kind
en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.
Bevorderen van respect voor de grondrechten, rechten van de mens
en voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen.
Er wordt gewerkt aan een voldoende evenwichtig aanbod van de basisvorming.
Het huisonderwijs heeft geleid tot méér kennis en vaardigheden.

De onderwijsdoelen van het huisonderwijs
De afstemming van het huisonderwijs op de leerbehoeften van
het kind
In hetzelfde Besluit zijn
zeven criteria
opgenomen die toelaten
om na te gaan of de
geconcretiseerde doelen
worden gerealiseerd

De planning van het huisonderwijs

De wijze waarop het huisonderwijs structuur krijgt
De beschikbaarheid van leermiddelen
De tijd die besteed wordt aan het huisonderwijs
De evaluatie voorzien van de onderwijsdoelen
Onderwijsaanbod

De onderwijsinspectie
linkt de zeven criteria
aan
vier variabelen
met bijhorende vragen

Onderwijsorganisatie
Materialen/uitrusting
Evaluatie
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Onderwijsaanbod
Heeft de ouder onderwijsdoelen vooropgesteld ?
Kent de ouder de behoeften van het kind?
Zijn die behoeften vertaald in het aanbod ?

Onderwijsorganisatie
Zijn de doelen gepland op korte termijn?
Zijn de doelen gepland op lange termijn?
Is de planning afgestemd op de behoeften van het kind?
Is het huisonderwijs structureel ingebouwd in het leven van het kind?
Is er voldoende tijd om de vooropgestelde onderwijsdoelen te bereiken?
Is er voldoende tijd om de vooropgestelde onderwijsdoelen te bereiken binnen de planning in functie van de evaluatie ?

Materialen/uitrusting
Zijn er leermiddelen?
Worden de leermiddelen gebruikt?
Is er variatie in de leermiddelen?
Zijn de leermiddelen relevant ?
Zijn de leermiddelen afgestemd op de leerbehoeften van het kind?
Zijn de leermiddelen afgestemd op de onderwijsdoelen?

Evaluatie
Gaan de evaluaties over alle leergebieden en over alle facetten van de leergebieden?
Worden zowel kennis, vaardigheden en attitudes geëvalueerd?
Wat gebeurt er met de evaluatie?
Wordt er opgevolgd en bijgestuurd?
Worden de vorderingen in kaart gebracht?
Worden er genormeerde toetsen gebruikt?
Wat is de frequentie van de evaluaties?
Zijn de evaluaties gepland?
Zijn de evaluaties afgestemd op de leerbehoeften van het kind?
Is er een inschrijving in de examenschool/centrale examencommissie?

