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ADVIES AAN DE OVERHEID
Het inspectieteam dat belast werd met de doorlichting van het Lucerna College te Anderlecht,
Antwerpen, Genk en Melle komt tot volgende besluiten:
Studiepeil
Het studiepeil voldoet voor het onderzochte structuuronderdeel m.n.
- de studierichting Handel in de tweede graad TSO op de vestigingsplaats Genk.
Het studiepeil voldoet niet voor volgende structuuronderdelen m.n.
- het eerste leerjaar A;
- het tweede leerjaar A, basisoptie Handel;
- het tweede leerjaar A, basisoptie Latijn;
- het tweede leerjaar A, basisoptie Moderne wetenschappen;
- de studierichting Wetenschappen in de tweede graad ASO op de vestigingsplaatsen Antwerpen en
Genk;
- de studierichting Handel in de tweede graad TSO op de vestigingsplaatsen Antwerpen en Melle.
Vakoverschrijdende eindtermen
De school levert voldoende inspanningen om de vakoverschrijdende eindtermen bij haar leerlingen na
te streven.
Veiligheid en welzijn
De veiligheid en welzijn voldoet voor volgende onderdelen: organisatie van het welzijnsbeleid, arbeids- en leermiddelen, leer- en werkomgeving, hygiëne en gezondheid op de vestigingsplaatsen Antwerpen, Genk en Melle, maar voldoet niet voor het onderdeel leer- en werkomgeving op de vestigingsplaats Anderlecht.
Regelgeving
De toepassing van de regelgeving voldoet met uitzondering van de toepassing van de regelgeving met
betrekking tot de werking van een schoolraad (cf. Decreet betreffende participatie op school en de
Vlaamse Onderwijsraad van 02-04-2004).

Het inspectieteam dat belast werd met de doorlichting van het Lucerna College te Anderlecht,
Antwerpen, Genk en Melle brengt, op basis van hoger vermelde besluiten, bij consensus volgend
advies uit m.b.t. erkenning en subsidiëring:
ADVIES AAN DE OVERHEID
GUNSTIG beperkt tot de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 voor:
•

de hele school
wegens de toepassing van de regelgeving m.b.t. de werking van een schoolraad: de school moet
aantonen dat ze voldoet aan de vereisten met betrekking tot de toepassing van de regelgeving terzake;

•

de hele vestigingsplaats Anderlecht
wegens veiligheid en welzijn voor het onderdeel leer- en werkomgeving: de school moet aantonen dat ze voldoet aan de vereisten met betrekking tot dat onderdeel op de vestigingsplaats Anderlecht;

•

de eerste graad A-stroom
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wegens het studiepeil:
- de school moet aantonen dat ze alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak fysica
op de vestigingsplaats Genk realiseert en daartoe conform het leerplan ook in de infrastructuur
en leermiddelen voorziet;
- de school moet aantonen dat ze alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak Nederlands op de vestigingsplaatsen Anderlecht, Antwerpen en Melle realiseert;
- de school moet aantonen dat ze alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak technologische opvoeding op de vestigingsplaatsen Anderlecht, Antwerpen en Genk realiseert;
- de school moet aantonen dat ze alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak wiskunde op de vestigingsplaatsen Anderlecht, Antwerpen, Genk en Melle realiseert;
•

de studierichting Wetenschappen in de tweede graad ASO
wegens het studiepeil:
- de school moet aantonen dat ze alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor de vakken
chemie en fysica op de vestigingsplaats Genk realiseert en daartoe conform het leerplan ook in
de infrastructuur en leermiddelen voorziet;
- de school moet aantonen dat ze alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak Nederlands op de vestigingsplaats Antwerpen realiseert;

•

de studierichting Handel in de tweede graad TSO
wegens het studiepeil:
- de school moet aantonen dat ze alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak Nederlands op de vestigingsplaatsen Antwerpen en Melle realiseert;
- de school moet aantonen dat ze alle leerplandoelstellingen voor het vak toegepaste economie
(handelseconomie en boekhouden) op de vestigingsplaats Antwerpen realiseert.

Vanaf 1 september 2008 zal de school moeten aantonen dat de vermelde tekorten weggewerkt
zijn.
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DRINGENDE ACTIEPUNTEN

Datum van de bespreking van het doorlichtingsverslag met de personeelsleden: 8 oktober 2007

Dringende actiepunten 1
Dringend actiepunt 1

Beoordeling
Voldoen aan de vereisten met betrekking tot de toepassing van de regelgeving m.b.t. de werking
voldoet
van een schoolraad.
De school heeft aangetoond dat het tekort weggewerkt is.
Conform art. 10 § 1 van het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad bestaat de schoolraad van het Lucerna College uit vier geledingen, met vertegenwoordigers
van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap. Bovendien is er in elke geleding telkens een vertegenwoordiging van de verscheidene vestigingsplaatsen. De schoolraad functioneert volgens een huishoudelijk reglement. De raad vergadert geregeld en van elke vergadering
wordt een verslag opgemaakt.

Dringend actiepunt 2

Voor veiligheid en welzijn voldoen aan de vereisten met betrekking tot het onderdeel leer- en
voldoet
werkomgeving op de vestigingsplaats Anderlecht.
De school heeft aangetoond dat de tekorten grotendeels weggewerkt zijn.
De vaststellingen naar aanleiding van de schooldoorlichting van mei-juni 2007 hadden betrekking
op de voormalige locatie van de hoofdvestigingsplaats, Zelfbestuurstraat 8 te 1070 Anderlecht. Op
1 september 2007 verhuisde de school en nam ze haar intrek in een gewezen kantoorgebouw, gelegen op de Industrielaan 31 te 1070 Anderlecht. Naar aanleiding van een schoolbezoek stelde de
inspectie op 12 november 2007 vast dat er nog de volgende tekorten waren.
a. De school beschikt noch over een l.o.-zaal, noch over een andere ruimte die als l.o.-zaal kan worden gebruikt.
b. De school hield nog geen rekening met de opmerkingen die worden vermeld in het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallaties.
c. De school kan de betaling van de jaarlijkse heffing aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) niet bewijzen.
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Zie doorlichtingsverslag 5.2.2: dringende actiepunten - punten die aanleiding gaven tot een gunstig advies beperkt in de tijd (verplicht)
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De school heeft intussen de volgende acties met betrekking tot de respectieve tekorten ondernomen.
a. Er werd een huurcontract ondertekend voor het gebruik van een gemeentelijke sportzaal.
b. - O

Dringend actiepunt 3

Alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak fysica in de eerste graad A-stroom op de
vestigingsplaats Genk realiseren en daartoe conform het leerplan ook in de infrastructuur en leermiddelen voorzien; alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor de vakken chemie en fysica in voldoet
de tweede graad ASO op de vestigingsplaats Genk realiseren en daartoe conform het leerplan ook
in de infrastructuur en leermiddelen voorzien.
De school heeft aangetoond dat de tekorten weggewerkt zijn.
Met betrekking tot infrastructuur en leermiddelen voor de wetenschappelijke vakken werden in de
vestigingsplaats Genk veel inspanningen geleverd. De minimale materiële vereisten zoals aangegeven in de leerplannen zijn aanwezig. De chemische producten worden conform de regelgeving
opgeslagen. De recipiënten werden voorzien van pictogrammen en etiketten met R- en S-zinnen en
er is een inventaris. Het komen tot een volledige leerplanrealisatie voor fysica in de eerste en de
tweede graad en voor chemie in de tweede graad, verliep tijdens het schooljaar 2007-2008 moeizaam. Het slechts geleidelijk aanleveren van leermiddelen, de uitbouw van een nieuw lab, lesuitval
en personeelswissels waren hiervan de oorzaak. Geleidelijk werden wel meer demonstratieproeven
ingelast en voor chemie ook enkele leerlingenproeven. Er werden criteria ontwikkeld om leerlingenpractica te evalueren. Vooral voor fysica bleef het aantal leerlingenproeven ondermaats. Sedert
september 2008 hebben het fysica- en chemieonderwijs op de vestigingsplaats Genk echter een
nieuw elan gevonden. Uit de leerlingendocumenten en de vorderingsplannen is duidelijk merkbaar
dat nu wel leerplangericht wordt gewerkt, zowel op theoretisch vlak als wat de leerlingenexperimenten betreft. Ook de leerlingenresultaten vertonen een stijgende trend. De materiële voorwaarden, de competenties en de inzet zijn aanwezig om deze positieve evolutie te bestendigen.

Dringend actiepunt 4

Alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak Nederlands in de eerste graad A-stroom op voldoet
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de vestigingsplaatsen Anderlecht, Antwerpen en Melle realiseren; alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak Nederlands in de tweede graad ASO Wetenschappen op de vestigingsplaats
Antwerpen realiseren; alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak Nederlands in de
tweede graad TSO Handel op de vestigingsplaatsen Antwerpen en Melle realiseren.
De school heeft aangetoond dat de tekorten weggewerkt zijn.
Er is een sterke vestigingsplaatsoverschrijdende vakgroepwerking, waardoor de gelijkgerichte planning en uitwerking van het onderwijsproces worden gegarandeerd en de discontinuïteit ten gevolge
van het lerarenverloop wordt gecompenseerd. Op elke vestigingsplaats kunnen de betrokken leraren rekenen op de structurele, infrastructurele en logistieke ondersteuning van de schoolleiding. Er
wordt ernstig werk gemaakt van de inschatting van de beginsituatie, om van bij de aanvang van het
curriculum het verwervingsproces bij de leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Met betrekking tot analyse en verwerking van de resultaten werden afhankelijk van de vestigingsplaats weliswaar verschillende snelheden ontwikkeld. Op het vlak van effectenmeting staat de hoofdvestigingsplaats het verst. Uit de resultaten blijkt het grote compenserende vermogen van de school ten
aanzien van de taalachterstanden in de Brusselse context. Op de andere vestigingsplaatsen zijn
aanzetten gegeven om de beginsituatie en de leerwinst beter te analyseren en in kaart te brengen.
De school heeft de voorbeelden van goede praktijk in het deelverslag Nederlands geborgd en - binnen de korte termijn waarover ze beschikte - de werkpunten in voldoende mate ongedaan gemaakt.
Het principe van vaardigheidsgericht onderwijs heeft ze nog versterkt met de introductie en het
gebruik van de vaardigheidsdossiers. Er worden checklists gehanteerd om een graadgebonden
overzicht te verkrijgen van de eindtermen en leerplandoelstellingen die uit hoofde van de leerlingen
bereikt worden en om gerichte bijsturingen van de leerplanrealisatie mogelijk te maken. Er werd
een gecodeerd correctiesysteem ontwikkeld om taalfouten te inventariseren en systematisch te remediëren. In de evaluatie wordt bewust teruggekoppeld naar eindtermen en leerplandoelstellingen,
zodat ze overwegend valide en representatief is.
Op het vlak van taalbeleid levert de vakgroep Nederlands ook inspanningen om de leerlingen vertrouwd te maken met de instructietaal buiten het vak, door in de context van de projectmatige invulling van de complementaire uren teksten uit andere vakken te behandelen. Op beleidsniveau is
er een taak weggelegd om de bijdrage tot het taalbeleid vanuit de zaakvakken in de drie graden en
in de twee onderwijsvormen beter op te volgen en te vergroten.
Dringend actiepunt 5

Alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak technologische opvoeding in de eerste
voldoet
graad A-stroom op de vestigingsplaatsen Anderlecht, Antwerpen en Genk realiseren.
De school heeft aangetoond dat de tekorten grotendeels weggewerkt zijn.
Op de vestigingsplaats Genk worden de eindtermen met betrekking tot ‘kennismaken met technieken en erover reflecteren’, ‘planmatig werken en attitudes aannemen’ en ‘enkele technische basis7

vaardigheden beheersen’ nog steeds niet in voldoende mate gerealiseerd. De leerplandoelstellingen
worden voor de verscheidene contextgebieden met onvoldoende diepgang vertaald en gerealiseerd
in thema'
s, projecten of toepassingen. Vorig schooljaar werd er slechts één praktische realisatie
verwezenlijkt in de eerste graad. De leerinhouden van de contextgebieden techniek en bouwwerken, techniek en voeding en techniek en gebruiksvoorwerpen worden niet of amper aangeboden.
Tevens vertoont de leerplanrealisatie in de andere contextgebieden ook tekorten.
Dit schooljaar is er echter een positieve kentering merkbaar. De jaarplanning gaat nu uit van projecten die duidelijk gelinkt worden aan de leerplandoelstellingen (uit verscheidene contextgebieden). De eerste praktische realisatie, namelijk een eigentijdse tuinlamp, is kwaliteitsvol afgewerkt.
Een volgend werkstuk (cd-rekje) is in voorbereiding. De evaluatie staat echter nog niet op punt.
Men hanteert nog steeds de genoemde evaluatiefiche, maar er is binnenkort een navorming over het
evalueren van projecten gepland.
De evaluatie wordt nog niet afgestemd op de te realiseren eindtermen en leerplandoelstellingen. De
evaluatiecriteria zijn niet bepaald. Zo kon o.a. vastgesteld worden dat het cijfer voor de examenresultaten gebaseerd is op de zelfevaluatie van de leerlingen. Daarnaast zijn de vragen en/of opdrachten onduidelijk geformuleerd en worden foutieve antwoorden niet aangeduid, noch verbeterd. Door
middel van een evaluatiefiche worden enkel kennis en attitudes beoordeeld. De vaardigheden worden niet geëvalueerd, waardoor men geen inzicht verwerft in de mate waarin vaardigheidsdoelstellingen verworven zijn. Het gewicht dat wordt toegekend aan de beoordeling van de attitudes is niet
representatief om op een correcte wijze de realisatie van de leerplandoelstellingen na te gaan. Deze
vaststellingen tonen aan dat de evaluatiepraktijk onvoldoende valide is.
Het lokaal is nog niet uitgerust zoals het leerplan voorschrijft. Er is enkel een werkruimte die met
werkbanken en enkele pc'
s met internetaansluiting is uitgerust. De ruimte is echter te beperkt om
een variatie van pedagogisch-didactische activiteiten op een verantwoorde manier uit te voeren. De
werkruimtes aan bijvoorbeeld de elektrische boormachine zijn te krap om veilig te werken. Daarnaast is deze machine, wegens gebrek aan een noodstop, onvoldoende beveiligd. Bovendien hypothekeren de leeromgeving en de grootte van de klassengroep (meer dan 16 leerlingen) het gebruik
van dynamische werkvormen zoals groepswerk en differentiatie. Het keukenblok wordt gebruikt
om allerlei materialen te reinigen en op te bergen. De afwasbak is vuil en onhygiënisch. Het keukenblok in de leraarskamer biedt geen volwaardig alternatief. Er ontbreken ook nog een aantal minimale materiële vereisten zoals een plooimachine, bouwdozen en voldoende didactische panelen
voor informatietechnologie (slechts vijf stuks).
De schoolleiding is zich bewust van die tekorten en engageert zich om ze op korte termijn weg te
werken.
Op de vestigingsplaatsen Anderlecht en Antwerpen werd sedert dit schooljaar een realistische
planning opgemaakt voor de lessen technologische opvoeding. De eindtermen en de leerplandoel8

stellingen werden vertaald in een projectmatige aanpak. Een screening van de geplande projecten
wijst uit dat alle eindtermen ten minste éénmaal aan bod komen. Het oefenen van vaardigheden en
ICT zit verweven in de projectwerking. Positief is de vaststelling dat de planning van de projecten
gezamenlijk door alle vestigingsplaatsen is voorbereid. De evaluatie van het projectwerk staat ook
op deze vestigingsplaatsen nog niet op punt, ze is momenteel niet representatief om de leerplandoelstellingen op een valide wijze te beoordelen. Er is wel een eerste aanzet gegeven om naast
kennis ook vaardigheden en attitudes te beoordelen. Zelfevaluatie dient nog verder te worden uitgebouwd en inhoudelijk herbekeken. Nascholing rond evaluatie werd voor deze trimester gepland.
De vestigingsplaatsen Anderlecht en Antwerpen kozen voor het vak technologische opvoeding vrij
ruime lokalen. In beide vestigingsplaatsen is de minimale uitrusting die het leerplan voorschrijft
aanwezig. Afhankelijk van het leerlingenaantal (19) in Anderlecht is de ruimte echter krap om op
een veilige manier vaardigheden gedifferentieerd te oefenen. De ruimte tussen de werkbanken is te
klein. De plooibank staat niet efficiënt opgesteld. In Anderlecht is de zaagmachine niet verankerd,
waardoor de veiligheid volledig in het gedrang komt. Bovendien staan de machines te dicht bij
elkaar om veilig en efficiënt te kunnen werken. De ruimte en de apparatuur voor techniek en voeding voldoen niet aan de eisen inzake hygiëne op de vestigingsplaats Antwerpen, maar het project
techniek en voeding komt pas in de tweede trimester aan bod. De school beloofde tegen dan de
nodige maatregelen te nemen. In Anderlecht is de kookhoek zeer beperkt. Het onnodige materiaal
dient te worden verwijderd.
Dringend actiepunt 6

Alle eindtermen en leerplandoelstellingen voor het vak wiskunde op de vestigingsplaatsen Ander- voldoet
lecht, Antwerpen, Genk en Melle realiseren.
De school heeft aangetoond dat de tekorten weggewerkt zijn.
Opvallend is de gedrevenheid van de vakgroep. De maandelijkse vakvergaderingen over de vestigingsplaatsen heen zijn leerplangericht en bewaken de vorderingen m.b.t. de leerplanrealisatie. Het is
ook een forum waar in consensus methodieken worden afgesproken en waar inscholingen vorm en
inhoud krijgen. Deze ontmoetingsmomenten en het nakomen van de gemaakte afspraken zijn enerzijds
arbeidsintensief, maar anderzijds leveren ze heel veel professionele voldoening op.
Een aandachtspunt blijft het evaluatiebeleid. Er heerst nog overwegend een testcultuur, waarin vooral
het beoordelen van kennis centraal staat en de begeleidende functie van evaluatie te weinig aandacht krijgt. De evaluatie van vaardigheden en attitudes behoort nog niet tot de evaluatiecultuur
binnen de vakgroep, hoewel de eindtermen en de leerplannen een verzameling vaardigheden en
attitudes benadrukken. Een uitdaging voor de vakgroep in de nabije toekomst is het geven van een
bredere invulling aan evaluatie (evaluatiecultuur naast testcultuur), rekening houdend met de
schoolvisie inzake evaluatie, de eindtermen en de aanbevelingen in de leerplannen. Een bredere
invulling van evaluatie moet enerzijds de succeservaring en de motivatie bij de leerlingen verhogen
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en anderzijds confronterend werken voor het onderwijs- en leerproces.
De geïmplementeerde OVUR-methode is alvast een stap in de goede richting om de vaardigheden
m.b.t. het realiseren van de specifieke eindtermen (o.a. de onderzoekscompetenties) in de studierichtingen van de derde graad te ontwikkelen.
Dringend actiepunt 7

Alle leerplandoelstellingen voor het vak toegepaste economie (handelseconomie en boekhouden) voldoet
op de vestigingsplaats Antwerpen realiseren.
De school heeft aangetoond dat het tekort weggewerkt is.
Met betrekking tot de leerplanrealisatie op de vestigingsplaats Antwerpen werden door de vakgroep
continu inspanningen geleverd om op alle vestigingsplaatsen gelijkgericht te werken. Tijdens het
schooljaar 2007-2008 verliep de leerplanrealisatie voor handelseconomie goed in Antwerpen. Voor
boekhouden blijft dit, vooral in II,2, nog veeleer moeizaam, zodat het aanbieden van een belangrijk
sluitstuk, namelijk de eindejaarsverrichtingen, vorig schooljaar duidelijk onder druk kwam te staan.
Uit de leerlingendocumenten en de vorderingsplannen voor dit schooljaar is merkbaar dat er
leerplangericht wordt gewerkt. De materiële voorwaarden, de competenties en de inzet zijn aanwezig om een voldoende leerplanrealisatie voor alle vakonderdelen te verwezenlijken.
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ZELFGEKOZEN ACTIEPUNTEN

Door de school gekozen actiepunten2
Door de school gekozen actiepunt 1

De sanitaire installaties op de vestigingsplaatsen Anderlecht en Genk verbeteren.

Door de school gekozen actiepunt 2

De taakbelasting van de leraren verminderen en de begeleiding van de leraren optimaliseren.

Door de school gekozen actiepunt 3

Het GOK-beleid verder optimaliseren.

Beoordeling van de interne kwaliteitszorg met betrekking tot de zelfgekozen actiepunten.
•
•
•
•
•

2

De school is er zeer goed in geslaagd geschikte prioriteiten te stellen.
De school is er zeer goed in geslaagd haar prioriteiten te vertalen in heldere doelen.
De school is er zeer goed in geslaagd een geschikte strategie uit te werken om haar doelstellingen te realiseren.
Het schoolbeleid heeft deze strategie nog niet cyclisch geëvalueerd en bijgestuurd.
De school heeft aangetoond dat de doelstellingen gerealiseerd werden en tot reële kwaliteitsverbetering hebben geleid.

actiepunten (maximaal drie) gekozen door de school in het teken van interne kwaliteitszorg (vrijblijvend)
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3

EINDADVIES AAN DE OVERHEID M.B.T. DE DRINGENDE ACTIEPUNTEN

Het inspectieteam dat belast werd met de opvolging van het Lucerna College te Anderlecht,
Antwerpen, Genk en Melle brengt bij consensus volgend advies uit m.b.t. erkenning en subsidiëring:
de school kreeg reeds bij de doorlichting een gunstig advies
GUNSTIG voor de hele school
GUNSTIG voor de volgende structuuronderdelen:
ONGUNSTIG voor de volledige school omwille van:
ONGUNSTIG voor de volgende structuuronderdelen:

Datum: 26 november 2008

Handtekening inspecteur-verslaggever

Voor kennisname,
Handtekening Inrichtende Macht

Handtekening directie
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