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De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen startte op 29 september 2011 met een
reeks hoorzittingen over de hervorming van het secundair onderwijs. Aanleiding was de
oriëntatienota ‘Mensen doen schitteren’ van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel (zie bijlage).
1.

Situering

De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter: Geachte collega’s, met groot genoegen open ik
deze reeks van hoorzittingen.
Zoals u weet, staat het Vlaamse secundair onderwijs wellicht voor een zeer grote hervorming. Het Vlaams Parlement en de commissie Onderwijs hebben besloten de hervormingen niet passief af te wachten, maar proactief te werk te gaan, door vooraf veel hoorzittingen te organiseren. Zo zijn de parlementsleden goed gewapend, kennen ze de inzichten,
nuances en standpunten over de problematiek en kunnen ze de voorstellen van de minister
op een gedocumenteerde manier benaderen.
We zullen de reeks van hoorzittingen afsluiten met een soort van aanbevelingstekst die
aan de regering zal worden overhandigd. Daarin worden de standpunten van de verschillende partijen, de meerderheid- en minderheidstandpunten, vermeld. Het model voor die
eindtekst is de tekst die werd opgesteld in de Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (Parl.
St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 591/1).
Er komen vandaag drie sprekers aan bod.
De heer Georges Monard is de historische vader van een nota over de hervorming
van het secundair onderwijs. Die heeft hij in 2009 geschreven in opdracht van minister
Vandenbroucke, de toenmalige minister van Onderwijs. Hij heeft ruimschoots zijn sporen
verdiend in het Vlaamse onderwijs. Hij is gedurende lange tijd secretaris-generaal geweest
van het onderwijsdepartement, is kabinetschef geweest van wijlen minister Coens en was
ook federaal en Vlaams parlementslid.
De heer Roger Standaert was jarenlang directeur van de dienst Curriculum op het onderwijsdepartement. Hij is ook hoogleraar vergelijkende pedagogiek aan de Universiteit
Gent. Het is vooral vanuit die laatste optiek dat hij hier vandaag een bijdrage levert.
Mevrouw Mia Douterlungne is administrateur-generaal en de organisatorische spil van
de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). De Vlor speelt een grote rol in deze commissie. Er
wordt hier vaak verwezen naar de leerzame adviezen van deze strategische raad. Mevrouw
Patrice Caremans zal haar assisteren bij de vraagstelling.
2.

Toelichting door de heer Georges Monard

De heer Georges Monard, eresecretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming: Voorzitter, geachte parlementsleden, ik ben bijzonder blij met uw interesse voor heel
het dossier.
Uit ervaring weet ik dat het dossier zowat het moeilijkste dossier uit Onderwijs is. Er is de
afgelopen decennia heel wat veranderd in het basisonderwijs, ongelooflijk veel in het hoger
onderwijs en ook in het volwassenenonderwijs. In het secundair onderwijs hebben opeenvolgende ministers, minister Coens, minister Van den Bossche, minister Vanderpoorten,
en minister Vandenbroucke, ondervonden dat het het moeilijkst was om de intenties uit
het regeerakkoord om te zetten in een beleid. Het komt erop neer dat er enorm zal moeten
worden getrokken aan dit dossier, omdat de belangen en belangengroepen hier bijzonder
groot en sterk zijn.
Het rapport van de commissie die ik voorzat (zie http://www.ond.vlaanderen.be/
nieuws/2009/0424-visienota-SO-Monard.htm), werd inderdaad twee jaar geleden bekendV L A A M S P A R LEMENT
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gemaakt. Het was de bedoeling van minister Vandenbroucke om het debat te lanceren. Er
hebben heel wat debatten plaatsgevonden, vooral in onderwijskringen, maar ook daarbuiten. Ik vind die debatten leerzaam, maar ze moeten niet eeuwig blijven duren. Het wordt
tijd dat er duidelijke conclusies worden getrokken.
Minister Smet heeft zijn eerste oriëntatienota gebaseerd op dat rapport. Velen hebben daar
op gereageerd, veelal positief-kritisch.
Het vertrekpunt is de kwaliteit van ons onderwijs. De laatste weken, zoals vaak bij de start
van een nieuw schooljaar, heb ik een aantal alarmerende dingen gelezen, die ik niet altijd
gegrond vond. Als men klaagt over algemene achteruitgang van het niveau van leerlingen
en studenten, zowel in het secundair als het hoger onderwijs, dan is dat volgens mij kort
door de bocht. Onze kinderen zijn kinderen van deze tijd, zoals wij ze hebben grootgebracht. Ze hebben punten waarop ze sterker zijn, maar ook punten waarop ze zwakker zijn
dan de vorige generatie. Ik heb vooral over deze zwakkere punten gelezen en ik denk dat
dat niet helemaal juist is. Ik denk dat nostalgie daarmee te maken heeft. Toen Homeros
drieduizend jaar geleden zijn Ilias schreef, liet hij de oudere strijders van Troje zeggen:
“Wat is dat met die jonge strijders van tegenwoordig? Ze zijn toch niet meer zoals wij in
onze jonge tijd waren. Het niveau is toch wel zwaar achteruit gegaan.”. Ik denk dat dat
iets is van elke generatie. Een klassieke opleiding is dan wel nuttig om dat te herkennen.
Ik heb ook een paar cijfers bovengehaald uit het statistisch jaarboek van 1959-1960. Toen
zat 47,29 procent van de 16-jarigen en 34,40 procent van de 17-jarigen in het secundair
onderwijs. Volgens datzelfde boek lag de realiteit zelfs nog wat lager en betekenen die cijfers daarenboven niet dat al die leerlingen ook hun diploma haalden. Van de 17-jarigen
zat toen dus slechts een derde in het secundair onderwijs. Het is dus niet echt wetenschappelijk correct om het niveau van de leerlingen in 1959 te vergelijken met het niveau van de
huidige leerlingen.
Er zijn heel wat wetenschappelijke, waaronder internationale, benaderingen die aantonen
dat de kwaliteit van ons secundair onderwijs internationaal bij de beteren is, maar toch
zorgen baart. Het vertrouwen van de Vlamingen in hun onderwijs is goed, zo ook de
waardering van de arbeidsmarkt. In het buitenland beschouwt men onze goed opgeleide
arbeidskrachten als een van onze economische troeven.
Onderwijs is een grote kansenverdeler. Uw commissie behandelt terecht Onderwijs én Gelijke Kansen. De kansen die men in het leven heeft, worden grotendeels in het onderwijs
gemaakt. Het is terecht een van uw zorgen dat velen een verkeerde keuze maken, vaak mislukken en frequent overzitten. Vaak geraken zij ontmoedigd en halen ze hun getuigschrift
niet. De resultaten van de jongeren hangen heel vaak samen met het opleidingsniveau van
de ouders. De sociale en culturele sterkte gaat dus vaak over van generatie op generatie.
We slagen er onvoldoende in om nog vooruitgang te boeken in wat men vroeger democratisering noemde.
Ons huidig onderwijs is uitstekend voor de sterke leerlingen en bij de middenmoot voor
de zwakkere leerlingen. Een hervorming heeft slechts kans op slagen indien ze evenwichtig
is, indien ze de kansen van de zwakkere leerlingen substantieel verhoogt en tegelijkertijd
uitdagend en ambitieus onderwijs blijft aanbieden aan de sterkere leerlingen. Als we die
twee niet kunnen verzoenen, zal de hervorming mislukken. We hebben behoefte aan een
sterke intellectuele elite, maar het is ook nodig dat we diegenen die het moeilijk hebben,
beter optrekken dan we vandaag doen.
Er is grote consensus over de missie van het secundair onderwijs, namelijk de persoonlijke
en sociale ontwikkeling, maar ook de voorbereiding op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. Onderwijs omvat meer dan enkel de beroepsopleiding, namelijk ook de menselijke
V L A A M S P A R LEMENT
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en sociale vorming. Dat is essentieel. In Vlaanderen is daar een vrij grote consensus over,
hoewel misschien niet altijd in de praktijk. In de Europese Unie en in de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben we het soms wat moeilijk
om die eerste doelstelling gelijkwaardig te behandelen aan de andere.
Onderwijs moet een continuüm zijn. We zeggen altijd dat we denken vanuit de leerling.
Als dat effectief zo is, mag er geen breuk zijn tussen de onderwijsniveaus. Leerlingen veranderen voortdurend, maar ze veranderen niet volledig op 6, 12 of 18 jaar. Een geleidelijke overgang van het onderwijs is essentieel. Naarmate een hervorming vordert, ziet men
gewoonlijk dat het eerder de specialisten van een bepaald onderwijsniveau zijn die hun
stempel drukken op de hervorming. Gelukkig kunt u, als een van de weinige instanties, dat
vanuit het geheel bekijken. Het is heel belangrijk dat er aansluiting is tussen de verschillende onderwijsniveaus. Het is onze overtuiging dat er nu vaak een breuk is. Zo zijn het basisonderwijs en het secundair onderwijs erg verschillende systemen. We denken vaak vanuit
de structuren en niet vanuit de leerlingen. Het is een ander concept en een andere organisatie, maar ook een heel andere didactische aanpak, met een ander soort leerkracht. In
het basisonderwijs zijn de ‘leergebieden’ heel breed, maar in het secundair zijn de ‘vakken’
eerder beperkt. De heer Standaert heeft wel bereikt dat er meer continuïteit is gekomen
bij de eindtermen. Wij pleiten in ons rapport voor een geleidelijke overgang. Dat vraagt
zowel verandering in het basisonderwijs als in de eerste graad van het secundair onderwijs.
We gaan er nogal gemakkelijk van uit dat een leerkracht in het laatste jaar van het basisonderwijs zonder moeite alle vakken moet kunnen geven, eventueel levensbeschouwende
vakken en lichamelijke opvoeding uitgezonderd, maar dat een leerkracht in het secundair
onderwijs maximaal twee vakken kan geven. Ik hoor ook klachten over het niveau van de
instroom in de lerarenopleiding, vooral voor het basisonderwijs. Er is dus een probleem.
Ik zou het geen achteruitgang vinden indien we in het vijfde en zesde leerjaar van het
basisonderwijs al met meer dan één leerkracht zouden kunnen werken. Nog niet met één
leerkracht per vak, maar wel geleidelijk aan wat meer. In de eerste jaren van het secundair
onderwijs zouden we met wat minder leerkrachten kunnen werken en met een echte klastitularis, die de leerlingen meer dan twee of vier uur per week begeleidt.
Er zou ook meer samenwerking kunnen zijn tussen het basisonderwijs en het secundair
onderwijs, misschien zelfs met uitwisseling van leerkrachten. Ook in de opleiding zou er
wat meer aansluiting kunnen zijn. Het secundair onderwijs kan leren van de differentiatie
die groter is in het basisonderwijs. Omgekeerd moet het basisonderwijs ervoor zorgen dat
diegenen die instromen in het eerste leerjaar B, niet al jaren voordien aan de kant werden
gezet.
In het hoger onderwijs wordt vaak competentiegericht gewerkt. Ik doe veel visitaties voor
de Vlaamse Hogenscholenraad (VLHORA) en de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), zowel in Nederland als in Vlaanderen. Ik merk dat er grote wijzigingen
gebeuren in het hoger onderwijs, met veel aandacht voor de competenties. In het hoger
onderwijs klaagt men vaak terecht dat die in het secundair onderwijs nog veel te weinig
aan bod komen. Kennis blijft het vertrekpunt, maar ook de toepassing van kennis, vaardigheden en attitudes zijn belangrijk.
Het is belangrijk dat de structuur van het secundair onderwijs aansluit bij die van het
basisonderwijs. Er moet een brede eerste graad zijn, met een brede verkenning en geen definitieve keuzes. Een leerling maakt voortdurend en geleidelijk aan keuzes. De specialisatie
groeit geleidelijk aan. In het begin moet men kennismaken met een voldoende breed terrein om te ontdekken wat er allemaal is en om een verantwoorde keuze te kunnen maken.
Men maakt nu vaak keuzes voor iets waar men geen benul van heeft.
V L A A M S P A R LEMENT
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In ons voorstel is het eerste jaar van het secundair onderwijs meer polyvalent dan het
tweede jaar. Men leert de leerling meer vanuit de eigen belangstelling en aanleg te kiezen
dan vanuit de dromen van de ouders. Die keuzes kunnen geleidelijk aan worden bijgestuurd. Veel leerkrachten hebben mij erop gewezen dat leerlingen op die leeftijd nog in
volle ontwikkeling zijn en vaak nog van gedachten en voorkeur veranderen. We mogen ze
niet meteen definitief laten kiezen. Er moet mogelijkheid zijn om te remediëren, te veranderen, maar ook om te verdiepen. Het is niet de bedoeling dat de trein moet wachten op
de laatste wagon. Het moet mogelijk zijn om geleidelijk aan meer te differentiëren: sommigen moeten de kans krijgen om te worden bijgestuurd en de zwakkere punten weg te
werken, anderen om te verdiepen en te verbreden.
De leerlingen die conceptueel wat sterker zijn, kunnen in dezelfde opleiding wat sneller
gaan in diverse vakken en kunnen zich verdiepen in een aantal vakken die voor anderen
misschien minder zijn weggelegd. Een voorbeeld is het Latijn. Het is zeker niet onze bedoeling dat vak te schrappen. Zoals Vergilius zei: “Horresco referens”, ik huiver alleen
al bij de gedachte. Het kan ook om wiskunde, wetenschappen of andere talen gaan. We
moeten geleidelijk aan de mogelijkheid inbouwen om sommige leerlingen sneller vooruit
te laten gaan dan anderen. We moeten vermijden dat de leerlingen, wanneer ze 12 jaar zijn,
een keuze moeten maken die ze niet kunnen maken. Men moet de rol van het Latijn ook
herdenken. Op welke basis komt men nu in de Latijnse terecht? Meer dan de helft verlaat
de Latijnse al na twee jaar.
In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs heeft het algemeen secundair
onderwijs (aso) stilaan de reputatie gekregen van dé eervolle weg. Technische richtingen
en zeker het beroepsonderwijs worden beschouwd als laatste optie. We zijn er in onze
technologische samenleving in geslaagd om van technische opleidingen ‘tweede keuze’ te
maken. Dat kan niet langer. Technische scholen hebben het bijzonder moeilijk om te overleven. Dat schept problemen voor de kwaliteit. Een technische school kan maar goed zijn
als ze voldoende groot is, voldoende en gevarieerd didactisch materiaal heeft en goede
praktische leerkrachten kan vinden. De tweedeling tussen algemeen vormend voor de
denkers, en technisch onderwijs voor de doeners, is totaal voorbijgestreefd, net zoals het
onderscheid tussen bedienden en arbeiders in het arbeidsrecht. Men kan nu niet meer met
de handen werken zonder daarbij na te denken, met het hoofd te werken. En wie met het
hoofd werkt, moet ook iets doen, realiseren en toepassen.
We hebben in ons rapport een voorstel gedaan om richtingen te maken die arbeidsgericht
zijn en richtingen die doorstromingsgericht zijn. Dankzij verschillende debatten heb ik
echter ingezien dat ook dat niet de goede weg is, omdat het tot een even sterke tweedeling
zou leiden.
Bovendien bevinden de meeste studierichtingen zich in een continuüm tussen enerzijds abstract, theoretisch en doorstromingsgericht en anderzijds concreet, toegepast en arbeidsgericht. De realiteit is dat er geen strakke tweedeling is.
Het zou voor leerlingen en voor onze samenleving interessanter zijn om in de toekomst
richtingen samen te brengen op basis van verwantschap in plaats van op basis van die
tweedeling tussen algemeen vormend en technisch. De richting economie uit het aso zou
je bijvoorbeeld perfect kunnen samenbrengen met de richting handel uit het technisch
secundair onderwijs (tso) en de richting kantoor uit het beroepssecundair onderwijs (bso).
Het is dan waarschijnlijk makkelijker voor leerlingen om de juiste studierichting te kiezen
en het hoeft dan ook niet over te komen als een mislukking.
Hervormen in het onderwijs is een proces dat vele jaren in beslag neemt en een serieuze
voorbereiding vergt. Het is goed dat er daar heel wat debatten over worden gevoerd en dat
men geleidelijk aan tot beslissingen komt. Het is heel belangrijk dat men daarbij verder tot
V L A A M S P A R LEMENT
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een consensus probeert te komen. Het rapport-Dijsselbloem toont aan dat Nederland heel
wat problemen heeft gekend bij de implementatie van de vernieuwingen. Dat rapport stelt
dat er vooral werd gewerkt aan consensus in Den Haag, maar niet op het veld. We moeten
uiteraard de beide doen. Het is belangrijk dat we tot een consensus en een draagvlak komen. Hopelijk nemen alle partners daarin hun verantwoordelijkheid. Desnoods moet de
overheid het laatste stukje weg alleen afleggen.
Wat de implementatie betreft, pleit ik voor spreiding en niet voor een plotse hervorming op
D-day. Je kunt proberen structuren op een abrupte manier te veranderen, maar het gedrag
van mensen op het veld niet. Ik pleit ervoor niet te wachten tot een volgende legislatuur
om eerste stappen te zetten. We kunnen de eerste stappen al zetten, goed opvolgen, ondersteunen, evalueren en bijsturen. Men moet daarbij beginnen met de stappen waarover de
grootste consensus bestaat. Uiteraard moet er dan al een visie zijn over het einddoel. Men
moet een strategie voor ogen hebben.
Men moet tegelijkertijd werken aan de professionalisering van leerkrachten. Door enkel
structuren te wijzigen, maar niet de cultuur in de scholen en het gedrag van leerkrachten,
directies, begeleiding, inspectie enzovoort, verandert er niet echt iets. Ook daarvoor kan
er eigenlijk al vrij snel een en ander gebeuren. Wij hebben dat ook in ons rapport opgenomen. De minister heeft echter geoordeeld dat het beter is wat te wachten en dat aan een
andere tafel te behandelen en ik begrijp zijn beslissing.
In vele landen en ook bij ons zijn er al heel wat hervormingen in het onderwijs gebeurd die
gestart waren in een legislatuur en voortgezet in een volgende, maar dan totaal veranderd.
Dat is dodelijk. Het onderwijsveld vraagt om een strategie. Je kunt bijsturen op het terrein,
maar niet totaal het geweer van schouder veranderen wegens politieke wijzigingen. Het
onderwijsveld kan dat moeilijk verdragen. Daarom wil ik u vragen om te zoeken naar de
grootst mogelijke consensus over de grenzen van meerderheid en oppositie. Uw commissie is in staat om te denken vanuit professionaliteit en kennis van het terrein, eerder dan
vanuit politieke tegenstellingen.
2.1.

Vragen en opmerkingen van de commissieleden

De heer Jos De Meyer: Mijnheer Monard, ik dank u voor uw uiteenzetting. Ik ben het met
u eens dat we niet moeten wachten op een volgende legislatuur om een aantal elementen
binnen het secundair onderwijs reeds aan te pakken. Welke elementen kunnen er volgens
u deze legislatuur reeds structureel en decretaal worden aangepakt?
Mevrouw Gerda Van Steenberge: Mijnheer Monard, ook ik dank u voor uw betoog. Uw
mondeling betoog klinkt genuanceerder dan de stukken uit het rapport die wij reeds hebben kunnen lezen.
U haalde Homeros aan om aan te duiden dat het van alle tijden is te vinden dat de kennis
van de jongere generatie of de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat. Toch is het zo dat
de meeste leerlingen niet meer weten wat de Ilias van Homeros is.
Ik ben blij dat u zegt dat de doelstelling van het onderwijs niet enkel de beroepsopleiding
moet zijn, maar dat we moeten proberen van onze leerlingen kritische mensen te maken
die zelf hun weg moeten vinden. Ik vind dat het onderwijs momenteel te veel gericht is op
het beroep en de arbeidsmarkt.
U zegt dat we niet enkel voor de sterke, maar ook voor de zwakkere leerlingen de top moeten aanbieden. U hebt het in uw voorstel over een geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, met een belangrijke rol voor de klastitularis. Ik heb
de indruk dat u zoveel mogelijk leerlingen de toegang wilt geven tot de eerste graad van
het secundair onderwijs. Sommigen zwakkere leerlingen zijn echter blij dat ze na het zesde
V L A A M S P A R LEMENT
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leerjaar niet meer in een algemene klas moeten zitten, omdat ze altijd al het gevoel hadden
aan de staart te hangen. Vreest u niet dat de zwakkere leerlingen nog meer schoolmoe zullen worden dan ze al zijn?
Wanneer is een kind rijp om te kiezen? Ik ben het ermee eens dat die evolutie geleidelijk
moet gebeuren. In Finland wordt de keuze slechts gemaakt op 16-jarige leeftijd. Dat vind
ik niet onlogisch, omdat een kind er inderdaad misschien dan pas klaar voor is, en dan
nog. U zegt dat we moeten kijken naar de belangstelling en aanleg van het kind en niet
zozeer naar de dromen van de ouders. U hebt het niet vaak over de rol van de ouders. Ik
veronderstel en hoop dat zij hun kinderen toch kunnen helpen bij het maken van keuzes.
Wat is volgens u de rol van de ouders hierbij?
U hebt het over remediëring, differentiatie en geleidelijke overgang. U wilt de schotten tussen aso, tso en bso verwijderen. Ik ga daar volledig mee akkoord. Tso wordt nu namelijk
te veel beschouwd als de ‘vuilnisbak’ voor diegenen die niet slagen in het aso. Daar moeten we komaf mee maken. Maar ik krijg de indruk dat in het voorstel die oude schotten
worden vervangen door nieuwe. Er worden uiteindelijk weer vier richtingen aangeboden.
Het krijgt wel een nieuwe naam, maar ik krijg de indruk dat het eigenlijk op hetzelfde
neerkomt. Wat is volgens u het verschil tussen beide?
U zegt dat de technische scholen het steeds moeilijker hebben om te overleven. Ik denk dat
dat deels ook komt doordat er in de begroting te weinig middelen voor worden uitgetrokken.
Tot slot vind ik dat er inderdaad een groot draagvlak moet zijn, niet alleen vanuit het parlement of de beleidsmakers, maar ook vanuit de leraren en zeker vanuit de ouders.
Mevrouw Sabine Poleyn: Mijnheer Monard, ik bedank u voor uw bijdrage en uw engagement voor het onderwijs.
Als we naar een continuüm zouden gaan per belangstellingsgebied, is het dan zo dat in de
praktijk de klassen van dat belangstellingsgebied worden ingedeeld per niveau? Kan dat
ook niet worden gedaan in het basisonderwijs? Vaak klaagt men dat het vijfde en zesde
leerjaar onvoldoende op maat zijn van de leerling die niet voldoende wordt uitgedaagd of
niet meer meekan. Misschien moeten we niet alleen het aantal leerkrachten en aantal vakken aanpakken, maar ook meer indelen volgens niveau.
U hebt de hervormingen van het vernieuwd secundair onderwijs (vso) nog gekend. Welke
lessen trekt u uit die hervormingen? Welke fouten mogen we nu niet meer maken?
Mevrouw Vera Celis: Mijnheer Monard, ik dank u voor uw uiteenzetting.
Veranderingen zijn er om te verbeteren en niet om achteruit te gaan. We moeten vermijden
dat deze hervormingen dezelfde problemen met zich meebrengen als de toenmalige hervorming van het vso met zich meebracht.
De huidige hervormingen gaan over het secundair onderwijs. U haalt terecht aan dat we
de differentiatie al geleidelijk kunnen starten in de derde graad van het basisonderwijs,
zodat er meer continuïteit is met het secundair onderwijs. Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat die hervorming al start in het basisonderwijs?
U merkt terecht op dat leerlingen moeten kiezen vanuit hun eigen talenten en belangstelling en minder vanuit de wensen van hun ouders. Toch is de ouderparticipatie altijd
zeer belangrijk geweest, vooral de laatste jaren. Ook de nieuwe hervorming moet worden
verkocht aan de ouders. Hoe kunnen we de ouders zodanig betrekken dat zij mee kunnen
instaan voor dat draagvlak?
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Mevrouw Goedele Vermeiren: Mijnheer Monard, ik dank u voor uw interessante uiteenzetting.
De overgang tussen het lager en het secundair onderwijs is momenteel inderdaad te abrupt.
Hoe kunnen we volgens u dat lager onderwijs inschakelen om die overgang te verzachten?
Het is voor sommige kinderen inderdaad een opluchting om na de lagere school in een
andere klas terecht te komen, waar ze voor één keer niet het buitenbeentje zijn. Vaak is dat
dan het bso. U zei dat het onderscheid tussen louter arbeidsgerichte en louter doorstromingsgerichte richtingen niet meer opgaat. Maar komen de leerlingen waarover ik het heb
dan in de algemene eerste graad terecht? Of ziet u daar nog een andere, eerder praktijkgerichte weg die bijvoorbeeld al start in het lager onderwijs?
Mevrouw Fatma Pehlivan: Mijnheer Monard, ook ik dank u voor uw interessante bijdrage.
De democratisering van ons onderwijs in de jaren 70 is slechts ten dele geslaagd. De bedoeling van de hervormingen in het kader van het vso, was om ook arbeiderskinderen een
bredere opleiding te laten genieten, zodat ze niet automatisch in beroepsgerichte opleidingen zouden terechtkomen, maar hun talenten en capaciteiten konden ontwikkelen. We zijn
daar niet helemaal in geslaagd.
De cijfers uit het onderzoek van de OESO bevestigen dat ons huidig onderwijs hoog scoort
voor bepaalde groepen, maar dat we er niet in slagen bepaalde groepen, die dezelfde capaciteiten hebben, hetzelfde niveau van onderwijs aan te bieden. Zo gaat het bijvoorbeeld
vaak bij allochtone kinderen. Zij belanden vaak in het tso of bso, hoewel ze daar niet altijd
thuishoren. Ik hoop dat we deze tweede democratisering wel kunnen doen slagen en dat
we binnen twintig of dertig jaar niet opnieuw moeten constateren dat die slechts ten dele
geslaagd is. Hoe kunnen we volgens u voorkomen dat we opnieuw in die val trappen?
Mevrouw Elisabeth Meuleman: Mijnheer Monard, ik dank u voor uw toelichting.
U pleit inderdaad voor de weg van geleidelijkheid, maar vormt die net geen gevaar? De
hervorming mag wel geleidelijk gaan in tijd, om alles te kunnen implementeren, voldoende
draagvlak te zoeken en ook de leerkrachten te betrekken. Anderzijds moet een hervorming
ook radicaal genoeg zijn, om niet te vervallen in een structuur die een soort kopie is van
de huidige structuur.
U hebt de conceptnota van minister Smet wellicht al gelezen. Zitten daar geen valkuilen
in, zoals het uitbreiden van de belangstellingsgebieden van vier naar zes? Zo wordt het
belangstellingsgebied natuur, techniek en wetenschappen opgesplitst in natuur en wetenschappen enerzijds en techniek en wetenschappen anderzijds. Is dat geen vrijgeleide om
opnieuw een hiërarchie te installeren van abstract versus praktisch denken? Vindt u ook
niet dat die hervorming radicaal genoeg moet zijn om het nodige effect te hebben?
Heeft uw commissie ooit nagedacht over een 4-4-4-structuur? Voor u is de aansluiting
tussen lager en middelbaar onderwijs immers cruciaal. U vindt dat het laatste jaar van het
lager onderwijs moet worden hervormd, net als het eerste jaar van het hoger onderwijs.
Dan kom ik meteen uit bij zo’n 4-4-4-structuur.
Mevrouw Kathleen Deckx: Mijnheer Monard, ook ik dank u voor uw zeer boeiende toelichting. Ik zou ook nog graag uw visie op de leraren kennen. Op dit ogenblik functioneren
leraren op een bepaalde manier in dat secundair onderwijs. Volgens de hervormingsplannen zal die functie van leerkracht heel anders moeten worden ingevuld. Zijn de leerkrachten daar momenteel klaar voor? Hoe moeten we te werk gaan in de lerarenopleiding? Moeten ze vooraf worden klaargestoomd daarvoor, of kunnen we dat geleidelijk aan doen?
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We weten allemaal dat het beroep van leerkracht in status is verminderd, maar het is heel
belangrijk dat we die heel goede mensen daar krijgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
daar verandering in komt?
Vandaag werd vooral de nadruk gelegd op de aansluiting tussen lager en secundair onderwijs. Hoe wordt in de nota omgegaan met de aansluiting tussen secundair en hoger
onderwijs? Daar knelt vandaag immers ook het schoentje, als ik goed begrijp wat er in de
media wordt gezegd en wat uit de debatten hier blijkt.
Mevrouw Irina De Knop: Mijnheer Monard, u stelde daarnet dat de debatten u ervan
hebben overtuigd dat de verdeling tussen arbeidsmarkt- en de doorstromingsrichtingen
zou kunnen leiden tot een tweedeling. Mag ik daaruit afleiden dat u enigszins bent teruggekomen van die verdeling? In uw eerste rapport was die immers heel erg duidelijk. Als
u daarvan terugkomt, wat is dan het alternatief ? Hebt u al nagedacht over een mogelijk
alternatief ? Het kan inderdaad leiden tot een tweedeling, maar ik vind dat het ook goed
zou zijn dat duidelijk wordt gezegd dat bepaalde richtingen tot een beroep leiden, en dat
dit ook wordt gevaloriseerd. Dat hoeft ook niet minderwaardig te zijn. Misschien is het
goed dat zo te benoemen.
Er werd heel vaak gesproken over die aansluiting van het secundair onderwijs op het basisonderwijs. Ik begrijp uw pleidooi om de beide mooier op elkaar te laten aansluiten,
maar ik heb u niet zoveel horen zeggen over het proces om tot een studiekeuze te komen.
We hebben het daarover ook al wel eens gehad in de commissie. Vaak wordt dat wel wat
gestuurd door de school, en vaak ook door ouders, vanuit een bepaald ideaalbeeld dat niet
altijd het juiste ideaalbeeld is. Heeft uw commissie ook nagedacht over de vraag hoe dat
keuzeproces meer bij het kind kan liggen, los van de vraag hoe het onderwijs moet worden
geherstructureerd? Welke mogelijkheden zijn er om dat enigszins te objectiveren?
Mevrouw Kathleen Helsen: Mijnheer Monard, dank u dat u ons wilt begeleiden in ons
denkproces met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs. Vandaag hebben we in Vlaanderen scholen en scholengemeenschappen. Hoe belangrijk is het om ook
na te denken over de vraag waar we in de toekomst met die scholen en gemeenschappen heen willen, in het licht van die hervorming van het secundair onderwijs? Wat met
niveauoverschrijdende scholengemeenschappen, als we een continuüm moeten realiseren
tussen basis-, secundair en hoger onderwijs?
U hebt heel duidelijk gesteld dat het voor, bijvoorbeeld, technische scholen belangrijk is
een zekere schaalgrootte te hebben, om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden. U stelt
dat we een verwantschap van richtingen moeten creëren. U hebt het voorbeeld gegeven
van economie, handel en kantoor. Er kunnen nog andere voorbeelden worden gegeven. Er
wordt al nagedacht over bepaalde mogelijkheden. In het kader van een goede studieloopbaan zou het ook interessant zijn dat er campussen worden gevormd, zoals de campus van
de handelsscholen, de campussen voor wetenschap en techniek. Dan komt echter meteen
het probleem van de schoolinfrastructuur aan de oppervlakte. Hoe belangrijk is het om
dat campusidee te realiseren, gezien het belang van de verwantschap van richtingen? Hoe
ver moeten we daarin gaan? Gebeurt dat ook fysiek, door het creëren van campussen waar
jongeren met hetzelfde interessedomein hun studieloopbaan in het secundair onderwijs
kunnen afwerken? Vandaag hebben we problemen op het vlak van infrastructuur en het
machinepark. Vroeger en nu, maar ook in de toekomst vergt dat aardig wat investeringen
van de overheid. Heeft uw commissie ook bekeken hoe er kan worden samengewerkt met
het bedrijfsleven om een verbetering te krijgen? Bestaan er mogelijkheden op dat vlak, of
niet?
De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter: Ik wil even ingaan op een punt dat mevrouw
Poleyn heeft aangeraakt. We hebben een ervaring met een alomvattende hervorming van
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het secundair onderwijs, namelijk met het vernieuwd secundair onderwijs (vso) in de jaren
70. Het onderwijsnet dat dit heeft doorgevoerd, het gemeenschapsonderwijs, heeft zijn
marktaandeel zien dalen van 28 procent naar 18 procent, terwijl het vso in de andere scholen slechts mondjesmaat of deels werd doorgevoerd. In dat onderwijsnet heeft men dus
enigszins een kater overgehouden aan die alomvattende hervorming.
Descartes wou alomvattende systemen maken, maar er is ook de Britse aanpak van David
Hume, die problemen wil aanpakken. Is er eigenlijk nood aan zo’n alomvattende hervorming, waarbij het systeem opnieuw wordt hertekend? We moeten er toch ook rekening
mee houden dat ons onderwijs goed functioneert. Ik neem de PISA-tests (Programme
for International Student Assessment) voor wat ze waard zijn, maar ik denk dat ze veel
waard zijn. Dat zult u niet ontkennen. Het Vlaamse onderwijs geldt nog steeds als een
van de beste ter wereld. Ik denk dat dit klopt. Dat zien we ook in de grensgebieden: de
Nederlanders komen naar ons, de Vlamingen gaan niet naar Nederland. Dat is een zeer
duidelijke test van de deugdelijkheid van ons systeem. Is zo’n algemene, gecentraliseerde
hervorming, waarvan ik aanneem dat mevrouw Meuleman die graag ziet, echt wel nodig?
Er is een consensus, ook in deze commissie, dat er een aantal problemen zijn in ons onderwijs. Die problemen komen altijd maar terug, in vragen en discussies. Zo is het watervaleffect een heel duidelijk probleem. Iedereen erkent dat. Is het niet beter dat probleem op
te lossen, bijvoorbeeld door de kwaliteit en de reputatie van het technisch en beroepsonderwijs te verbeteren, door de keuze voor die richtingen te stimuleren en te herwaarderen,
door de overgang wat minder moeilijk te maken?
Moeten we ook niet de laatste twee jaar van het basisonderwijs herbekijken, zodat die
keuzes minder hard zijn en ook de hiërarchie van de keuzes verdwijnt? Dat komt bestendig
naar voren in deze commissie. Als we veeleer in die richting werken, zijn we er zeker van
dat we het goede behouden en het slechte wegwerken.
Overtuig me van het tegendeel, maar het gevaar van een algemene hervorming is dat ze
semantisch wordt. Ik heb dat ook meegemaakt aan de universiteit: men behoudt de oude
systemen, maar geeft ze andere namen en zegt dan dat ze hervormd zijn. Dat is de nominalistische benadering.
Of de hervorming zou perverse effecten kunnen hebben. Zo zou ze kunnen worden misbruikt voor andere redenen. Zo was er de richting menswetenschappen in het vso. Men
wou die uitbouwen als een heel sterke richting, maar in de praktijk van de athenea werd
dat, met permissie, zo’n beetje de vuilnisbak. Die kinderen dachten een interessante richting te volgen. Het is erg dat dit gebeurt. Zijn dat niet de grote gevaren van een algemene
hervorming, waarbij men dikwijls de effecten niet goed kan inschatten? U moet me echter
maar overtuigen van het tegendeel.
2.2.

Antwoorden van de heer Georges Monard

De heer Georges Monard: Ik dank u voor de zeer pertinente vragen.
Verschillenden onder u hebben verwezen naar de hervorming van het vso. Het lijkt mij
beter dat we oude demonen niet opnieuw oproepen. We leven in een andere tijd. Wat er nu
wordt voorgesteld en uitgewerkt, is toch wel erg verschillend.
Ik merk op het terrein dat die polarisering en bijna ideologische tegenstelling tussen vso en
traditioneel onderwijs wat is weggeëbd. Je ziet dat wel nog bij een aantal mensen die al zeer
lang in het onderwijs zitten. Zij hebben daar een kater aan overgehouden.
De moeilijkheden die het officieel onderwijs daardoor gekend heeft, kwamen eerder voort
uit het feit dat op dat moment de minister inrichter was van het rijksonderwijs en dat
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opeenvolgende ministers het vso totaal wijzigden. Het is niet goed dat een minister de
pedagoog speelt van het onderwijs. Hij moet op zijn terrein blijven. Andere mensen en
instanties moeten voor de continuïteit op het terrein zorgen. Het ergste is een gebrek aan
continuïteit. Uiteraard moet er ook evolutie zijn, maar een totale breuk om redenen die
vreemd zijn aan het veld, is zeker slecht. Het katholieke onderwijs heeft ook wel afgezien
met die tegenstelling. Op een bepaald moment was de strijd zo heftig dat enkel de wapens
nog ontbraken. Er zijn wonden geslagen en er is grote verdeeldheid gezaaid.
We kunnen daar inderdaad uit leren. We moeten voorzichtig te werk gaan en niet overambitieus zijn. In de jaren na ‘68 was men dat wel en was men zich niet bewust van de weerstand van de realiteit. De realiteit op het terrein is soms wat weerbarstig tegenover de grote
ideeën. Op dat vlak begrijp ik wel dat u naar David Hume verwijst. Je moet enerzijds een
visie hebben over waar je naartoe wilt. Maar je moet anderzijds niet alles tegelijk willen realiseren. Mensen houden niet zo van verandering en zeker niet van de totale verandering,
want dan heeft men geen houvast meer.
Het voorbeeld van de waterval dat u geeft, toont aan hoezeer de dingen samenhangen. De
waterval is geen geïsoleerd probleem, maar hangt samen met de start in het secundair onderwijs, die nu vaak een plotse start is, waarbij je zonder het echt te beseffen in een bepaalde onderwijsvorm belandt. Je kiest namelijk een school met een bepaalde eerste graad,
maar die heeft een bovenbouw. Zo kies je vanaf het eerste jaar eigenlijk al voor technisch
of voor algemeen vormend. De waterval hangt dus samen met de indeling in onderwijsvormen. Het gevaar bestaat inderdaad dat die indeling in onderwijsvormen terugkomt
onder andere benamingen. Dat heb ik ook tijdens de debatten ingezien met de indeling
arbeidsmarkt- en doorstromingsgericht, waarbij elke studierichting het ene of het andere
moet zijn. Dan krijg je inderdaad een nieuwe tweedeling. Waarschijnlijk beschouwt men
de doorstroming dan als de gouden weg. Wie niet meekan, kan dan nog altijd afzakken.
Zo krijg je opnieuw dat fenomeen.
Je moet eerder gaan naar richtingen die wat meer theoretisch of wat meer praktijkgericht zijn, maar nooit 100 procent het ene of het andere. Dat beantwoordt eerder aan de
realiteit. Is een richting mechanica of elektronica in het onderwijs doorstromingsgericht
of arbeidsgericht? Een aantal leerlingen zal verder studeren, een aantal anderen niet. De
leerlingen weten dat zelf nog niet wanneer ze in het derde, vierde, zelfs vijfde of zesde jaar
zitten.
We moeten niet verwachten dat de leerlingen en hun ouders al zo vroeg precies kunnen
kiezen en niet verder evolueren. We moeten ze geleidelijk aan hun weg laten zoeken. We
moeten vooral die tweedeling vermijden. We moeten die veelheid aan richtingen wel zoveel
mogelijk samenbrengen. In de nota pleiten we bijvoorbeeld voor multisectorale scholen,
die het veel gemakkelijker maken om binnen de school van studierichting te veranderen en
de juiste weg te zoeken, zonder dat dat door de leerling als een nederlaag wordt ervaren.
Ik weet dat het zeer moeilijk is om campussen te maken en om heel het onderwijsaanbod
te herschikken. Dat kan enkel zeer geleidelijk aan. Men kan ook gebruik maken van de
middelen waarover de overheid beschikt voor investeringen. Er bestaan al scholengemeenschappen. Die samenwerking zou wat beter kunnen. Een scholengemeenschap zou een
sterke rol kunnen spelen bij het kiezen van een juiste richting. Nu laat men de leerlingen in
feite vanaf het begin, 12 jaar, zelf kiezen. Voor de meeste leerlingen is dat echter te vroeg.
Slechts sommigen weten het op die leeftijd al zeker. Als ik echter zie om welke reden de
richting slagerij verdubbelde in aantal leerlingen, kan je wel zeggen dat die keuze niet echt
rationeel is. (Gelach)
Door een nieuwe succesvolle tv-reeks zou een andere richting dan misschien weer aan
populariteit winnen.
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Mijn uitspraak dat kinderen niet per se de dromen van hun ouders moeten realiseren,
was misschien wat ongelukkig. Het is waar dat ouders soms te veel willen forceren in een
bepaalde richting. Ouders spelen echter een belangrijke rol om tot een keuze te komen in
de lijn van de belangstelling van hun kind. Het is niet goed dat ouders hun kinderen willens nillens naar het aso willen sturen, want dan krijg je het fenomeen dat men in het aso
richtingen heeft gemaakt om zo breed mogelijk te kunnen rekruteren. Dan creëert men
richtingen die eigenlijk geen aso zijn.
Is het wel doenbaar dat te zwakke leerlingen in de eerste graad samen zitten met de sterke
leerlingen? Gaan zwakke leerlingen niet nog meer schoolmoe worden? Je kan het ook
omkeren: gaan sterke leerlingen de lessen niet saai en te traag vinden? Men moet een goed
evenwicht zoeken. Het is volgens mij echter een brug te ver om daaruit te besluiten dat we
vanaf het eerste jaar niveaugroepen moeten maken. Dan krijg je namelijk opnieuw een te
grote invloed van de sociaal-culturele achtergrond van ouders op de studiekeuze van hun
kind. In het eerste jaar kan men misschien nog doen wat het basisonderwijs doet, namelijk
leerlingen met verschillende sterkten en belangstellingen, bij de ene meer praktisch en bij
de andere meer theoretisch, samenbrengen. Als leerkracht moet men dan wel differentiëren, met verschillen werken. Het basisonderwijs heeft veel ervaring in hoekenwerk. Ze
differentiëren meer, hoewel hun omkadering slechts de helft is van deze in het secundair
onderwijs. Het secundair onderwijs kan daaruit leren, zeker in de eerste graad. Ik zou het
niet slecht vinden als sommige leerkrachten uit het zesde leerjaar basisonderwijs worden
ingeschakeld in het eerste jaar secundair, en omgekeerd. De wedden zijn in ieder geval al
gelijk, dankzij uw inspanningen op dat vlak en dankzij een aantal organisaties. Het is uitermate belangrijk dat men leert differentiëren.
Je kunt niet altijd om het wijzigen van structuren heen. Als je echter enkel structuren
wijzigt, krijg je inderdaad semantiek: je plakt een andere benaming op wat je vroeger
deed en je doet gewoon hetzelfde. Dat is een gevaar. We moeten de professionalisering
van leerkrachten daarop afstemmen. Het TALIS-rapport, een internationaal rapport over
professionalisering en professionaliteit van leerkrachten en scholen, waar professor Van
Petegem aan heeft meegewerkt, toont aan dat er op zijn minst één terrein is waar wij zwak
op scoren, met name de professionalisering van leerkrachten. Het gaat dan niet enkel
over bijscholing of het volgen van cursussen, maar ook over professionalisering op de
werkvloer, de professionaliteit van leerkrachten. Indien we die niet versterken, hebben
structuurwijzigingen weinig zin.
We moeten de consensus over de grote hervorming van het secundair onderwijs niet afwachten om al wat stappen te zetten. Vlamingen zijn nogal eclectisch. We sluiten niet
graag aan bij één school. We nemen graag wat van Descartes en ook wat van de Angelsaksische benadering. We moeten echter zeker de Nederlandse benadering niet kopiëren.
Zij waren in de geschiedenis gewoonlijk de eersten om hervormingen mooi uit te tekenen
en tot in extremen door te voeren. Zo was er het studiehuis, waar de leerkracht nog amper
zijn stem mocht verheffen en alleen een soort helpdesk mocht zijn voor leerlingen die zelf
wel zouden leren. Nog geen vijf jaar nadien volgde dan een rapport waarin stond hoe
slecht dat project wel was. Dat is het kind met het badwater weggooien. Wij zijn eerder
pragmatische en nuchtere mensen.
Op sommige vlakken kunnen we nu al stappen ondernemen. Ik heb een jaar geleden al
een lijst overgemaakt aan de minister. Zo moet er aandacht zijn voor differentiëring en
remediëring in het basisonderwijs. Leerkrachten van het secundair onderwijs klagen dat
er in het eerste leerjaar B, een schakelprogramma, mensen terechtkomen die nauwelijks op
het niveau van het vierde leerjaar zitten. Dat betekent dat we daar al in het basisonderwijs
aan hadden moeten werken. Er zijn geen goeden en slechten in het onderwijs. Iedereen
probeert het goed te doen. We kunnen echter allemaal van elkaar leren.
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Een tweede stap die we al kunnen zetten, betreft de objectivering van de criteria voor de
toekenning van het getuigschrift basisonderwijs. De minister schrijft in zijn voorstel dat
de schakelgraad er enkel is voor leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald. Dat is momenteel een groot probleem. De politiek van basisscholen rond het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs is zeer uiteenlopend. Ik zal geen pleidooi
houden voor een geharmoniseerde test voor heel Vlaanderen of voor een nationaal examen. Dat heeft zeker nadelen. Maar het feit dat de meeste Europese landen dat wel hebben
ingevoerd, betekent misschien dat het niet alleen nadelen heeft. Een voordeel is bijvoorbeeld dat scholen verplicht worden allemaal op hetzelfde niveau te werken. We weten dat
de getuigschriften die nu door de basisscholen worden uitgereikt niet altijd aan dezelfde
realiteit beantwoorden. Datzelfde geldt trouwens ook voor de getuigschriften secundair
onderwijs. We kunnen dus alleszins werken aan een betere harmonisering van het getuigschrift basisonderwijs.
Een derde aandachtspunt zijn projecten van samenwerking tussen scholen uit het basisonderwijs en secundair onderwijs rond oriëntering en het afstemmen van het didactisch
model van de laatste jaren basisonderwijs en het eerste jaar secundair.
Ook voor het leren kiezen, vanaf het basisonderwijs en de eerste jaren secundair en het
verzekeren van die continuïteit, moeten we niet wachten op de grote hervorming.
Met het versterken van de capaciteit van de leerkrachten en van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) in het keuzebekwaam maken, kunnen we ook alvast starten.
Verder moeten we werken aan projecten van brede eerste graad, met bredere vakkenpakketten. We kunnen dat al doen met leraars die zijn opgeleid voor twee vakken. De vakken
in het secundair onderwijs zijn nu wel erg beperkt gedefinieerd, veel beperkter dan de leergebieden in het basisonderwijs. Die aansluiting moet er komen.
Ook de afstemming van eindtermen en instroomeisen in een aantal richtingen in het hoger
onderwijs is een aandachtspunt. Als het secundair onderwijs beter op de hoogte is van de
instroomeisen van het hoger onderwijs en het hoger onderwijs is beter op de hoogte van
de eindtermen van het secundair onderwijs, kunnen ze die beter op elkaar afstemmen. Dat
moet van twee richtingen uitgaan.
De zorg voor democratisering is de rode lijn door heel ons rapport. We moeten er ons niet
bij neerleggen dat de democratisering die bij de ouderen onder ons sterk heeft gewerkt, nu
toch wat moeilijker wordt en dat we er met moeite in slagen om leerlingen met een zwakke
sociaal-culturele achtergrond toch ver genoeg te brengen. Ik maak me zorgen over de toekomst, ook internationaal, van het ideaal dat elke jongere een opleiding moeten kunnen
genieten volgens zijn capaciteiten en niet volgens zijn financiën. In Groot-Brittannië kost
het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs nu 8000 pond. Dat ideaal gaat daarmee
verloren.
We moeten er dus naar streven om bij leerlingen die een sociaal-cultureel zwakkere achtergrond hebben, een tandje bij te steken. Volgens de cijfers presteren wij op dat vlak niet
slechter dan andere landen. Dat is echter een magere troost, want ook die andere landen
doen het niet zo goed op dat vlak.
De voorzitter: Mijnheer Monard, ik dank u voor de nuttige bedenkingen. In de toekomst
nodigen we u misschien nog eens uit voor een debat.
3.

Toelichting door prof. dr. em. Roger Standaert (Universiteit Gent)

Professor Roger Standaert, prof. dr. em. Vergelijkende Pedagogiek en Globalisering en
Onderwijs: Ik zou de grenzen van Vlaanderen willen verlaten en op zoek gaan naar tenV L A A M S P A R LEMENT
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densen in het buitenland. Tijdens de jaren waarin ik actief was, heb ik heel veel moeite
gedaan om daar greep op te krijgen, want het buitenland is natuurlijk heel breed en groot.
Ik heb geprobeerd er het beste van te maken.
Zelf hebben we een zeer typisch, speciaal onderwijssysteem. Het vertoont een aantal kenmerken dat het buitenland niet heeft. Zo is ons kleuteronderwijs zeer goed en uitgebreid.
In Frankrijk en Italië is dat gelijkaardig, maar in alle andere landen is dat kleuteronderwijs
het zwakke broertje. Dat we zo vroeg beginnen, is een van de sterktes van ons onderwijs.
We hebben geen centrale examens. In vele landen is dat wel het geval. Wij vertrouwen op
de professionaliteit van de leerkrachten. Veelal is dat vertrouwen gegrond.
We hebben verder een verzuilde organisatie van het onderwijs. Ook dat is in het buitenland
niet het geval, Nederland uitgezonderd.
Onze overheid legt minima vast voor de kwaliteit van de inhoud, maar stelt voor het overige geen eisen wat de inhoud betreft. Die minimumkwaliteit is zeer belangrijk, zeker voor
de zwakken.
We zijn zeer soepel wat het plannen van studierichtingen betreft. We hebben heel wat richtingen, waarvan er heel wat elkaar overlappen en vrij gemakkelijk tot stand komen. We
hebben heel veel hotelscholen, richtingen mechanica en richtingen elektriciteit die elkaar
beconcurreren, maar weinig leerlingen. Wij zijn daar heel soepel in. In het buitenland
kijkt men meer naar de centen. Als men daar een nieuwe school of richting wil oprichten,
bekijkt men dat eerst sociografisch. Is er nood aan? Zullen er voldoende leerlingen zijn?
Hoe is de demografie? Alleen dan kan men een nieuwe richting oprichten. Ook wat de
toelating tot het hoger onderwijs betreft, gaan wij heel breed. Die polyvalentie bestaat
nergens anders.
Ten slotte is de samenhang tussen het algemene en het beroepsgericht onderwijs typerend voor ons. De meeste landen hebben een consecutief systeem: ze beginnen met een
algemene vorming tot de leeftijd van 15 of 16 jaar. Nadien wordt het opgesplitst in doorstromingsgericht en beroepsgericht. De samenhang die er bij ons is, bestaat bijna nergens
anders. Als wij stellen dat ons technisch onderwijs het beste ter wereld is, is dat juist, want
het is ook het enige dat op die manier georganiseerd wordt. (Gelach)
We worden voortdurend geconfronteerd met de OESO. We moeten daar niet te veel aandacht aan besteden. Het is goed dat die toetsen bestaan, maar we moeten dat wat relativeren. De kwaliteit van ons onderwijssysteem wordt beoordeeld op basis van drie toetsen
op vijftien jaar tijd, die gemaakt zijn op basis van de consensus van wat volgens de meest
klassieke mensen wiskunde, wetenschap of taal is. Hongkong en Shanghai presteren zeer
hoog omdat ze sterk in de klassieke wiskunde denken. Een land als Schotland presteerde
dan weer zeer slecht op de toets van het Programme for International Student Assessment
(PISA), omdat daar een heel modern curriculum was voor wiskunde, om de leerlingen
meer te motiveren. Zij hebben dan opnieuw de klassieke wiskunde ingevoerd. Ik heb niets
tegen toetsen, maar men moet daar niet te veel consequenties uit trekken. Men moet dat
met de nodige voorzichtigheid bekijken.
Ook bij het berekenen van correlaties tussen ordinale schaal en intervalschaal, moet men
zeer voorzichtig zijn. Ik val soms achterover van de voorspellingen van OESO. Zo zeggen
ze bijvoorbeeld dat één jaar extra scolarisatie het bruto nationaal product verhoogt met
2,3 procent. Zo simpel is het volgens mij toch helemaal niet.
We moeten goed nadenken over dat spanningsveld. In welke mate willen we polariseren en
in welke mate willen we onze eigenheid behouden? In het Verdrag van Maastricht in 1992
werd vastgelegd dat Europa niet bevoegd was voor het onderwijs. Europa is een goede
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economische organisatie. In het Europees Parlement zetelen ook heel wat deskundigen
op het vlak van economie. Onderwijs is daarentegen echter geen hoofdzaak voor Europa,
net omdat dat zo werd vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Ik vind dat ook terecht,
omdat onderwijs cultuurgebonden is. We hebben een eigen cultuur, een eigen psychologisch nest nodig om ons thuis te voelen. Dat is ook de reden waarom er in het Europees
Parlement geen onderwijskundigen zitten. Daardoor wordt dan wel eens iets goedgekeurd
dat niet zo interessant is op het gebied van onderwijs.
In de globaliserende tendensen zien we een serieus, vrij extreem vrijemarktmodel. De Chinezen en Indiërs bootsen dat heel zwaar na, met weinig sociale correctie. Dat mondt uit in
een pletwals van een toetsenindustrie. Amerika, Engeland en China barsten van de toetsen. Je hebt daar bijna elke dag toetsen. Dat wordt een strak keurslijf. Dan zitten we in een
meetbaarheidscultus. Zo kom je tot het waardedeficit waar de heer Monard het over had.
De eigenheid van het subsysteem cultuur en onderwijs is dat het ‘weerstandig’ is tegenover
Europeanisering en globalisering. Op het gebied van cultuur zie je vaak weerstand. Dat is
minder zo op het gebied van economie, veiligheid, landsverdediging of klimaat. We moeten onze psychologische nestwarmte en cultuur kunnen behouden. Dat manifesteert zich
in de grote verschillen in onderwijssystemen in heel de wereld.
Wat zijn de grote tendensen van de globalisering? Allereerst is er de sterke gerichtheid
op competitie. Verder is er de focus op natuurwetenschappen en techniek. We zullen een
tandje moeten bijsteken op het vlak van techniek, anders zullen we achterop geraken. Een
andere tendens is dat het Engels als lingua franca geldt. Ten slotte is er de ‘herkadering’
van de kindgerichtheid. De leerling staat centraal. Met die slogan kun je echter alle kanten
uit. Wanneer een leraar vroeger een kind een mep verkocht, gaf hij ook als reden op dat
dat kind centraal stond. (Gelach)
We moeten ervoor opletten dat onze kinderen niet te veel gepamperd worden. Dat wil niet
zeggen dat we hen moeten overbelasten en nog meer stress bezorgen. Je moet een kind
altijd uitdagen tot het zetten van kleine stapjes. In de didactiek en in de leerpsychologie
staat dat gekend als de zone van de naaste omgeving. Dat is de kunst van de goede leraar.
Op die manier wordt de slimme leerling nog wat slimmer en gaat ook de zwakkere leerling
vooruit. Dat is de kunst van de differentiëring.
Er keren steeds drie cruciale vragen terug bij onderwijssystemen. Tot welke leeftijd laten
we de kinderen samen zitten voor de basisvorming? In Duitsland is dat tien jaar, in vele
andere landen twaalf, in Finland zestien. De tweede vraag is hoe men moet omgaan met de
diversiteit zolang die kinderen samen zitten. De derde vraag is hoe men de zaken aanpakt
na die basisvorming.
Hoe lang laten we de kinderen samen zitten voor de basisvorming? De dualisering vso en
niet-vso geldt niet in deze tijd. Nu gaat men uit van comprehensief versus categoraal onderwijs. In het basisonderwijs tot 12 jaar is daar weinig discussie over, hoewel er nu vragen
rijzen bij de overgang naar het secundair onderwijs. Tradities spelen daar een grote rol in.
In Duitsland moeten kinderen van 10 jaar al kiezen voor het Gymnasium, Realschule of
Hauptschule. Zij zijn de enigen ter wereld die volgens dat systeem werken.
Dat is vaak ook ideologisch gebonden. Onderwijs is cultuurgebonden en dus ook vaak
ideologisch gebonden. Welke vorming vinden wij belangrijk? Is de Ilias belangrijk of is de
sport belangrijk? Het gaat om waarden. Het gaat over kwantiteit versus kwaliteit, waarden versus cognitief, toegepast versus algemeen enzovoort. Die discussies zijn ideologisch
gebonden.
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Nieuw is wel dat we het minder ideologisch bekijken. We kijken ook naar cijfers over
werkloosheid of over het aantal leerlingen dat niet het beroep uitoefent waarvoor ze hebben gestudeerd. Of we merken dat zwakkere leerlingen niet aan hun trekken komen. We
merken hiaten op. We zien bijvoorbeeld hoe de allochtonen presteren, in de biculturaliteit.
We kunnen niet om die resultaten heen. We gaan het dus wat minder ideologisch bekijken
en wat meer ‘evidencebased’. We merken dat de tweedelingen vso en niet-vso of comprehensief en categoraal niet meer gelden.
In plaats daarvan zijn er verschillende types van samen zitten. Zo heeft mevrouw Nathalie
Mons een onderscheid gemaakt tussen vier types. Een eerste type zijn de categorieën op
basis van de schoolresultaten. Na 12 jaar maakt men bij ons, op basis van de resultaten,
een scheiding tussen een soort aso, tso en bso. Dat zijn de drie onderwijsvormen die we uit
Frankrijk hebben overgenomen.
Een tweede type is het gemeenschappelijke onderwijs, met niveaugroepen voor wiskunde,
Frans en Nederlands. Een leerling kan dan in groep A zitten voor Nederlands, B voor
Frans en C voor wiskunde. Deze vormen vind je in Engeland. Dat is comprehensief onderwijs met verschillende niveaugroepen.
Een derde type dat wordt toegepast in Frankrijk, Spanje, Griekenland en Portugal, is
het gemeenschappelijke onderwijs met zittenblijven. Hun onderwijs is gemeenschappelijk,
maar wie niet meekan, kan zittenblijven. Dat kost veel geld, maar lost ook niets op, want
het is allesbehalve motiverend. Het zou net zijn alsof een amateurkok die aardappelen,
vlees en groenten bereidt, alles weggooit en herbegint omdat de groenten mislukt zijn.
Het vierde type is het gemeenschappelijke onderwijs met differentiatie. Dat is het Scandinavische model. Zij gaan uit van gemeenschappelijk onderwijs, maar zorgen er wel voor
dat iedereen aan zijn trekken komt.
De benadering vanuit die vier types maakt het hele verhaal al wat genuanceerder. Men
heeft de PISA-toetsen gebruikt om de verschillen tussen die types te onderzoeken. Vaak
weten we weinig weg met de 25 procent zwakst scorenden. Aan de hand van een aantal
factoren heeft men onderzocht wat het lot is van die 25 procent in secundaire analyses
van 26 landen in die vier systemen. Men heeft gegevens berekend voor de schoolloopbaan en de toetsresultaten van die zwakkeren vergeleken met het gemiddelde. Men heeft
onderzocht in welke mate het sociale niveau meespeelt, gekeken naar de discipline en het
schoolklimaat en ten slotte ook naar het zelfconcept van de leerling.
Het vierde type kwam als beste uit de resultaten naar voren. Dat type heeft merkwaardig
genoeg het nadeel dat de factor van het zelfconcept, een van de factoren die men onderzocht heeft, niet goed is. Een negatief zelfconcept is dat men zich als minderwaardig beschouwt, dat men geen ambities heeft, denkt dat men niet veel kan en dat men daardoor
ook niet veel gaat doen. Op die manier krijg je het mechanisme van de voorspelling die
zichzelf waarmaakt.
Dat is een sociaal-psychologisch verschijnsel. Wanneer je mensen samen zet met een zeer
grote breedte, is die afstand zo groot dat je als zwakkere de afstand tot de sterkere leerling
ook als heel groot beschouwt. Dat is het enige negatieve punt van dat vierde type.
Als men wil omgaan met heterogeniteit, kiest men het best voor een expeditiemodel in
plaats van een veldloopmodel. Een expeditiemodel betekent: samen uit, samen thuis. Je
vertrekt met een heterogene groep en je komt allemaal aan op de plaats van bestemming.
De ene is echter de drager, de andere kaartlezer, nog een ander houdt de vijandige troepen
tegen enzovoort. Je gaat er samen op uit en je zorgt ervoor dat iedereen zijn plaats vindt.
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Omgaan met heterogeniteit betekent dat men stielkennis opdoet in differentiatie. De
meeste vormen daarvan kennen we al.
Zo kan men de differentiatie baseren op de moeilijkheidsgraad: alle leerlingen krijgen de
basis, het minimum, aangeleerd en de kinderen die meekunnen, krijgen nog extra aangeleerd.
Ook kan men differentiëren op het vlak van leertijd. Dat vraagt een organisatie die wat
flexibeler is dan het systeem van de jaarklassen dat wij kennen. Kinderen van het eerste
leerjaar kunnen een leeftijdsverschil hebben van 9 of 10 maanden. Als je 6 jaar bent, is
dat een groot verschil. Toch zitten zij in dezelfde klas. Als sommige leerlingen niet meekunnen en bijvoorbeeld rond Pasen niet kunnen lezen, laten we hen zittenblijven. Vaak
zijn die kinderen echter gewoon nog niet rijp genoeg, is er een te groot verschil in leeftijd.
Men zou het eerste en tweede leerjaar kunnen samenbrengen in een eerste graad. Dat is
een haalbare vorm van differentiatie. Zo krijgt men meer vrije ruimte in het lessenrooster
voor remediëring, uitbreiding enzovoort. Men zou ook kunnen werken met gesplitste klasgroepen: bijvoorbeeld drie uur wiskunde gemeenschappelijk en het vierde uur afzonderlijk
voor de zwakkere en de sterkere leerlingen.
Men kan ook werken met flexibele groeperingen: niveaugroepen per vak, zoals men dat
in Engeland doet. Er zijn ook graadsystemen: in plaats van met jaren te werken, werkt
men met graadsystemen. Dan kan men dat tempo aanpassen. Velen onder u hebben waarschijnlijk in een graadklas gezeten in het lager onderwijs, waarbij een onderwijzer of onderwijzeres lesgaf aan het tweede, derde en vierde leerjaar samen.
Verder kan men ook differentiëren op het vlak van methoden. Niet iedereen is namelijk
gediend met dezelfde methode. Men kan ook wat meer ruimte bieden voor de belangstelling van de leerlingen. De school mag wat tegemoet komen aan hun belangstelling.
Je kunt al die verschillende vormen combineren. Dan kom je tot strategieën die van school
tot school kunnen verschillen. Zo kan de school zich differentiëren.
De internationale tendens is dat de keuze wordt uitgesteld tot de leeftijd van 14 jaar. Ik
heb tien landen uitgekozen die representatief zijn voor Europa. De vier types die ik daarnet heb besproken, zijn daarin terug te vinden. Sommige landen, zoals de zuiderse, kiezen
voor zittenblijven. Andere landen kiezen twee of drie niveaus voor de hoofdvakken. Er
zijn remediëringsuren, kleinere groepen en financiering via leerlingkenmerken. Die financiering is een zegen om kansarme kinderen nieuwe kansen te geven en om leerkrachten
aan te trekken. Het is namelijk interessanter om met kleinere groepen te werken. Een concentratieschool zal dan bij wijze van spreken een rijke school zijn.
Keuzemechanismen voor het maken van een keuze op 14 jaar zijn belangrijk. Als je de
boel onder controle wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met de keuzevakken. Er
moet inderdaad keuze mogelijk zijn, maar van welke vakken? Latijn of techniek? Ga je een
lijst vastleggen of de keuze volledig vrij laten? Leg je het aantal uren vast, zodat de keuzevakken beperkt blijven? Laat je ruimte voor belangstelling? Mogen de kinderen vakken
kiezen die ze graag doen, zoals natuurexploratie, schaken of het ontwerpen van websites?
Die keuzes bepalen ook vaak de groepering. Diegenen die voor eenzelfde vak kiezen, komen in dezelfde groep terecht.
Ik heb het vak Latijn als voorbeeld genomen om na te gaan hoe die keuze op 14-jarige
leeftijd in die tien landen wordt gemaakt.
Finland, Denemarken en Tsjechië bieden geen Latijn aan. In Engeland zijn er op de leeftijd van 16 jaar ongeveer duizend examens Latijn op een aantal van 200.000 examens. Dat
is dus een kleine minderheid. In Frankrijk is Latijn voor 14-jarigen een keuzevak van drie
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uur. In Hongarije wordt twee uur Latijn aangeboden als vierde vreemde taal. In Italië is
het een keuzevak. In Spanje wil men klassieke cultuur voor iedereen. In Nederland wordt
het alleen aangeboden in de richting gymnasium van het voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (vwo), vanaf de leeftijd van 12 jaar. In Duitsland ten slotte, wordt het enkel
aangeboden in het Gymnasium, vanaf de leeftijd van 10 jaar. Die keuze is dan definitief.
Het is organisatorisch onmogelijk om op latere leeftijd aan te sluiten. Daarom pleit men
ervoor die keuze wat uit te stellen.
Wat gebeurt er na de basisvorming? Na de basisvorming krijg je overal een splitsing in arbeidsmarkt of doorstroming. Dat zijn hoofdlijnen. Er zijn uitbraakmechanismen om van
die doorstroming naar de arbeidsmarkt te gaan en omgekeerd via zes uur keuzevakken.
De idee van een continuüm kan ook als je die splitsing als hoofdstroom gebruikt. We zijn
ervan overtuigd dat een aantal leerlingen op de leeftijd van 14 jaar al arbeidsgericht zijn.
Zij weten op die leeftijd al dat ze metselaar, carrossier of bakker willen worden. Andere
leerlingen weten dat echter niet. Voor hen moet je bruggen maken.
Er bestaan soms speciale vormen voor drop-outs. Zo zijn er brugprogramma’s bij de
VDAB of in het deeltijds beroepsonderwijs. Het gaat om een combinatie van leren en
werken. Dat bestaat overal.
Soms worden staatsexamens georganiseerd waaruit moet blijken of je eerder arbeidsgericht dan wel doorstromingsgericht bent.
Arbeidsgericht onderwijs wordt in niveaus gegeven. Vaak zie je dat in een modulair systeem. Dat kan ook omdat je het onderwijs kunt baseren op het beroep. Je kunt bijvoorbeeld vertrekken van het profiel van metselaar en dat omzetten in een modulair systeem.
De eerste module is dan werfbediener: iemand die mortel maakt, machines schoonmaakt,
stenen aandraagt enzovoort. De tweede module bestaat uit het leren metselen van een
eenvoudig muurtje. De derde module omvat het serieuzere metselwerk. De vierde module
is de opleiding tot ploegbaas enzovoort.
Je kunt dus werken met een opbouwsysteem. Dat systeem is vooral nuttig voor laaggeschoolden. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs hebben dan bijvoorbeeld de kwalificatie ‘werfbediener’. Daar staat bovendien niet bij dat die kwalificatie verkregen werd
in het buitengewoon onderwijs. Je raakt dus ook van dat getto verlost. Bovendien kunnen
ze dan later, terwijl ze al werken, ook nog die tweede module doorlopen, het metselen van
een eenvoudig muurtje. Ik denk dat we ons arbeidsgericht onderwijs ook modulair moeten
inrichten. Dat is in ieder geval de internationale tendens.
Voor algemene vorming kun je niet modulair werken. Bij geschiedenis, bijvoorbeeld, zie je
het begin- en eindpunt niet. Voor metselaar en kok zie je dat wel. Je kunt een systeem opstellen waar je steeds verder aan kunt bouwen. De uitdaging voor het arbeidsmarktgericht
onderwijs is het modulair te maken. Zo doe je tegelijk iets aan de ongekwalificeerde uitstroom. Iemand die de eerste module, werfbediende, heeft doorlopen, vindt meteen werk.
Verder moeten we ook werken aan het opstellen van gemengde trajecten.
Ten slotte moet er geen volledige open toegang tot hoger onderwijs zijn. Als je als 14-jarige kiest voor een sterk arbeidsgerichte opleiding, moet je ook niet mikken op het hoger
onderwijs. Je wordt dan een stielman, wat heel waardevol is. We moeten leren beroepsopleidingen als even waardevol te beschouwen als het aso.
Wat Vlaanderen betreft, kies ik voor een verdaging van de keuze tot 14 jaar, op voorwaarde dat er in een mechanisme voor schakelaars wordt voorzien. Er moet een duidelijk
en gemeenschappelijk lessenrooster zijn. Tegelijk moet men ook inzetten op differentiatiemechanismen. Dezelfde vakken moeten niet noodzakelijk op hetzelfde niveau worden
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gegeven, ze moeten ook interessant zijn voor sterke leerlingen. Dat is differentiatie. Er
moet verder zorgvuldig worden omgegaan met een beperkt aantal keuzevakken. Die keuzevakken moeten niet determinerend zijn, omdat je anders heel de filosofie om zeep helpt.
Ten slotte moet de techniek worden gevaloriseerd. Als we daar niet aan werken, zullen we
door de globalisering binnen twintig of dertig jaar de klos zijn. Er is veel te weinig oriëntering naar het tso. We moeten dat doen vanaf de lagere school en ook in de eerste graad.
We zouden, naast Latijn als basisoptie in de eerste graad, drie technische opties kunnen
aanbieden: bouw en constructie, mechatronica en voeding en personenzorg. Iedereen in
de eerste graad moet dan twee labo’s kiezen, waarvan minstens één verplicht technisch
moet zijn. Je mag dan gerust Latijn kiezen, maar daarnaast moet je kiezen voor bouw
en constructie, mechatronica of voeding en personenzorg. Het labo bouw en constructie
bestaat niet alleen uit metselen, maar ook uit het tekenen van plannen, architectuur enzovoort. Het beslaat een heel domein en is dus ook goed voor sterke leerlingen. Hetzelfde
geldt voor mechatronica. Elektriciteit kan heel moeilijk zijn, zelfs moeilijker dan Latijn.
De leerlingen kunnen dat dan ervaren. Ook voeding kan voor sterke leerlingen interessant
zijn, als je dat vanuit de scheikunde bekijkt.
Het is echter mogelijk dat sommige leerlingen niet mee kunnen en achterstand oplopen.
Dan moeten we een oplossing zoeken voor die schakelaars en vertrouwen op de professionaliteit van de leerkrachten. We moeten geen reglementen opstellen. We moeten een soort
transitorium creëren vanaf het vijfde studiejaar en die kinderen daar drie of zelfs vier jaar
in opvangen. Dat moet regelarm blijven. We moeten ons daar niet mee bemoeien. Die
leerkrachten moeten zelf kunnen bepalen hoe ze dat concreet aanpakken.
Uiteraard is dat zeer moeilijk en moeten die leerkrachten zorgvuldig worden geselecteerd.
Zulke leerkrachten moeten een bijkomende getuigschrift hebben, bijvoorbeeld het Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën (DHOS).
Het na te streven niveau voor die kinderen moeten de eindtermen van het basisonderwijs
zijn. Niet alle kinderen halen die misschien, maar zo hebben de leerkrachten ten minste
een houvast.
Nadien kan men die leerlingen naar een arbeidsgerichte richting sturen, eventueel het buitengewoon onderwijs, in een modulair systeem. Zo kunnen zij een arbeidsgerichte module
volgen, ook al kunnen ze, bij wijze van spreken, niet zonder fouten schrijven.
Na de leeftijd van 14 jaar kunnen we kiezen voor een gemengde vorm van doorstromingsen arbeidsgericht. Daarnaast kan er een toegespitste arbeidsmarktgerichte weg bestaan,
die niet gericht is op het hoger onderwijs.
De voorzitter: Mijnheer Standaert, ik dank u voor uw boeiende uiteenzetting.
4.

Toelichting door mevrouw Mia Douterlungne (Vlor)

Mevrouw Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlaamse Onderwijsraad
(Vlor): Voorzitter, geachte parlementsleden, ik dank u voor de uitnodiging. Ik zal de visie
van de Vlor op de hervorming van het secundair onderwijs toelichten aan de hand van ons
laatste advies over de oriëntatienota over de hervorming van het secundair onderwijs. We
hebben voordien ook een advies uitgebracht over het rapport van de commissie-Monard.
In ons laatste advies zijn de geesten van de verschillende partners echter meer gerijpt. Je
vindt daar het meest recente standpunt over de hervorming van het secundair onderwijs,
weliswaar vooral ingaand op de ideeën uit de oriëntatienota.
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Het is een heel rijk, maar ook genuanceerd advies. Het is een momentopname. Mijnheer
Monard zei al dat het een heel proces vergt om tot een consensus te komen. Voor sommige zaken is die consensus er al, voor andere zaken nog niet. In het uitgebreide advies
werden heel veel standpunten geformuleerd vanuit ‘de meerderheid’ of ‘de minderheid’,
waarbij je heel goed kunt afleiden wie die meerderheid en die minderheid is. We hebben
ervoor gekozen om een heel transparant advies te geven over die oriëntatienota, ook aan
de buitenwereld.
In de sterkte-zwakteanalyse volgen we de minister. We gaan daar in grote lijnen mee akkoord. Voor alle duidelijkheid, we willen een hervorming van het secundair onderwijs. De
vraag of dat moet worden hervormd, is niet meer aan de orde. De Vlor zegt duidelijk dat
een hervorming van het secundair onderwijs nodig is.
Twee kanttekeningen hierbij. De minister stelt enkel een nieuwe structuur voor. Dat maakt
het moeilijk om al definitieve standpunten in te nemen. Er wordt niets gezegd over de
impact op andere aspecten. De heer Monard heeft al gewezen op het feit dat professionalisering van leerkrachten nodig is. We weten niets over de omkadering, over het personeel,
over bijkomende middelen. In de discussies was het dan ook heel moeilijk om in te gaan op
de haalbaarheid van sommige voorstellen van de structuur. Dat was een handicap.
Een tweede kanttekening is dat de oriëntatienota niet het volledig secundair onderwijs
bekeek. Het BuSo komt niet aan bod, leren en werken ook niet, de belendende percelen
zoals het volwassenenonderwijs en het tweedekansonderwijs evenmin. Heel veel jongeren
zijn de laatste tijd in het tweedekansonderwijs verzeild geraakt. Dat is niet bekeken in de
oriëntatienota en dat is jammer.
Als er een visieontwikkeling gebeurt over de hervorming van het secundair onderwijs,
geven we duidelijk de boodschap het volledige secundair onderwijs te bekijken, met al zijn
modaliteiten, en ook de belendende percelen, niet enkel het hoger onderwijs, maar ook het
volwassenenonderwijs.
We staan achter de missie van het secundair onderwijs zoals die werd geformuleerd in de
oriëntatienota. Alleen vinden we dat het niet enkel gaat over de herkenning en ontplooiing, maar ook over de erkenning van talenten. Het gaat niet enkel over talentontwikkeling,
maar ook over de ontwikkeling van nieuwe interesses. Dat zijn twee aanvullingen bij die
missie.
Bij het idee van competentieontwikkelend onderwijs heeft de Vlor reserves. Dat is slechts
een van de mogelijke onderwijsconcepten. Het gaat over een methode en die behoort tot
de pedagogische vrijheid van de onderwijsverstrekker. Gebruikt men toch het competentieontwikkelend onderwijs als principe, dan vragen we een aanpassing van de definitie.
Volgens de Vlor gaat het niet enkel over vaardigheden, kennis en attitudes, maar ook over
inzichten. We vinden de koppeling van competenties aan context, gradaties, verantwoordelijkheid en autonomie, niet altijd geschikt om de hele inhoud van het secundair onderwijs aan vast te koppelen. Hoe koppel je bijvoorbeeld graden van autonomie en context
aan de eindterm aardrijkskunde?
We hebben in de oriëntatienota ook problemen met de relatie tussen competenties, kwalificaties en eindtermen. Heel de nota is daarvan doordesemd, maar we vinden geen eenduidige definities. Het belangrijkste is dat de meerderheid geen rechtstreekse koppeling
wil van de onderwijsstructuur aan de Vlaamse kwalificatiestructuur. We vinden het geen
goede zaak dat er niveaus worden gekoppeld aan de verschillende graden. De Vlaamse
kwalificatiestructuur biedt een meerwaarde voor het beroepsgerichte gedeelte van een onderwijscurriculum, maar niet voor het volledige curriculum. De niveaudescriptoren zijn
niet bruikbaar om een hele opleiding in het secundair onderwijs in te schalen.
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We wensen minstens een debat over de invulling van de sleutelcompetenties. De tien sleutelcompetenties vinden we een goed idee. Dat moet niet worden bereikt op het einde van
de tweede graad, zoals in de oriëntatienota staat. Een meerderheid vindt dat we daar de
drie graden voor nodig hebben. Een meerderheid vindt ook dat er meerdere sets van eindtermen moeten zijn voor dezelfde sleutelcompetenties in plaats van één set. Zo is er bijvoorbeeld de sleutelcompetentie vreemde talen. Er moet een verschil zijn tussen iemand
die Frans leert om door te stromen naar het hoger onderwijs en iemand die Frans leert om
loodgieter te zijn in Brussel. Er moeten meerdere sets van eindtermen zijn, met verschillende beheersingsniveaus in functie van het leerlingenprofiel.
Wat het statuut van die sleutelcompetenties betreft, moet het gaan om inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverbintenis. Ook hier hield een meerderheid dat standpunt aan.
Verschillende parlementsleden halen terecht aan dat de overgang van het basisonderwijs
naar het secundair onderwijs beter moet kunnen. In de eerste plaats is een goede informatiestroom hier noodzakelijk. De Vlor hecht daar heel veel belang aan. We pleiten voor een
gedocumenteerd overgangsverslag met door de overheid opgelegde minimale en formele
voorwaarden. Ook dat was het standpunt van een meerderheid.
De meerderheid wenst verder een versterking van de betekenis van het getuigschrift basisonderwijs. Dat moet echter niet worden gekoppeld aan eindtermen, zoals het in de oriëntatienota staat, maar wel aan leerplandoelen zoals het nu functioneert.
Ten slotte zijn we het er unaniem mee eens – dat is dus geen meerderheidsstandpunt – dat
we aan het begin van de eerste graad geen screening voor Nederlands willen. We vinden
dat het getuigschrift basisonderwijs en dat overgangsverslag voldoende informatie moeten
bieden over het niveau van Nederlands voor elke leerling.
We zijn het met de minister eens dat schoolloopbaanbegeleiding zeer belangrijk is. De
keuze moet niet afhankelijk zijn van het sociale milieu, maar moet wel in overleg met het
sociale milieu gebeuren. De ouders moeten daar dus zeker bij betrokken worden.
De Vlor is bang dat een nieuwe structuur een nieuwe hiërarchie inhoudt. We zijn voorstander van een meer gefaseerde studiekeuze. Voor meer informatie hierover verwijs ik
naar het advies dat we gegeven hebben over keuzes maken voor het hoger onderwijs. Daar
vindt u een hele filosofie over de keuzebegeleiding vanaf het basisonderwijs tot het hoger
onderwijs.
Een meerderheid vindt dat de differentiatie structureel moet worden verankerd. Er moeten
gekleurde uren zijn voor de differentiatie in het lessenrooster. We hebben wel vragen over
de haalbaarheid bij de concrete invulling van die differentiatie door de scholen.
We zijn voor attestering en flexibele trajecten, op voorwaarde dat er een duidelijk onderscheid is tussen geslaagd en niet-geslaagd. We zien een verregaande flexibilisering zoals
die in het hoger onderwijs niet zitten. We zijn wel voorstander van een zekere flexibilisering, zoals een C-attest met vrijstellingen of een A-attest met verplichte remediëring. Een
B-attest op het einde van de eerste graad zien we niet zitten omdat dat volgens ons niet
past in het concept van een brede eerste graad en een verbreding van de tweede graad. We
vragen verder ook een duidelijk verband tussen de reglementering van de attestering en de
onderwijsloopbaanbegeleiding.
Voor de nieuwe structuur van het secundair onderwijs willen we geen nieuw hiërarchisch
systeem. We gaan niet akkoord met wat in de oriëntatienota wordt voorgesteld. We zijn
voorstander van een brede eerste graad. In de tweede graad willen we brede studierichtingen, maar zonder beschotten. In de derde graad ten slotte, willen we een continuüm van
richtingen, van breed en doorstromingsgericht tot specifiek en arbeidsmarktgericht.
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In de eerste graad willen we een zachte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs tot stand brengen. Er is een draagvlak voor een brede eerste graad. We
willen een basispakket van twaalf vakken voor beide leerjaren. De oriëntatienota stelt een
basispakket voor van dertien vakken in het eerste jaar en elf vakken in het tweede jaar.
Wij stellen een basispakket voor van twaalf vakken voor beide leerjaren in de eerste graad
en de mogelijkheid tot clustering van vakken. Ook dat is een meerderheidsstandpunt.
Een meerderheid vindt ook dat belangstellingsgebieden een meerwaarde hebben. Ook hier
moet er mogelijkheid zijn tot clustering van vakken.
Verder vinden we dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de manier waarop het basispakket, de belangstellingsgebieden en de differentiatie zich tot elkaar verhouden en hoeveel pedagogische vrijheid er nog is.
We appreciëren ook sterk de idee dat het mogelijk is te remediëren in het basispakket van
de eerste graad. In het huidige secundair onderwijs kan men tekorten over belangrijke
vakken, bijvoorbeeld wiskunde, meeslepen tijdens zes jaren. In het nieuwe voorstel worden scholen verplicht om te remediëren op die belangrijke vakken. Dat vinden we zeer
belangrijk. Het B-attest strookt verder niet met het concept van de brede eerste graad.
Het schakelblok voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs vinden we
een goede zaak. We vinden wel dat er in uitzonderlijke gevallen vanuit de eerste graad nog
een overgang mogelijk moet zijn naar het schakelblok. Dat was eveneens een meerderheidsstandpunt. Alle scholen zouden een schakelblok moeten kunnen aanbieden. De oriëntatienota stelt dat het getuigschrift van het basisonderwijs dat men na het schakelblok
kan verkrijgen, aan strengere voorwaarden moet voldoen dan in het basisonderwijs. Wij
klagen dat aan.
In de tweede graad is de belangrijkste factor de indeling met de domeinbrede en specialiserende richtingen. Dat staat haaks op de continuümgedachte die de Vlor aanhaalt. We hebben ook vragen bij de invulling van de verbreding, de overgangen, de vakken enzovoort.
De derde graad wordt in de oriëntatienota slechts in grote lijnen uitgetekend. We willen een spectrum van studierichtingen, variërend van doorstromings- tot arbeidsmarktgericht. We zijn voor een beperking van het aantal studierichtingen zoals wordt voorgesteld
in de oriëntatienota. We willen dan wel dat de middelen die hierdoor vrijkomen opnieuw
in het secundair onderwijs worden geïnvesteerd. We zijn voorstander van één diploma na
zes jaar en niet van twee diploma’s zoals wordt voorgesteld in de oriëntatienota. Dat is een
meerderheidsstandpunt. We vinden dan wel dat niet alle richtingen mogen toeleiden naar
het hoger onderwijs. Wie geen diploma haalt, moet wel een studiesanctionering krijgen die
het bewijs van verworven competenties levert.
We vinden dat de voorstellen van de oriëntatienota voor de derde graad niet voldoende
concreet zijn. We willen een betere afstemming tussen het civiele effect van diploma’s en de
arbeidsmarkt. De werkgevers zouden in hun vacatures accuraat moeten kunnen aansluiten bij wat er effectief gebeurt in het onderwijs. Wat de overgang naar het hoger onderwijs
betreft, vinden we dat er weinig verandert aan de bestaande breuklijn. Het voorstel is niet
transparant. We willen dat er meer duidelijkheid is over het gevolg van elke studierichting.
We vinden schakeltrajecten een interessante denkpiste en we willen de mogelijkheden die
de minister daarover voorstelt zelfs uitbreiden. We werken momenteel op eigen initiatief
aan een advies over het profiel van de beginnende student en het studiesucces. Dat advies
zou ook inspirerend kunnen werken voor de overgang van het secundair naar het hoger
onderwijs.
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Vragen en opmerkingen van de commissieleden aan professor Roger Standaert en
mevrouw Mia Douterlungne

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Waarom zijn wij begonnen met de hervorming van het
secundair onderwijs? Zou het niet logischer zijn te beginnen met de hervorming van het
basisonderwijs? Jullie spreken allemaal over de differentiatie in het basisonderwijs en over
de verdere ontwikkeling daarvan in het secundair onderwijs, om een vlotte overgang te
garanderen. Is het dan niet logischer dat we met het basisonderwijs beginnen?
Als we in de eerste graad van het secundair onderwijs een meer algemene vorming willen,
heeft dat implicaties voor de functie van de leraar. Men heeft indertijd beslist dat regenten
niet langer drie, maar slechts twee vakken moesten geven. Moeten we dan ook niet meteen
de lerarenopleiding herbekijken?
Mijnheer Standaert, ik vond uw uiteenzetting heel verhelderend. U sprak over een arbeidsmarktgericht modulair systeem. Ik vind dat een zeer interessante piste. Wat moet
er dan echter gebeuren met de leerplicht tot achttien jaar? Als u modulair wilt werken en
leerlingen al na één module aan het werk kunnen gaan, moeten die dan geen lessen meer
volgen?
Mevrouw Douterlungne, ik dank u voor uw uiteenzetting. Ik weet dat uw tijd beperkt
was, maar ik vond dat uw uiteenzetting op een gegeven moment een opeenstapeling van
middenveldjargon was. Ik kom niet uit het middenveld, zelfs niet uit de sector van het
onderwijs. Sommige zaken die u vertelde, waren daardoor voor mij onbegrijpelijk. Wat
bedoelt u bijvoorbeeld als u zegt dat de Vlor geen rechtstreekse koppeling aan de Vlaamse
kwalificatiestructuur wenst? U zegt ook dat de Vlor niet wenst dat het getuigschrift van het
basisonderwijs nog langer wordt gelinkt aan de eindtermen, maar wel aan leerplandoelen.
Wat is precies het verschil tussen eindtermen en leerplandoelen? Voor mij is dat echt middenveldjargon.
U zegt dat de Vlor geen B-attest wenst aan het einde van de eerste graad. Dat lijkt mij ook
logisch, want als er slechts één algemene vorming is, kun je ook niet van richting veranderen na dat eerste jaar. Wat wenst u dan wel? C-attesten, zoals in de mediterrane landen? Of
mogen die leerlingen dan toch naar het volgende jaar gaan?
Mevrouw Vera Celis: Op mijn beurt dank ik de sprekers voor hun fijne uiteenzetting.
Mijnheer Standaert, ik denk dat u zeker recht van spreken hebt. U hebt enorm veel vergelijkend werk gedaan. U bent gaan kijken hoe men dit in het buitenland probeert op te
lossen. Als u vanuit het oogpunt van uw vergelijkende studie de oriëntatienota ‘Mensen
doen schitteren’ van de minister bekijkt, kunt u leven met dat document als basisdocument
om die hervormingen van het secundair onderwijs aan te vatten?
U hebt een zeer verhelderende uitleg gegeven over het schakelblok, het programma voor
de meest kwetsbare en zwakke leerlingen in de groep. Het was me echter niet heel duidelijk
of de leerlingen van het buitengewoon onderwijs daar deel van uitmaken. Of behandelt u
die volledig als een aparte groep?
Mevrouw Douterlungne, ik was erg verbaasd ‘geen screening Nederlands’ te zien staan
in uw presentatie, aangezien het basisschoolattest inhoudt dat aan die voorwaarde is voldaan. Er wordt echter regelmatig gemeld dat er basisschoolattesten worden verstrekt,
terwijl er een enorme taalachterstand is. Ik verwijs dan naar de samenstelling van ons
schoolpubliek, zeker in een grootstedelijke context. Ook die leerlingen zullen bij de hervormingen van het secundair onderwijs mee moeten kunnen vertrekken aan de meet. Is
daarover nagedacht?
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Mevrouw Kathleen Deckx: Ik dank de beide sprekers. Mevrouw Douterlungne, mijn vraag
is enigszins dezelfde als die van mevrouw Celis over de taalscreening. Het is ook mij opgevallen dat u daartegen bent. Uw uitleg nu verheldert voor mij al wel een en ander. U
zegt dat dit basisattest eigenlijk alles moet dekken. Ik ben het daarmee eens. Als we dat
attest verstrekken, moet voldaan zijn aan de taalvereiste. Wat doet u echter met nieuwkomers? Er zal immers sprake zijn van nieuw binnengekomen leerlingen die eigenlijk naar
het secundair onderwijs moeten. Zullen we die dan in het lager onderwijs ontvangen? Zullen ze daar eerst de nodige attesten moeten halen, of is er helemaal geen screening nodig?
Mijnheer Standaert, u hebt het gehad over vier types. U stelt dat ze allemaal een nadeel
hebben, maar dat het vierde type dan toch het betere is. Daar is er echter het nadeel van het
zwakke zelfconcept. Dat moet worden weggewerkt. Kunt u ook zeggen hoe we dat moeten
aanpakken? Dat is immers sowieso een heel belangrijke factor voor een jongere. Hij moet
zich zeer goed voelen in die leefomgeving of die school om te kunnen functioneren. Als
jongeren achterblijven wat dat betreft, is dat een belangrijke handicap.
Mevrouw Sabine Poleyn: Mijnheer Standaert, uw analyse van die vier types aan de hand
van de PISA-resultaten was interessant. U hebt echter, meen ik, niets gezegd over het
tweede type, dat van het gemeenschappelijke onderwijs, met niveaugroepen. Betekent dit
dan dat dit het beste type is, omdat er niets negatiefs over te zeggen valt, of moet ik dat
anders interpreteren?
Mevrouw Douterlungne, natuurlijk mag een nieuwe structuur geen nieuw hiërarchisch
systeem zijn. Ik ben het daarmee eens, maar hoe zullen we dat vermijden, wetend dat er
steeds een dynamiek van mensen is? Er is een indeling in groepen en die krijgen al snel een
hogere of lagere waardering.
De heer Paul Delva: Ik dank de beide sprekers voor de heldere uitleg.
De komende maanden zullen we enorm veel tijd doorbrengen in de commissie. We zullen
praten over hervormingen. We zullen met veel mensen praten. In de beide uiteenzettingen
mis ik een heel duidelijk overzicht van de voornaamste knelpunten die u vandaag ziet in
het secundair onderwijs. Mevrouw Douterlungne, u hebt gesteld dat er unanimiteit is, dat
u ervan overtuigd bent dat er moet worden hervormd. Ik hoor en voel dat bij iedereen in
de sector, maar ik ben er vast van overtuigd dat we vanaf het begin een en ander moeten
afbakenen. Als we de doelstellingen van de hervorming willen definiëren, dan moeten we
weten wat we willen verhelpen. Dan komen we bij de knelpunten terecht. Kunt u en kan
de heer Standaert zo schematisch mogelijk schetsen wat voor u de drie à vier knelpunten
van vandaag zijn die de hervorming van het secundair onderwijs zou moeten verhelpen op
het einde van het traject dat we samen zullen proberen af te leggen?
Mevrouw Khadija Zamouri: De heer Delva is me voor geweest. Er werd gevraagd of we
niet eerst met het basisonderwijs kunnen beginnen. Ik vind net het omgekeerde. Ik weet
niet in welke mate de sprekers het basisonderwijs als voorbeeld hebben genomen, om dat
dan door te trekken naar het secundair onderwijs. In het kleuter- en basisonderwijs gebeurt er immers heel veel. Mijnheer Standaert, ik lees over uw expeditiemodel, met het
flexibel groeperen, met de diversiteit in methoden. Dat is eigenlijk wat er vandaag in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel aan het gebeuren is. Kan dat strekken tot voorbeeld,
of niet? Is er rekening mee gehouden dat er eigenlijk een continuïteit is?
Mevrouw Fatma Pehlivan: Ik heb een paar vragen voor de beide sprekers, maar ik ga daarbij uit van de uiteenzetting van de heer Standaert. Mijnheer Standaert, als u het hebt over
de eigenheid van het onderwijs in Vlaanderen, geeft u een aantal punten. Wat zijn daarbij
de minpunten en de positieve punten? Bij een hervorming van ons onderwijssysteem moeten we immers bekijken op welke punten we tekortschieten. Daarnet is het kleuteronderwijs al aangehaald. Is die verzuilde organisatie een minpunt of een positief punt, als we
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de internationale vergelijking maken? Is het feit dat er sprake is van diverse richtingen en
netten, waarbij het ene net sterker staat dan het andere in bepaalde richtingen, niet precies
een van de knelpunten van ons onderwijs? Soms is er concurrentie tussen de netten. Zorgt
dat ook niet voor een verzwakking ten opzichte van andere landen?
U hebt het ook gehad over het samen zitten na het basisonderwijs. Wat dat betreft, heb
ik dezelfde bedenking. We focussen nu volledig op de hervorming van het secundair onderwijs, dus na 12 jaar. Is die twee jaar die we er dan bij zouden nemen in de hervorming,
als schakel, dan een verlenging van het lager onderwijs, of begint dat secundair onderwijs
na 12 jaar? Dat is niet volledig duidelijk. In sommige landen loopt het basisonderwijs tot
14 jaar. Pas dan kiest men voor een bepaalde richting. Waar horen die twee jaar bij? Is
dat secundair onderwijs of het vervolg van het lager onderwijs? Afhankelijk van de keuze
moeten we dan ook het lager onderwijs deels onder de loep nemen.
6.

Antwoorden van professor Roger Standaert

Professor Roger Standaert: Wat moet eerst komen: de hervorming van het lager onderwijs
of de hervorming van het secundair onderwijs? We moeten vertrekken van het consecutiviteitsprincipe: het tweede niveau bouwt voort op het eerste niveau, het derde niveau op
het tweede en het hoger onderwijs ten slotte op het derde niveau. We moeten niet zeggen
dat het lager onderwijs ‘voorbereidt’ op het secundair onderwijs. Het lager onderwijs als
voorbereiding op het college? Nee. Het lager onderwijs is een volksschool, voor alle kinderen. Het secundair onderwijs moet zich daaraan aanpassen. U bent wellicht vertrouwd
met het mechanisme van het doorspelen van de zwartepiet. Leraars uit de eerste graad zeggen dat de leerlingen niets meer leren in het lager onderwijs. Leraars uit de tweede graad
vinden dan weer dat de leerlingen niets meer leren bij de regenten. En in het hoger onderwijs zeggen de leraars dat het secundair onderwijs niet voldoet. Dat is totaal verkeerd.
Het lager onderwijs heeft zijn eigen finaliteit. Het secundair onderwijs heeft de plicht daarop voort te bouwen. De eerste graad heeft een eigen finaliteit, waar de tweede graad op
moet voortbouwen. Ook de derde graad heeft een eigen finaliteit, waar het hoger onderwijs op moet voortbouwen. Er zijn nu eindtermen in het aso voor wiskunde en natuurwetenschappen. Als je later aan de universiteit voor burgerlijk ingenieur wilt studeren,
vertrekt die studie vanaf die eindtermen. Als je die eindtermen niet hebt behaald, moet je
bijwerken op dat vlak. Dat is duidelijk. De leerlingen uit het secundair onderwijs die voor
burgerlijk ingenieur willen studeren, moeten beseffen dat ze het niveau moeten behalen dat
in die eindtermen voor wiskunde en wetenschappen staat. Dat zou al heel veel oplossen.
Ik pleit voor het consecutiviteitsprincipe. Dat betekent dat het niet nodig is om eerst het lager onderwijs te veranderen. Dat kan natuurlijk wel, maar het is niet nodig. In het decreet
Basisonderwijs van 1996 werden de leerjaren en graden afgeschaft. In de praktijk wordt
dat eigenlijk niet toegepast. Het lager onderwijs is zeer modern.
Ik ben wat sceptisch wanneer u zegt dat men in het lager onderwijs zoveel aan differentiatie doet. Een kind van een kennis, kon niet lezen op het einde van het eerste leerjaar en
moest blijven zitten. Is dat differentiatie?
Het lager onderwijs biedt fantastisch veel mogelijkheden om te differentiëren. Die ordenings- en groeperingsvormen gaan toch over de leerjaren heen? Een aantal methodescholen doen dat al, maar worden met een scheef oog bekeken. In principe is dat echter perfect
mogelijk. Daarvoor moeten we wel wat loskomen uit het keurslijf van de indelingen in
leerjaren. Organisatorisch is die indeling in leerjaren natuurlijk wel heel gemakkelijk. In
deze tijd vormt die indeling echter een te groot keurslijf.
Die eerste graad is een tussenschool, een mix van lager en secundair onderwijs, een overgang. We moeten aan die overgang werken. Daar bestaan verschillende mogelijkheden
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voor. We kunnen wat meer leerkrachten in de derde graad van het lager onderwijs inzetten, voor speciale modules Frans, muzische vorming, lichamelijke opvoeding enzovoort.
Dat moeten dan wel generalisten zijn, geen regenten.
Ik vind wel dat we een uitzondering moeten maken voor techniek. Als we de techniek willen valoriseren, moeten we dat ook al in de lagere school doen en daar speciale leerkrachten techniek voor inzetten. We kunnen de overbelaste onderwijzers niet vragen om dat er
nog bij te nemen. De didactiek van wiskunde, taal en wereldoriëntatie is enorm geëvolueerd. Het is bijna niet meer te doen om dat in drie jaar te leren. De eindtermen van Frans
zijn zo zwaar geworden dat je dat niet meer aan iedereen kunt meegeven in de opleiding.
Daarom pleit ik ervoor modules voor specialisatie toe te voegen aan de lerarenopleiding
voor het lager onderwijs. Verder pleit ik voor een speciale lerarenopleiding voor techniek.
Dat technische domein is zo breed dat je niet kunt verwachten dat alle onderwijzers de beginselen van een elektrische kringloop kennen of van een tandwielmechanisme enzovoort.
Je moet die basisbeginselen in de techniek door een speciale leraar laten uitleggen.
Waarom zouden we in de eerste graad inderdaad niet teruggaan naar drie vakken per
leerkracht? Waarom is men van drie naar twee vakken gegaan? Dat is toen gebeurd onder
invloed van bepaalde vaklobby’s. Zo vond men bijvoorbeeld dat je een leraar geschiedenis in de eerste graad niet kunt vormen als die tijdens zijn opleiding geen vier boeken geschiedenis moet leren. Het is volgens mij niet nodig om vier cursussen te behandelen. Om
geschiedenis te geven aan de eerste graad, moet je in de eerste plaats veel gezond verstand
hebben en vooral de geschiedenis van je eigen omgeving goed kennen. Het gaat erom kinderen van 12 tot 14 jaar zin te doen krijgen in geschiedenis. We zouden kunnen terugkeren
naar een drievakkenstructuur.
Mevrouw Van Steenberge, u vroeg naar het arbeidsgerichte modulair systeem. Je kunt
een modulair systeem op een klassieke manier invoeren, namelijk in een jaarsysteem: de
eerste module in het eerste trimester, de tweede module in het tweede trimester enzovoort.
Dat is eenvoudig en zou haalbaar zijn in de huidige structuur. Dat kan dan op die manier
worden opgebouwd tot de leeftijd van 18 jaar. Er zijn echter verschillen in aantal uren per
vak: een carrossier heeft minder uren nodig dan een metselaar, een metselaar heeft meer
uren nodig dan een bakker enzovoort. Die modules krijgen allemaal een gewicht in aantal
contacturen. In het buitenland kun je metselaar worden op anderhalf jaar tijd. Dat kan
omdat het een modulair systeem is. Voor banketbakker heb je dan bijvoorbeeld vier jaar
nodig – ik zeg zomaar wat. Dat verschilt allemaal. Naargelang het modulair systeem zet
je daar een aantal uren op. Die uren bepaal je volgens een criterium, een weging van bijvoorbeeld het gemiddeld aantal uren dat een 16-jarige daarover doet. Ofwel werk je in een
systeem tot 18 jaar en spreid je de leerstof zodanig dat ze hun 18 jaar uitzitten. Ofwel werk
je modulair en bied je een nieuwe module aan wanneer de ene is afgerond, tot wanneer er
aan de leerplicht tot 18 jaar is voldaan. Je zou ook culturele modules kunnen aanbieden.
Zo kun je dat vullen tot 18 jaar.
Ik ben het eens met de stelling dat de koppeling van de kwalificatiestructuren niet werkt.
Om dit uit te leggen, moet ik even op de technische aspecten ingaan. In feite worden drie
verschillende schalen door elkaar gemengd. De EU heeft ons met een draak van een systeem opgezadeld en het Vlaams Parlement heeft daar een decreet van gemaakt. Ik heb
gelukkig de vrijheid daar kritische opmerkingen over te mogen maken.
We hadden al dertig jaar een mooi systeem met vijf niveaus voor het beroepsgericht onderwijs. Dat vijfde niveau kan met het hoger beroepsonderwijs worden vergeleken. Ik neem
de metsers als voorbeeld. Niveau een is een werfbediener. Niveau twee is iemand die een
muurtje kan metsen. Niveau drie is iemand die fatsoenlijk kan metsen. Niveau vier is een
werfleider. Niveau vijf is een ploegbaas. We kunnen dit voor elk beroep uitwerken. Dit
systeem werkt goed omdat we alles kunnen waarnemen.
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Tijdens de tweede fase van het Bolognaproces zijn de Dublin-descriptoren ingevoerd. Dit
houdt in wat een bachelor, een master en een doctor moeten kunnen. Voor geneeskunde
zal dat misschien lukken. Voor filosofen zie ik dat niet zitten. Er is besloten geen outputcriterium te hanteren. In tegenstelling met een bakker die brood moet kunnen bakken, kan
men niet eensluidend zeggen wat een filosoof moet kunnen. Filosofie betekent in Leuven
iets anders dan in Gent.
Er zijn drie niveaus gecreëerd. Een bachelor moet iets kunnen. Een master moet wat meer
kunnen. Een doctor is natuurlijk het van het. Het criterium is echter niet de output, maar
de input.
De indeling hoger onderwijs verloopt eigenlijk op een zeer onschuldige manier. Het is
namelijk zeer eenvoudig. Wat in Letland een bachelor wordt genoemd, wordt in Italië
ook een bachelor genoemd. We noemen dat niveau zes en we zijn ervan af. Niemand kijkt
nog naar de Dublin-descriptoren. Niveau zeven bestaat uit de masters. Wie een doctoraat
inlevert, komt in niveau acht terecht.
Hoewel dit vrij onschuldig lijkt, wordt in feite een schaal met een andere dimensie op een
schaal van output geplaatst. In de experimentele psychologie geldt dat als een doodzonde.
De kern van de zaak is echter dat ook de algemene vorming hierin wordt ondergebracht.
Dit betekent dat een werfbediener op hetzelfde niveau wordt geplaatst als een leerling die
het lager onderwijs heeft afgewerkt. Die leerling heeft immers niveau een bereikt. Dit is
absoluut niet correct.
Het leren van de tafels van vermenigvuldiging houdt in dat een leerling iets van buiten
moet leren. Het oplossen van vraagstukken is wat moeilijker. Dit hoort allemaal bij niveau
een. Wat in de eerste graad van het middelbaar onderwijs gebeurt, behoort tot niveau
twee. Het onderscheid tussen een basis en een uitbreiding komt niet tot uiting. Dit is weer
niet correct. Ik zie niet waar het eigenlijke beginpunt voor aardrijkskunde of voor geschiedenis ligt.
Het bewijs is dat op Europees niveau een eigen kwalificatiestructuur voor talen is opgesteld. Die eigen structuur, het European Common Framework of Reference for Languages, werkt goed en wordt in heel Europa toegepast.
In feite zetten we nu een didactische taxonomie voor een klasgroep met kinderen van eenzelfde leeftijd in een macrosysteem over de onderwijsstructuur. Die taxonomie omvat de
didactiek om te bepalen wat in de kleuterschool, de lagere school en de eerste graad van
het secundair onderwijs moet gebeuren. Er is een verschil tussen geheugenkennis, creatief
denken en analytisch denken voor die verschillende niveaus. De plaatsing van die microtaxonomie (voor de klas) in een ander macrosysteem van een onderwijsstructuur werkt
niet. Het is bijna alsof – overdreven gesteld – van de drie verschillende schalen van uren,
kilometers en stralingsgraad één schaal wordt gemaakt. We kunnen geen drie schalen met
verschillende indelingscriteria in één schaal zetten. De Vlor zegt dat dit voor het beroepsgericht onderwijs een zegen is. Dat steun ik volkomen. De rest niet.
Wat vind ik van de oriëntatienota? Laat ik het zo zeggen: ik baseer me veeleer op de notaMonard. Verder ga ik daar liever niet op in.
Dan was er de vraag over de eigenheid, de pluspunten, het zuilensysteem. Ik heb het al
gezegd: een onderwijssysteem zit ingebakken in de cultuur van een land. Die geschiedenis
zit bij ons helemaal in de structuren, de gewoonten, de geschiedenis. Die geschiedenis kunnen we niet zomaar omkeren. Die verzuiling is nu eenmaal zo gegroeid. Dat is eigen aan
ons. Dat heeft nadelen en voordelen. Het nadeel is dat er sprake is van een zekere mate van
concurrentie en van dubbel gebruik, tenzij men concurrentie ook goed vindt. Daarover
kan worden gediscussieerd. Dat is ideologisch.
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Een voordeel waarop ik echter ook wil wijzen, is dat ons onderwijs zeer sterk pedagogisch gericht is. Onze leerkrachten zijn professionals die opvoeders zijn, en gelukkig maar.
Daarom scoren we ook zo hoog: onze leerkrachten kijken naar meer dan de toetsen.
Gelukkig zijn er geen centrale examens. Ze hoeven daar niet op te worden afgerekend.
Als er iets gebeurt in de klas, als de grootvader van een leerling is gestorven, kan de leraar
besluiten het daar eens over te hebben. Anders moet hij die kinderen oppeppen voor die
toetsen, want dat komt natuurlijk in de krant. Die traditie is er, en die is er gekomen door
de verzuiling. Die is ontstaan door religieuze zaken, de schoolstrijd en dergelijke. Dat
heeft er echter wel toe geleid dat men vroeger, om religieuze redenen, zeer veel aandacht
besteedde aan waardevorming. Dat is een eigenheid die we zeer sterk hebben en die ons
ook zo sterk maakt tegenover het buitenland. Onze leerkrachten hebben die gewoonten
overgenomen, ook al is er secularisatie en is het allemaal niet meer zo religieus geïnspireerd. Dat zit er nog diep in: kinderen die naar school gaan, hebben een meester of juffrouw nodig die meer doet dan alleen maar die kinderen oppeppen voor die toetsen. Dat
zit er bij onze leerkrachten in en dat moeten we ook zo houden. Dat is een voordeel van de
verzuiling, waarbij men uitgaat van een opvoedingsproject, en gelukkig maar: dan doen
ze nog iets anders dan kinderen oppeppen voor toetsen. De geschiedenis zal wel uitwijzen
hoe dat verder evolueert.
Wat zijn de knelpunten? Het eerste is dat we kinderen die uit de boot vallen, eigenlijk te
weinig bieden. We hebben geen goed traject voor die 20 procent jongeren die niet schools
zijn. Er moet sprake zijn van een goede schakelklas. Daar moet geld tegenaan worden
gegooid, anders krijgen we dat later toch opnieuw op ons bord, met een hoop mensen die
gefrustreerd zijn, criminaliteit die zich ontwikkelt enzovoort. In die klas moeten goede
leerkrachten worden gezet, met een speciaal getuigschrift. Ook moet er sprake zijn van
een modulair circuit voor die kinderen. Voor sommige dingen moeten ze kunnen rekenen,
voor andere moeten ze kunnen lezen, maar voor andere dingen hoeft dat niet. Voor een
manoeuvre hoeft men geen Engelse handleiding te lezen.
Het tweede knelpunt is dat we te veel jongeren hebben die naar het hoger onderwijs gaan.
Men zegt wel dat iedereen naar het hoger onderwijs moet, maar dat moeten we nuanceren. Als je onder hoger onderwijs ook hbo verstaat, ga ik akkoord. Want die categorie
van vakmensen zullen we broodnodig hebben. Maar ‘iedereen bachelor’? De bachelor zal
niet zomaar de soms zware klussen, die een loodgieter doet, uitvoeren. Je mag hbo voor
mijn part hoger onderwijs noemen, als je je cijfers van het hoger onderwijs wilt opkrikken,
maar eigenlijk is dat een goede vakvorming.
Maar er zijn dus te veel mensen in het hoger onderwijs. Men moet daar ergens een lijn
trekken. Het hoger onderwijs kost veel te veel geld om iedereen daar maar in te stoppen.
En al die mensen die vroeg gaan werken, moeten betalen voor al die mensen die op kosten
van de ouders nog een paar jaartjes extra studeren. De ouders betalen, maar ook de belastingbetaler betaalt.
Ten derde is er de teloorgang van het tso. Dat is de grote uitdaging. Daar moeten we echt
serieuze maatregelen voor nemen.
Mevrouw Irina De Knop: Mijnheer Standaert, u zegt dat we moeten investeren in schakelprojecten, omdat zo’n 20 procent van onze jongeren niet kunnen volgen. Hoe ziet u dan
de verhouding met het buitengewoon onderwijs?
Professor Roger Standaert: De huidige types 8 en 1 moeten wat mij betreft niet meer in het
buitengewoon onderwijs zitten. Die moeten via dit systeem kunnen worden opgevangen.
Maar je hebt natuurlijk zwaardere vormen van handicaps. Het is zeer moeilijk om die in
zo’n heterogene groep op te nemen. En dan moet je beslissingen nemen voor een aangepaste aanpak in het buitengewoon onderwijs. Daar zijn die jongeren soms meer bij gebaat
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dan bij inclusie. Inclusie kan goed zijn als iedereen erachter staat en als de school erachter
staat. Maar als de andere scholieren dat een lastpost vinden, heeft die jongere daar niets
aan, ondanks het feit dat de ouders dat absoluut wilden.
Als die goed opgevangen wordt in een goede buitengewoononderwijsschool, dan zal hij
ook die modules volgen. Dat modulair systeem is schitterend voor het buitengewoon onderwijs. Ik ken toevallig zo’n school. De ene haalt één module, de andere haalt er twee,
een andere drie. En soms haalt er ook eens iemand alle zeven modules. Dat kan. En daar
staat niet meer op dat het buitengewoon onderwijs is. Dat is gewoon een flexibele beroepsschool.
Als het echter over de zwaardere handicaps gaat, denk ik dat je specialistische behandelingen nodig hebt. En hoezeer dat ideologisch en filosofisch ook vloekt met een inclusiegedachte, ik ben van mening dat ze beter af zijn met een goed buitengewoon onderwijs. Dat
is mijn persoonlijke mening.
Mevrouw Khadija Zamouri: Er bestaat naast deeltijds onderwijs ook zoiets als leertijd. De
categorie die u net vernoemd hebt, die kinderen die uit de boot vallen, zijn vaak kinderen
of jongeren die een beetje schoolmoe zijn, bij wie het schoolsysteem niet goed past enzovoort. Het deeltijds onderwijs is dus ook geen goede oplossing, omdat het een onderwijssysteem blijft. Leertijd daarentegen is wel zeer interessant, omdat je maar één dag vorming
en opleiding krijgt en vier dagen ergens gaat werken. Ik denk dat dat meer motiverend is
dan deeltijds of buitengewoon onderwijs, waar je nog altijd in dat systeem zit.
Dat is volgens mij de oplossing voor jongeren die er volledig uit vallen. Ik heb echter de
indruk dat leertijd momenteel stiefmoederlijk behandeld wordt.
In de commissievergadering van deze ochtend stond er een vraag om uitleg gepland van
de heer Bouckaert over het leercontract. Die vraag werd uitgesteld, maar ik kijk er enorm
naar uit. Ik denk dat het leercontract een enorm potentieel heeft voor jongeren die totaal
geen zin meer hebben in de school. De uitstroom is trouwens ongelooflijk: 80 procent van
de jongeren geraakt aan een job.
Professor Roger Standaert: Ik wil dat toch even relativeren. Er is heel veel uitval. Diegenen
die het hele traject doorlopen, hebben allemaal werk. Bij het stelsel van het leercontract is
er echter heel veel uitval in het begin. Een eerste probleem is dat het moeilijk is om goede
leermeesters te vinden die vlot met die jongeren kunnen omgaan. Een tweede probleem
is dat zij dan slechts één dag naar school komen en dan samen zitten in een heterogene
groep: bakkers, metselaars, carrossiers enzovoort. Zij krijgen allemaal dezelfde algemene
vorming in groepen van 30 of 35 leerlingen. Doordat slechts weinigen gemotiveerd zijn,
loopt de leerkracht dan de muren op. Die leerkrachten zijn meestal ook niet gediplomeerd.
Iedereen mag daar lesgeven. Vaak zijn dat mensen die wat bijverdienen. Ze verdienen ook
minder dan in het onderwijs. Dat zijn toch wel negatieve kanten van dat leercontract.
In de meeste landen wordt de beroepsvorming ook op die manier opgevat, in Duitsland,
Engeland, Schotland enzovoort. Wij doen dat enkel met bakkers, metselaars enzovoort,
maar in Duitsland doet men dat ook in de industrie, bij fabrieken. Daar zie ik ook voor
ons potentieel. Die fabrieken krijgen wat subsidies omdat ze die leerlingen opvangen. De
leerlingen verdienen zo wat geld en krijgen een betere leerschool dan in een schoolse context. We zouden dat hier ook moeten uitbreiden naar een industrieel leercontract. Ik vind
echter niet dat je dat in het onderwijs moet plaatsen en er vanuit een soort ideologie een
diploma secundair onderwijs aan moet koppelen.
Mevrouw Khadija Zamouri: Hebt u niet de indruk dat het onderwijs die leerlingen systematisch liever binnen het onderwijscircuit houdt door ze via het CLB toch te oriënteren
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naar het buitengewoon onderwijs, in plaats van hen erop te wijzen dat er ook nog iets
anders bestaat?
Professor Roger Standaert: Die vraag durf ik zo niet te beantwoorden. Daarvoor zou ik
eerst wat cijfers moeten inkijken. Ik denk dat het eerder een soort losgeslagen, overdreven
ideologie is dat iedereen via dat onderwijssysteem een diploma moet kunnen halen. Je zou
ook op een andere manier een getuigschrift kunnen aanbieden, bijvoorbeeld via het doorlopen van een aantal modules. Of je dat nu in een deeltijds systeem of in het onderwijs,
bij Siemens, in Singapore of in Rwanda behaalt, maakt niet uit: zolang je het bewijs maar
hebt.
Mevrouw Kathleen Helsen: Ik ben het nog niet volledig eens met uw inbreng over de hervorming van het basisonderwijs, gekoppeld aan de hervorming van het secundair onderwijs. U stelt zelf dat het secundair onderwijs zich moet aanpassen aan het basisonderwijs
en dat het niet nodig is daar een aantal zaken onder de loep te nemen.
We stellen echter vast dat in het basisonderwijs niet iedereen de mogelijkheid heeft om binnen die zes jaren de eindmeet te halen die de meeste kinderen – gelukkig – wel halen. Een
aantal leerlingen – vooral vanaf het vierde leerjaar – zijn op de sukkel en bouwen ook de
eerste demotivatie op omdat ze geen gepast leertraject aangeboden krijgen dat inspeelt op
de noden en behoeften die zij wel hebben.
Ik vind het een probleem dat wij in de derde graad van het basisonderwijs niet voortbouwen op wat zij wel kunnen en zo vermijden dat zij gedemotiveerd raken. Het is ook jammer dat zij dat leerproces niet wat trager kunnen voltooien en in de eerste graad van het
secundair onderwijs via een apart traject wat basiskennis onder de knie kunnen krijgen,
zodat ze nadien wel kunnen doorstromen naar de tweede en derde graad. Meestal stromen zij door naar een beroepsopleiding waar zij een vak leren en heel goede vakmensen
worden. Zij sukkelen al in de derde graad van het basisonderwijs. U zegt zelf ook dat we
vanuit de overheid een kader hebben gecreëerd voor het basisonderwijs dat heel veel mogelijkheden biedt. Zo biedt het perfect de mogelijkheid om op een zeer moderne, vernieuwde
wijze aan de slag te gaan. Toch gebeurt dat niet overal. De kansen die er zijn, worden niet
volledig benut.
De overheid moet werk maken van de aansluiting vanuit de derde graad basisonderwijs
naar de eerste graad van het secundair onderwijs voor die specifieke groep leerlingen. Zo
kunnen ook die kinderen continu en op een positieve manier evolueren, zonder dat ze eerst
mislukkingen moeten ervaren en opstapelen, om dan een aangepast leertraject te volgen
in de eerste graad.
Professor Roger Standaert: Ik heb geprobeerd dat probleem op te lossen door vanaf het
vijfde jaar die schakelklas in te voeren. Maar zet je die in de lagere school of in het secundair onderwijs? Ik ben daar zelf nog niet uit. Aangezien je daar de eindtermen van
de lagere school nastreeft, lijkt het profiel van onderwijzers met een DHOS-cursus mij
ideaal voor die schakelklassen. Die DHOS-cursussen bestaan al en worden door goede
leerkrachten gevolgd. Daar krijgen zij ook wat loon voor. Je zou bijvoorbeeld kunnen toestaan dat die leerkrachten dat regelvrij aanpakken. Je moet op de professionaliteit van die
mensen kunnen rekenen. Als je hun vraagt om dat op te lossen, zullen zij naar oplossingen
zoeken. Als je hun dat echter allemaal voorschrijft, komt daar relatief weinig uit de bus.
Je zou kunnen discussiëren over het feit of je die klassen in het lager onderwijs of het secundair onderwijs invoert, maar het liefst zie ik daar onderwijzers voor de klas staan die
een speciale cursus hebben gevolgd.
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Antwoorden van de dames Mia Douterlungne en Patrice Caremans (Vlor)

Mevrouw Mia Douterlungne: U vraagt waarom we niet zouden kunnen beginnen met de
hervorming van het basisonderwijs. Het advies zoals het voorligt, is ook bekeken door
de Raad Basisonderwijs. Als u het in detail zult lezen, zult u ook de bekommernis van de
Raad Basisonderwijs vinden, die pleit voor extra zorg en differentiatie voor kinderen die
dreigen het getuigschrift basisonderwijs niet te behalen. Die bekommernis wordt echter
niet in detail uitgewerkt.
De Raad Basisonderwijs heeft zich vooral toegespitst op de vraag hoe we een goede overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs kunnen maken. Hij wil er zeker
voor zorgen dat een getuigschrift de garantie is dat men kan instromen in de eerste graad.
Hij wil ook dat het gedocumenteerd overgangsverslag heel scrupuleus wordt opgesteld. In
dat overgangsverslag moet heel duidelijk staan hoe ver het kind staat wat taalbeheersing
betreft. Dat zou dan die screening van het Nederlands moeten vervangen.
Mevrouw Van Steenberge, u zei dat mijn uiteenzetting een opeenstapeling van middenveldjargon is. De Vlor bestaat niet alleen uit onderwijsnetten en vakbonden, maar ook
uit sociale partners, ouders, scholieren, het CLB enzovoort. Zij proberen allemaal hun
bekommernissen mee te geven.
De Vlaamse kwalificatiestructuur is hier als voorbeeld aangehaald. Daar hebben de onderwijsmensen en de sociale partners heel hard over gediscussieerd. De sociale partners zijn
van mening dat een Vlaamse kwalificatiestructuur op een onderwijsstructuur kan worden
geënt. De onderwijspartners en de andere organisaties die dit opvolgen, volgen die redenering niet. Zij zijn, zoals de heer Standaert al heeft uiteengezet, van mening dat dit niet kan.
Wat de eindtermen en de leerplandoelen betreft, krijgen leerlingen nu een getuigschrift
op basis van de leerplandoelen. De onderwijspartners willen dat zo houden. De eindtermen zijn minimumdoelen voor populaties. Scholen worden hier op afgerekend. Individuen
worden hier niet op beoordeeld. Kinderen worden afgerekend op de leerplandoelen. Het
is de bedoeling dit systeem te behouden. Sommige mensen noemen dit middenveldjargon.
Dit is het jargon van de onderwijswereld. De onderwijswereld wil niets veranderen dat al
goed werkt.
In de voorliggende oriëntatienota wordt niet voor een B-attest gekozen. Dit zou immers
een hiërarchie in de tweede graad tot gevolg hebben. Er wordt gekozen voor A-attesten en
C-attesten. Om toch in een zekere flexibiliteit te voorzien, zijn er ook A-attesten met een
verplichte remediëring en C-attesten met vrijstellingen.
Het continuüm zorgt ervoor dat richtingen niet langer hoger of lager worden gewaardeerd. Mevrouw Caremans zal hier nog wat dieper op ingaan. Hier is in elk geval lang over
gediscussieerd.
Wat de drie of vier pijnpunten betreft, wil ik tot slot nog mijn eigen interpretatie van alle
discussies naar voren brengen. Iedereen wil van het watervalsysteem af. Algemeen genomen is het de bedoeling tot betere of positievere trajecten doorheen het secundair onderwijs te komen. Dit moet gelden voor iedereen en bijgevolg ook voor de kinderen die uit de
boot vallen. Ook de kloof tussen de best presterenden en de slecht presterenden moet kleiner worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat het fenomeen van de ongekwalificeerde
uitstroom uit het secundair onderwijs verdwijnt.
Globaal genomen, is het de bedoeling voor iedereen in het secundair onderwijs in betere
en positievere trajecten te voorzien. Zo vat ik het alvast samen.
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Mevrouw Caremans zal nu ingaan op de vraag wat in verband met taal met nieuwkomers
moet gebeuren. Is er geen nood aan een screening? Creëren we, zelfs met dat continuüm,
toch geen hiërarchisch systeem?
Mevrouw Patrice Caremans, directeur bij de Vlor: Wat de anderstalige nieuwkomers betreft, denk ik niet dat een screening de oplossing zou zijn. De minister spreekt in zijn oriëntatienota niet over de anderstalige nieuwkomers. In ons advies geven we dan ook aan
dat dit een van de lacunes in de oriëntatienota is.
Dit systeem is eigen aan het secundair onderwijs. Er is nu een taalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Dit punt wordt in de oriëntatienota van de minister evenwel niet aangeraakt. We hebben daar dan ook geen advies over uitgebracht. We hebben enkel gemeld
dat dit een grote lacune in de nota is.
We willen een hiërarchie tussen de verschillende studierichtingen vermijden. Zoals de heer
Standaert en de heer Monard al hebben gesteld, is dit niet louter een kwestie van structuren. Het gaat ook om het draagvlak. Alle mensen die in het onderwijs werken, raken stilaan van de afschaffing van die hiërarchie overtuigd. Dat is de manier waarop we moeten
werken. Met enkel structuren zullen we er niet komen. Het komt erop aan de leerkrachten
te professionaliseren en bij de leerkrachten en de ouders een draagvlak te creëren. We moeten tevens, zoals hier al meermaals is verklaard, de intrinsieke waarde en het belang van de
techniek blijven benadrukken. Dit lijkt me, naast een herstructurering of de invoering van
nieuwe structuren, een zeer belangrijke opdracht.
Mevrouw Goedele Vermeiren: Ik wil nog even op de screening voor nieuwkomers terugkomen. Volgens mevrouw Caremans is dit een lacune in de oriëntatienota en vormt een screening geen oplossing. Aangezien die nieuwe leerlingen er in de tweede graad bij komen, is
de vraag natuurlijk of zij dan wel een oplossing kent.
Mevrouw Patrice Caremans: Momenteel worden die jongeren in het onthaalonderwijs
voor anderstalige nieuwkomers opgevangen. Dat blijft zo.
Mevrouw Fatma Pehlivan: Wat die screening voor het Nederlands betreft, gaat het niet
alleen over anderstalige nieuwkomers. Zij zitten immers al in die onthaalklassen. Ik denk
dat dit eerder is bedoeld voor andere kinderen. Nu doet men bijvoorbeeld in het kleuteronderwijs een taaltoets. Het gaat dan over 220 halve dagen. Ik denk dat dit eerder is
bedoeld voor kinderen in het zesde leerjaar die het Nederlands niet als moedertaal hebben
en die taal nog altijd niet volledig beheersen maar toch de overgang kunnen maken naar
het secundair onderwijs. Het is mogelijk dat ze hun eindtermen hebben behaald, maar het
niveau van het Nederlands is nog altijd niet wat het zou moeten zijn.
Mevrouw Patrice Caremans: In die oriëntatienota is die screening vooral daarvoor bedoeld. Bij onze partners vond die screening echter geen genade. Men vindt dat een screening mogelijk is. Als een secundaire school haar binnenkomende populatie wil screenen
op de kennis van het Nederlands en daar ook een remediëringstraject aan wil verbinden,
dan zegt men niet dat die school dat niet mag doen. Men vindt echter dat men dat ook niet
kan verplichten.
Mevrouw Fatma Pehlivan: Daar ben ik het mee eens
Mevrouw Goedele Vermeiren: Mijnheer Standaert, wij hebben hier nu vergelijkingen gemaakt met het buitenland. Ik vraag me nu af of ons Vlaams onderwijs dat toch zo goed is,
soms ook als voorbeeld wordt gebruikt in het buitenland.
Professor Roger Standaert: Wij maken veel te weinig reclame voor ons onderwijs in het
buitenland. Wallonië en Vlaanderen worden altijd samen genomen. Daarnaast vertalen
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wij geen belangrijke teksten in het Engels. De Engelsen zijn ook voortdurend met vernieuwing bezig. Zij gaan naar Nederland en vinden dat Nederland dat heel goed doet. Ik
durf gerust te zeggen dat wij het zeker even goed doen, maar de Engelsen komen nooit
bij ons. Wij doen te weinig aan public relations voor ons onderwijs. Een belangrijk boek
van professor Wielemans ‘Voorbij het individu’ is een boek van wereldniveau, maar het is
nooit buiten Vlaanderen geraakt. Zo’n boek zou in het Engels vertaald moeten worden.
Hetzelfde geldt voor een befaamd boek van professor Elchardus van wereldniveau dat nu
waarschijnlijk ergens bij De Slegte ligt. Wij maken te weinig reclame voor de zaken waar
wij goed in zijn.
Vele economische bedrijven en expats komen naar hier onder meer omdat er hier goed
onderwijs is. Laten we dat dan ook gebruiken voor economische toestanden en zeggen
dat Vlaanderen economisch interessant is omdat de kinderen er goed onderwijs kunnen
volgen. Er zou best wat gewerkt mogen worden aan goede reclame voor ons onderwijs.
De voorzitter: Ik rond de zitting van vandaag af. Ik dank alle sprekers voor hun inbreng.
We hebben vandaag een sterke input gekregen van de drie sprekers. We zullen daar de
volgende weken op voortbouwen.
Boudewijn BOUCKAERT,
voorzitter
Kathleen HELSEN
Gerda VAN STEENBERGE,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
aso
bso
buso
CLB
DHOS
hbo
NVAO
OESO
PISA
TALIS
tso
VDAB
VLHORA
Vlor
vso
vwo

algemeen secundair onderwijs
beroepssecundair onderwijs
buitengewoon secundair onderwijs
centra voor leerlingenbegeleiding
Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën
hoger beroepsonderwijs
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Programme for International Student Assessment
Teaching And Learning International Survey
technisch secundair onderwijs
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaamse Hogenscholenraad
Vlaamse Onderwijsraad
vernieuwd secundair onderwijs
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
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BIJLAGE:
Oriëntatienota hervorming secundair onderwijs
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,Ğƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ůĞĞƌƚ ŽŶǌĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ĚĞĞů ƚĞ ŶĞŵĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ ĞŶ ŐĞĞĨƚ ŚĞŶ ĚĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ǌŝĐŚ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ƚŽƚ ƐƚĞƌŬĞĞŶ ƌŝũŬĞ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ ŝĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ
ǀĞƌĂŶĚĞƌƚǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚĞŶĚƵƐŵŽĞƚŽŶƐŽŶĚĞƌǁŝũƐĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĞǀŽůƵƚŝĞƐŽƉĚĞǀŽĞƚ
ǀŽůŐĞŶĞŶͲǁĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬͲŚŝĞƌŽƉĂŶƚŝĐŝƉĞƌĞŶ͘KŶƐŚƵŝĚŝŐĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌǀƵůƚĚĞǌĞ
ƌŽů Ăů ǀƌŝũ ŐŽĞĚ͕ ŵĂĂƌ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ ŵŽĞƚ ĚƌŝŶŐĞŶĚ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂŬƚ͕ ǌŽĂůƐ ŚĞƚ
ƌĞůĂƚŝĞĨ ŚŽŽŐ ĂĂŶƚĂů ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞƌƐ͕ ƚĞ ǀĞĞů ũŽŶŐĞƌĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǀĞƌůĂƚĞŶ ǌŽŶĚĞƌ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞĞŶŚĞƚŐƌŽƚĞǀĞƌƐĐŚŝůŝŶĚĞůĞĞƌƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĚĞďĞƐƚĞŶĚĞŵŝŶĚĞƌƉƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞ
ũŽŶŐĞƌĞŶ͘ŝƚǌŝũŶŚĂƌĚŶĞŬŬŝŐĞŬŶĞůƉƵŶƚĞŶĚŝĞǁĞĂůůĞĞŶŬƵŶŶĞŶŽƉůŽƐƐĞŶĂůƐŽŶƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞŬĂŶƐƌŝũŬŝƐǀŽŽƌĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘


,ĞƚŚĂŶĚŚĂǀĞŶǀĂŶŽŶƐʹŶĂĂƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƚĂŶĚĂĂƌĚĞŶͲŚŽŽŐƐƚĂĂŶĚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ĞŶ ŚĞƚ ĚŽŽƌďƌĞŬĞŶ ǀĂŶĚĞ ƐƉŝƌĂĂů ǀĂŶ ŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ǌŝũŶƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ͘ ůůĞ
ũŽŶŐĞƌĞŶ͕ ŽŶŐĞĂĐŚƚ ŚƵŶ ƐŝƚƵĂƚŝĞ ĞŶ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ͕ ŵŽĞƚĞŶ ǌŝĐŚ ǌŽǀĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬ ŬƵŶŶĞŶ
ŽŶƚƉůŽŽŝĞŶ ĞŶ ŚƵŶ ƚĂůĞŶƚĞŶ ŵĂǆŝŵĂĂů ŬƵŶŶĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘ 'ĞůŝũŬĞ ŬĂŶƐĞŶ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͕ ŚĞƚ
ƐƉĞĞƌƉƵŶƚ ǀĂŶ ŵŝũŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞůĞŝĚ͕ ďĞƚĞŬĞŶƚ ŶŝĞƚ ĚĂƚ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ ŝŶ ǁŝĞ ŵŝŶĚĞƌ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŚĞĞĨƚ͕ƚĞŶŬŽƐƚĞŵĂŐŐĂĂŶǀĂŶǁŝĞĞƌŵĞĞƌŚĞĞĨƚ͘'ĞůŝũŬĞŬĂŶƐĞŶďĞƚĞŬĞŶƚ͗
ǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŚĂůĞŶƵŝƚĠůŬŬŝŶĚĞŶĠůŬĞũŽŶŐĞƌĞ͘


KŵĚŝƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶ͕ĚƌŝŶŐƚĞĞŶŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐǌŝĐŚŽƉ͘ĞǌĞ
ĞĞƌƐƚĞ ŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ ͚DĞŶƐĞŶ ĚŽĞŶ ƐĐŚŝƚƚĞƌĞŶ͛ ŐĞĞĨƚ ĂůǀĂƐƚ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ĂĂŶǌĞƚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ
ƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ŵĞĞƌ ŬĂŶƐƌŝũŬ͕ ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǀŽů ĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĚĂƚƵŝƚĚĂŐĞŶĚĞŶĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬŝƐǀŽŽƌĂůŽŶǌĞũŽŶŐĞƌĞŶ͘


ĞǌĞ ĞĞƌƐƚĞ ŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ ǀŽƌŵƚ ĞĞŶ ĐƌƵĐŝĂůĞ ƐƚĂƉ ŝŶ ĞĞŶ ƉƌŽĐĞƐ ĚĂƚ Ăů ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ǀŽƌŝŐĞ
ůĞŐŝƐůĂƚƵƵƌ ŝƐ ŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͘ Ğ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ DŽŶĂƌĚ ŬƌĞĞŐ ĚĞ ŽƉĚƌĂĐŚƚ Žŵ ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ ƚĞ
ĨŽƌŵƵůĞƌĞŶǀŽŽƌĚĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞǀŝƐŝĞŶŽƚĂĚŝĞĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞ
ŝŶĂƉƌŝůϮϬϬϵĂĨůĞǀĞƌĚĞ͕ŚĞĞĨƚĞĞŶĂĂŶƚĂůŶŝĞƵǁĞŝĚĞĞģŶŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂŐĞǌĞƚ͘^ĂŵĞŶŵĞƚŚĞƚ
ďŝũŚŽƌĞŶĚĞĂĚǀŝĞƐǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞKŶĚĞƌǁŝũƐƌĂĂĚǁĂƐĚŝƚĠĠŶǀĂŶĚĞŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞďƌŽŶŶĞŶǀŽŽƌ
ĚĞǌĞ ŶŽƚĂ͘ /Ŷ ŚĞƚ ƌĞŐĞĞƌĂŬŬŽŽƌĚ ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ůĞŐŝƐůĂƚƵƵƌ ŝƐ ĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĂůƐĠĠŶǀĂŶĚĞŬĞƌŶƉƵŶƚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘


/ŶĚĞǌĞĞĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞďŝŬĞĞŶĂĂŶƚĂůŬƌŝũƚůŝũŶĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞŽŵǀĂŶŐƌŝũŬĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ
ƵŝƚŐĞƚĞŬĞŶĚ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ ǁĞŐ ŝƐ ŶŽŐ ůĂŶŐ͘ ĞǌĞ ƉƵďůŝĐĂƚŝĞ ŵŽĞƚ ŝŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ŵĂĂŶĚĞŶ ĚĞ
ďĂƐŝƐĞŶŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞďƌŽŶǀŽƌŵĞŶǀŽŽƌǀĞƌĚĞƌĚĞďĂƚĚĂƚĚƌĂĂŐǀůĂŬŵŽĞƚǀŝŶĚĞŶǀŽŽƌǀĞƌĚĞƌĞ
ďĞůĞŝĚƐŬĞƵǌĞƐ͘ĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŬĂŶĞŶŬĞůƐůĂŐĞŶĂůƐŝĞĚĞƌĞĞŶĞƌ
ǌŝũŶ ƐĐŚŽƵĚĞƌƐ ŽŶĚĞƌ ǌĞƚ ĞŶ ǌŝũŶ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ŽƉŶĞĞŵƚ͘ ĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂƉ ŝŶ ĚĞ
ŐŽĞĚĞ ƚƌĂĚŝƚŝĞ ǌŽĂůƐ ǁĞ ĚŝĞ ŝŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŬĞŶŶĞŶ͕ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ͕
ǀĂŬŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͕ ŽƵĚĞƌͲ ĞŶ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͕ ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶͲ ĞŶ ĚŝƌĞĐƚŝĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͕
ŚĞƚďƌĞĚĞŵŝĚĚĞŶǀĞůĚĞŶĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚŝƐŵŝũŶƐƚƌĞĞĨĚŽĞů͘/ŬƌĞŬĞŶĚĂŶŽŽŬŽƉŝĞĚĞƌƐŬƌŝƚŝƐĐŚĞ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞǀĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͘ tĂŶƚ ƐĐŚŽŽů ŵĂĂŬ ũĞ ƐĂŵĞŶ͕ ĚŽŽƌ ƚĞ ůƵŝƐƚĞƌĞŶ ĞŶ ĚŽŽƌ ƚĞ
ŚĂŶĚĞůĞŶ͊


ůǀĂƐƚǀĞĞůůĞĞƐͲĞŶƌĞĨůĞĐƚŝĞƉůĞǌŝĞƌ͘



WĂƐĐĂů^ŵĞƚ
sůĂĂŵƐŵŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐ͕:ĞƵŐĚ͕'ĞůŝũŬĞ<ĂŶƐĞŶĞŶƌƵƐƐĞů
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ϯ

tZKD,ZsKZDEt,d^hE/ZKEZt/:^͍

ϯ͘ϭ ĞŶǁĞƌĞůĚŝŶĞǀŽůƵƚŝĞ
dĞƌĞĐŚƚǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶǁĞĚĂƚŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐƌĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚƚŵĞƚĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĐŽŶƚĞǆƚ
ǁĂĂƌǀĂŶ ŚĞƚ ĚĞĞů ƵŝƚŵĂĂŬƚ ĞŶ ĚĂƚ ŚĞƚ ũŽŶŐĞƌĞŶ ůĞĞƌƚ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ƚĞ
ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ ƚĞ ďĞŐƌŝũƉĞŶ͕ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ƚĞ ǀĞƌďŝŶĚĞŶ͕ Ğƌ ŽƉ ŝŶ ƚĞ ƐƉĞůĞŶ͕ ĞƌŽǀĞƌ ŬƌŝƚŝƐĐŚ ƚĞ
ƌĞĨůĞĐƚĞƌĞŶĞŶƚĞǀĞƌǁĞƌŬĞŶŝŶŚƵŶĞŝŐĞŶůĞǀĞŶ͘

Ğ ŵĞĞƐƚ ŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞ ĞǀŽůƵƚŝĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ũĂƌĞŶ ĞŶ ĚĞĐĞŶŶŝĂ ǌŝũŶ ŐĞŶŽĞŐǌĂĂŵ ďĞŬĞŶĚ͘
ĞŐůŽďĂůŝƐĞƌŝŶŐŚĞĞĨƚŐĞůĞŝĚƚŽƚĞĞŶĞǆƉĂŶƐŝĞǀĞǁĞƌĞůĚĞĐŽŶŽŵŝĞǁĂĂƌŝŶŐƌŽƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞĞŶ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞŐƌŽĞƉĞŶĚĞŚŽŽĨĚƌŽůƐƉĞůĞŶ͘sŝĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐͲĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝĞǀĞƌƐĐŚƵŝǀŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶ
ǌĞĞĞŶŐƌŽĞŝĞŶĚĞŝŵƉĂĐƚŽƉĚĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ͕ƉŽůŝƚŝĞŬĞĞŶĞĐŽůŽŐŝƐĐŚĞƚŽĞƐƚĂŶĚǀĂŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ ůĂŶĚĞŶ͘ Ğ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ǁĞƌĞůĚďĞǀŽůŬŝŶŐ ĞŶ ĚĞ ǌŝĐŚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞģŶ
ƌĞƐƵůƚĞƌĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ ĚƌƵŬ ŽƉ ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ ŐƌŽŶĚƐƚŽĨĨĞŶ͕ ůĂŶĚďŽƵǁŐƌŽŶĚĞŶ ĞŶ
ǁĂƚĞƌǀŽŽƌƌĂĚĞŶ͘ Ğ ŬůŝŵĂĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ ĞŶ ĚĞ ĚƌĞŝŐĞŶĚĞ ƵŝƚƉƵƚƚŝŶŐ ǀĂŶ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ
ŐƌŽŶĚƐƚŽĨĨĞŶĞŶĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶŚĞďďĞŶĚĞǌŽĞŬƚŽĐŚƚŶĂĂƌĂůƚĞƌŶĂƚŝĞǀĞĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶ͕ĞŶ
ĚĞ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ ŝŶŶŽǀĂƚŝĞƐ ŐĞƐƚŝŵƵůĞĞƌĚ͘ ,Ğƚ ƉůĂƚƚĞůĂŶĚ
ƐƵďƵƌďĂŶŝƐĞĞƌƚ ĞŶ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ƐƚĞĚĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŐƌŽƚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů͕ ŵĞĞƌƚĂůŝŐ ĞŶ
ŵƵůƚŝĐƵůƚƵƌĞĞů ŬĂƌĂŬƚĞƌ͘ ŝƚ ǁĞƌŬƚ ŵĞĞ ŝŶ ĚĞ ŚĂŶĚ ĚĂƚ ƐƚĞĚĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ďƌƵŝƐĞŶĚĞ
ŬŶŽŽƉƉƵŶƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀĂŶ ĐƵůƚƵƌĞůĞ͕ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ͕ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ĞŶ ŝŶŶŽǀĂƚŝĞǀĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘tĞŵŽŐĞŶĚĂĂƌďŝũĞĐŚƚĞƌĚĞŐƌŽƚĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĞŶƐŽĐŝĂůĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶĞŝŐĞŶ
ĂĂŶ ŐƌŽŽƚƐƚĞĚĞŶ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŽŽŐ ǀĞƌůŝĞǌĞŶ͘ ƌŵŽĞĚĞũĂĂƌďŽĞŬĞŶ ůĞƌĞŶ ŽŶƐ ĚĂƚ ĚĞ
ĂƌŵŽĞĚĞĐŝũĨĞƌƐ ũĂĂƌ ŶĂ ũĂĂƌ ƐƚŝũŐĞŶ͕ ŶĞƚ ĂůƐ ĚĞ ŬůŽŽĨ ƚƵƐƐĞŶ Ăƌŵ ĞŶ ƌŝũŬ͘ Ğ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ
ǀƌĂĂŐƚ ŵĞĞƌ ĨůĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚ ĞŶ ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐƐǀĞƌŵŽŐĞŶ ǀĂŶ ŚĂĂƌ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ ĞŶ ŬĞŶƚ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ
ĞĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ĚƵĂůŝƐĞƌŝŶŐ ŵĞƚ ĞĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ŬůŽŽĨ ƚƵƐƐĞŶ ŬĞŶŶŝƐŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞ ĞŶ ŐŽĞĚďĞƚĂĂůĚĞ
ďĂŶĞŶ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ ĞŶ ůĂĂŐŐĞŬǁĂůŝĨŝĐĞĞƌĚĞ ĞŶ ůĂĂŐďĞƚĂĂůĚĞ ũŽďƐ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ͘ Ğ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ
ŚĞĞĨƚǌŽĞĞŶĞǆƉůŽƐŝĞǀĂŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽĨŬĞŶŶŝƐǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚĚĂƚĚĞƚĞƌŵ͚ŬĞŶŶŝƐƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͛
ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŝŶŐĞďƵƌŐĞƌĚ ŝƐ ŐĞƌĂĂŬƚ͘ hŝƚ ĚĞ ŽǀĞƌǀůŽĞĚ ĂĂŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŬĞŶŶŝƐ
ĚŝƐƚŝůůĞƌĞŶ͕ŽƉƐůĂĂŶĞŶǀĞƌǁĞƌŬĞŶ͕ďĞƌĞŝĚǌŝũŶŽŵŽƉŐĞĚĂŶĞŬĞŶŶŝƐƚĞĚĞůĞŶĞŶŶŝĞƵǁĞŬĞŶŶŝƐ
ƚĞ ďĞĚĞŶŬĞŶ͕ ŬƵŶŶĞŶ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ŐĞŵĂŶŝƉƵůĞĞƌĚ ŝƐ ŽĨ ŶŝĞƚ͕ ͙ ǁŽƌĚƚ
ĚĂĂƌĚŽŽƌƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌŽŶŽŶƚďĞĞƌůŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŐƌŽƚĞƌǁŽƌĚĞŶĚĞŐƌŽĞƉŵĞŶƐĞŶ͘ĞŶďŽĞŝĞŶĚ
ŬĂĚĞƌǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞŬĂŶƐĞŶĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͘

KƉ ƵƌŽƉĞĞƐ ŶŝǀĞĂƵ ǁŝů ĚĞ h ϮϬϮϬͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĞĞŶ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ďŝĞĚĞŶ ŽƉ ĚĞ ŚŽŐĞƌ
ŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ͘ ĞǌĞ ůĂŶŐĞ ƚĞƌŵŝũŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŵŽĞƚ ĞƌǀŽŽƌ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ
ƵƌŽƉĞƐĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞǌŝĐŚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůƚ ƚŽƚ ĞĞŶ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞŬƌĂĐŚƚŝŐĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ĞŶ ŐƌŽĞŶĞ
ŵĂƌŬƚĞĐŽŶŽŵŝĞ͘ DĞĞƌ ĐŽŶĐƌĞĞƚ ǁŝů ĚĞ hϮϬϮϬͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ďĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ h ǌŝĐŚ
ŽŵǀŽƌŵƚƚŽƚĞĞŶŽƉŬĞŶŶŝƐ͕ŝŶŶŽǀĂƚŝĞĞŶĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚŐĞďĂƐĞĞƌĚĞĞĐŽŶŽŵŝĞŵĞƚĂĂŶĚĂĐŚƚ
ǀŽŽƌ ŬĂŶƐĞŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽŚĞƐŝĞĞŶ ŝŶĐůƵƐŝĞ͘ /Ŷ ĚĞǌĞ ƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ
ǀŽƌŵŝŶŐ ĞĞŶ ĐĞŶƚƌĂůĞ ƌŽů͘ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ǀŽƌŵŝŶŐ ŵŽĞƚĞŶ Ğƌ ŶĂŵĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ
ũŽŶŐĞƌĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞƌƵƐƚ ŵĞƚ ĚĞ ŶŽĚŝŐĞ ;ŶŝĞƵǁĞͿ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ Žŵ ĚĞ
ŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶĂĂŶƚĞŐĂĂŶ͘

/Ŷ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ǀŝŶĚĞŶ ǁĞ ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ƚĞƌƵŐ ŝŶ ŚĞƚ ƉůĂŶ
͚sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ŝŶ ĐƚŝĞ͛ ;sŝͿ͘ ŝƚ ĂĐƚŝĞƉůĂŶ ǁŝů ǀĂŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ƚĞŐĞŶ ϮϬϮϬ ĞĞŶ ƵƌŽƉĞƐĞ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ƚŽƉƌĞŐŝŽ ŵĂŬĞŶ ;WĂĐƚ ϮϬϮϬͿ͘ /Ŷ ŚĞƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ĞƐƐĞŶƚŝģůĞ ƚĂůĞŶƚĞŶ ĞŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽůŐĞŶƐĚŝƚWĂĐƚŽŶŵŝƐďĂĂƌϭ͘

ϯ͘Ϯ ^ƚĞƌŬƚĞͲǌǁĂŬƚĞĂŶĂůǇƐĞ
KŶƐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŚĞĞĨƚŚĞĞůǁĂƚƐƚĞƌŬĞƉƵŶƚĞŶ͘,ĞƚƐƉƌĞĞŬƚǀŽŽƌǌŝĐŚĚĂƚǁĞĚĞǌĞďŝũ
ĞĞŶ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ŵŽĞƚĞŶ ŬŽĞƐƚĞƌĞŶ͘ ŽĐŚ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŶŝĞƚ ŽŶƚŬĞŶŶĞŶ ĚĂƚ ŚĞƚ sůĂĂŵƐĞ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŽŽŬ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ǁĞƌŬƉƵŶƚĞŶ ŬĞŶƚ͘ Ğ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ŵŽĞƚ Ğƌ
ǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶĚĂƚĞĞŶŐƌŽŽƚĂĂŶƚĂůǀĂŶĚĞǌĞǌǁĂŬŬĞƌĞƉƵŶƚĞŶǁŽƌĚĞŶǁĞŐŐĞǁĞƌŬƚŽĨŽƉǌŝũŶ
ŵŝŶƐƚ ǀĞƌǌĂĐŚƚ͘ Ğ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ DŽŶĂƌĚ ŚĞĞĨƚ ŝŶ ŚĂĂƌ ǀŝƐŝĞŶŽƚĂ Ăů ĞĞŶ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ ĂŶĂůǇƐĞ
ŐĞŵĂĂŬƚ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚĞƌŬƚĞƐ ĞŶ ĚĞ ǁĞƌŬƉƵŶƚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐϮ͘ tĞ ŐĂĂŶ ĚĞǌĞ
ŽĞĨĞŶŝŶŐŶŝĞƚŽƉŶŝĞƵǁĚŽĞŶ͕ŵĂĂƌůŝĐŚƚĞŶĞƌŚŝĞƌĞĞŶĂĂŶƚĂůďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶƵŝƚ͘
ϯ͘Ϯ͘ϭ KǀĞƌŐĂŶŐďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐʹƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ

Ğ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ůĂŐĞƌĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌĞ ƐĐŚŽŽů ŝƐ ĞĞŶ ĞĐŚƚĞ ŵŝũůƉĂĂů ŝŶ ĞĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐůŽŽƉďĂĂŶ͘ ,ĞĞů ǁĂƚ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŵĂŬĞŶ ĚĞǌĞ ŽǀĞƌƐƚĂƉ ǌŽŶĚĞƌ ŶŽĞŵĞŶƐǁĂĂƌĚŝŐĞ
ƉƌŽďůĞŵĞŶ͘sŽŽƌĚĞǌĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďŝĞĚƚ͚ĚĞŐƌŽƚĞƐĐŚŽŽů͛ŶŝĞƵǁĞŬĂŶƐĞŶĞŶƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ͘sŽŽƌ
ĂŶĚĞƌĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ĞĐŚƚĞƌ ĞĞŶ ƐƚƌƵŝŬĞůďůŽŬ͘ ŝũ ĞƌǀĂƌĞŶ ĞĞŶ ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĞ ďƌĞƵŬ ƚƵƐƐĞŶ ŚĞƚ
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ŽǁĞů ŽƉ ŚĞƚ ǀůĂŬ ǀĂŶ ůĞĞƌŝŶŚŽƵĚĞŶ ĂůƐ ŽƉ ŚĞƚ
ĚŝĚĂĐƚŝƐĐŚ ĞŶ ǌŽƌŐǀůĂŬ ŝƐ Ğƌ ĞĨĨĞĐƚŝĞĨ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ƚƵƐƐĞŶ ďĞŝĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŶŝǀĞĂƵƐ͘ Ğ
ůĞĞƌůŝŶŐ ŬŽŵƚ ƚĞƌĞĐŚƚ ŝŶ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ĞŶ ŵŽĞƚ ǌŝĐŚ ĂĂŶƉĂƐƐĞŶ ĂĂŶ ŶŝĞƵǁĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ͕ ĂŶĚĞƌĞ ǁĞƌŬǀŽƌŵĞŶ ĞŶ ŽŶďĞŬĞŶĚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ƐĐŚŽŽů͘ ŝƚ ǀƌĂĂŐƚ
ǀĞĞů ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐƐǀĞƌŵŽŐĞŶ ĞŶ ĚĂƚ ŽƉ ĞĞŶ ŵŽŵĞŶƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ŬŝŶĚ ŽĨ ĚĞ ũŽŶŐĞƌĞ ǌĞůĨ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌŐĂĂƚ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϯ͘ϯͿ͘
ϯ͘Ϯ͘Ϯ <ĂŶƐƌŝũŬŽŶĚĞƌǁŝũƐ

Ğ ŬĞŶŶŝƐǀĞƌǁĞƌǀŝŶŐ ǀĂŶ ŽŶǌĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŝƐ ƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚ͘ Ğ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
W/^ͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶϯƚŽŶĞŶĂĂŶĚĂƚŽŶǌĞϭϱͲũĂƌŝŐĞŶŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚŚĞĞůǁĂƚĂŶĚĞƌĞůĂŶĚĞŶ
ŚŽŐĞ ƚŽƉƉĞŶ ƐĐŚĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ǁŝƐŬƵŶĚĞ͕ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ ĞŶ ůĞĞƐǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ͘ ĞǌĞ ƚŽƉƉŽƐŝƚŝĞ
ǁŝůůĞŶǁĞǌĞŬĞƌďĞŚŽƵĚĞŶ͘

ŝĞǌĞůĨĚĞW/^ͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŐĞǀĞŶĞĐŚƚĞƌŽŽŬĂĂŶĚĂƚĞƌďŝũŶĂŶĞƌŐĞŶƐŝŶƵƌŽƉĂǌƵůŬĞŐƌŽƚĞ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶǌŝũŶƚƵƐƐĞŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĚĞƐƚĞƌŬƐƚĞŶĚĞǌǁĂŬƐƚƉƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘Ğ
ƐĐŚƌŝũŶĞŶĚƐƚĞ ǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ ŝŶ ĚĞǌĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŝƐ ŚĞƚ ǀĞƌďĂŶĚ ŵĞƚ ŚĞƚ ƐŽĐŝĂĂů ŵŝůŝĞƵ ǁĂĂƌŝŶ ĚĞ
ũŽŶŐĞƌĞŶŽƉŐƌŽĞŝĞŶϰ͘,ĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐƐůĂĂŐƚĞƌŶŽŐƐƚĞĞĚƐŶŝĞƚŝŶĚĂĂƌǀĂŶĚĞĞĨĨĞĐƚĞŶǁĞŐƚĞ
ǁĞƌŬĞŶ͕ŝŶƚĞŐĞŶĚĞĞůǌĞůĨƐ͕ŝŶǀĞůĞŐĞǀĂůůĞŶǀĞƌƐƚĞƌŬƚŚĞƚĚŝĞŶŽŐ͘,ĞƚƐŽĐŝĂůĞŵŝůŝĞƵďůŝũŬƚŝŶ
ŐƌŽƚĞ ŵĂƚĞ ďĞƉĂůĞŶĚ ƚĞ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵ ǁĂĂƌŝŶ ĚĞ ũŽŶŐĞƌĞ ďĞůĂŶĚƚ ĞŶ ĚĞ
ƐĐŚŽŽůƐĞǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐĚŝĞŚŝũŽĨǌŝũŽƉůŽŽƉƚ͘

ϭ

sůĂĂŵƐĞKǀĞƌŚĞŝĚ͘sůĂĂŶĚĞƌĞŶŝŶĐƚŝĞ͘ŽŽƌďƌĂŬĞŶϮϬϮϬ͘ϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͘
 ŽŵŵŝƐƐŝĞ DŽŶĂƌĚ͕ <ǁĂůŝƚĞŝƚ ĞŶ ŬĂŶƐĞŶ ǀŽŽƌ ĞůŬĞ ůĞĞƌůŝŶŐ͘ ĞŶ ǀŝƐŝĞ ŽƉ ĚĞ ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͕Ɖ͘ϰϴͲϳϲ͘
ϯ
 W/^ ;WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ^ƚƵĚĞŶƚ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ ŝƐ ĞĞŶ ĚƌŝĞũĂĂƌůŝũŬƐĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƐƚƵĚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ
K^K͕ ĚŝĞ ĚĞ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ǀĂŶ ϭϱͲũĂƌŝŐĞŶ ƚĞƐƚ͘ /Ŷ ĞůŬĞ ĐǇĐůƵƐ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚ ŵĞŶ ĚĞǌĞůĨĚĞ ĚƌŝĞ
ĚŽŵĞŝŶĞŶ͗ůĞĞƐǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ͕ǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚ͘
ϰ
 Ğ DĞǇĞƌ͕ /͕͘ WĂƵůǇ͕ :͘ Θ sĂŶ ĚĞ WŽĞůĞ͕ >͘ >ĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ǀĂŶ ŵŽƌŐĞŶ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ǀĂŶ
W/^ϮϬϬϯ͕'ĞŶƚϮϬϬϰ͘ĞDĞǇĞƌ͕/͕͘tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘ĞĞĞƌƐƚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
ǀĂŶW/^ϮϬϬϲ͕ϮϬϬϳ͕'ĞŶƚ͘
Ϯ

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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:ŽŶŐĞƌĞŶƵŝƚůĂŐĞƌĞƐŽĐŝĂůĞŵŝůŝĞƵƐůŽƉĞŶŵĞĞƌǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐŽƉĞŶŬŽŵĞŶǀĂŬĞƌƚĞƌĞĐŚƚŝŶŚĞƚ
ďƐŽ͕ ŚĞƚ ďƵŝƚĞŶŐĞǁŽŽŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ŚĞƚ ĚĞĞůƚŝũĚƐ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŽĨ ŚĞƚ ƚƐŽϱ͘ ĞŶ ƌĞĐĞŶƚ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ŽƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐƉƌĂŬƚŝũŬ ďŝũ ĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŶĂĂƌŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞǀĞƐƚŝŐƚĚĞǌĞƚĞŶĚĞŶƐ͗ŽƵĚĞƌƐĚŝĞďĞŚŽƌĞŶƚŽƚ
ĚĞ ŚŽŐĞƌĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŵŝůŝĞƵƐ ŐĞǀĞŶ ǀĂŬĞƌ ĂĂŶ ƚĞ ǌƵůůĞŶ ŬŝĞǌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ͲƐƚƌŽŽŵ ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ
ŐƌĂĂĚĚĂŶŽƵĚĞƌƐĚŝĞďĞŚŽƌĞŶƚŽƚůĂŐĞƌĞƐŽĐŝĂůĞŐƌŽĞƉĞŶ͘DĞŶƐƚĞůƚŽŽŬǀĂƐƚĚĂƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ǀĂŶǁŝĞĚĞŵŽĞĚĞƌůĂĂŐŽƉŐĞůĞŝĚŝƐ͕ŝŶŐƌŽƚĞƌĞŵĂƚĞǀŽŽƌĚĞĞĞƌĚĞƌƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚĞŽƉƚŝĞƐ
ďŝŶŶĞŶĚĞͲƐƚƌŽŽŵŽƉƚĞƌĞŶĚĂŶ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǀĂŶǁŝĞ ĚĞ ŵŽĞĚĞƌ ŚŽŽŐ ŽƉŐĞůĞŝĚ ŝƐʹ ůŽƐ ǀĂŶ
ŚƵŶƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐϲ͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ ^ƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞĞŶƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ

KǀĞƌ ŚĞƚ ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ΗǁĂƚĞƌǀĂůƐǇƐƚĞĞŵΗ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŝƐ Ăů ǀĞĞů ŐĞǌĞŐĚ ĞŶ
ŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘ ,ŝĞƌŵĞĞ ǀĞƌǁŝũƐƚ ŵĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĨĞŶŽŵĞĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ ǀĂŶ
ŚĞƚ ŐĞǁŽŽŶ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ Ζ;ƚĞͿ ŚŽŽŐ ŵŝŬŬĞŶΖ͖ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ƉƌŽďĞƌĞŶ ĞĞƌƐƚ ΖǌǁĂĂƌĚĞƌĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶΖ ĞŶ ǌĂŬŬĞŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ͕ Ăů ĚĂŶ ŶŝĞƚ ŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚ ŵĞƚ ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ͕ ŶĂĂƌ
ΖůŝĐŚƚĞƌĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶΖ ĂĨ͘ ŝƚ ĐĂƐĐĂĚĞͲĞĨĨĞĐƚ ŬĂŶ ǌŝĐŚ ǌŽǁĞů ďŝŶŶĞŶ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵ
ǀŽŽƌĚŽĞŶ ;ǀĂŶ ĚĞ ĞŶĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŶĂĂƌ ĚĞ ĂŶĚĞƌĞͿ ĂůƐ ƚƵƐƐĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ͘ tĂƚ
ŽŶĚĞƌΖǌǁĂĂƌĚĞƌĞΖĞŶΖůŝĐŚƚĞƌĞΖŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶĞŶƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶǁŽƌĚƚďĞŐƌĞƉĞŶ͕ŚŽƵĚƚ
ĞĐŚƚĞƌ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ǀĞƌďĂŶĚ ŵĞƚ ŚĞƚ ůĞĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŵĞƚ ĚĞ ƐƚĂƚƵƐ ĚŝĞ ĂĂŶ ĚŝĞ
ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬǁŽƌĚƚƚŽĞŐĞŬĞŶĚ͘DĞĞƐƚĂůǁŽƌĚƚĚĂĂƌďŝũĚĞƚŚĞŽƌĞƚŝƐĐŚĞďŽǀĞŶ
ĚĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŐĞƉůĂĂƚƐƚĞŶĚĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞďŽǀĞŶĚĞďĞƌŽĞƉƐƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ͘Ğ
ǁĂƚĞƌǀĂůŬĂŶŝŶĚĂƚŽƉǌŝĐŚƚďĞƐĐŚŽƵǁĚǁŽƌĚĞŶĂůƐĞĞŶŝŶĚŝĐĂƚŝĞǀĂŶŚĞƚŽŶƚĞƌĞĐŚƚĞǀĞƌƐĐŚŝů
ŝŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĂƉƉƌĞĐŝĂƚŝĞǀŽŽƌĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ͘

ŽǁĞů ŚĞƚ ƐŽĐŝĂĂů ŵŝůŝĞƵ ĂůƐ ĚĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚŝĞ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ
ďůŝũŬĞŶŝŶŐƌŽƚĞŵĂƚĞĚĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶƚĞďĞƉĂůĞŶ͘ŝƚƚĞƌǁŝũůŚĞƚƚĂůĞŶƚĞŶĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ǀĂŶ ĚĞ ũŽŶŐĞƌĞ ĚĞ ĚŽŽƌƐůĂŐŐĞǀĞŶĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞŶ ǌŽƵĚĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ǌŝũŶ͘ >ŽƐ ǀĂŶ ĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞ ŽǀĞƌǁĞŐŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ũĞ ĂĂŶ ĚĞǌĞ ǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ ŬĂŶ ǀĞƌďŝŶĚĞŶ͕ ďĞƚĞŬĞŶƚ Ěŝƚ ŽŽŬ ĚĂƚ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǁĞŝŶŝŐ ŬĂŶƐĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ Žŵ ŚƵŶ ƚĂůĞŶƚĞŶ ƚĞ ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ ĞŶ ŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ ƚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘ tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ƚĞƌ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ^K,K ƉƌŽũĞĐƚϳ ǁŝũƐƚ
ĞĐŚƚĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬ ŽƉŚĞƚďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ŬĞƵǌĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ
ŵĞƚŚĞƚ ŽŽŐŽƉǌĞůĨŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ĞŶ ƐƵĐĐĞƐ ŝŶĚĞ ǀĞƌĚĞƌĞ ƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ͘ ^ĐŚŽůĞŶ ŵŽĞƚĞŶ
ĚĂĂƌďŝũƌĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶŵĞƚŚĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƉƌŽĨŝĞůǀĂŶŚƵŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘ĞŵŽŐĞŶŶŝĞƚƵŝƚ
ŚĞƚ ŽŽŐ ǀĞƌůŝĞǌĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ŬĞƵǌĞƉƌŽĐĞƐ ĂŶĚĞƌƐ ǀĞƌůŽŽƉƚ ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵ
;ǁĂĂƌǀĂŶĚĞŬĞƵǌĞŽƉǌŝĐŚĂůŝƐďĞŢŶǀůŽĞĚĚŽŽƌŚĞƚƐŽĐŝĂĂůŵŝůŝĞƵ͕ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϯ͘Ϯ͘ϮͿ͕ŚĞƚĂů
ĚĂŶ ŶŝĞƚ ŚĞďďĞŶ ǀĂŶ ƐĐŚŽŽůƐĞ ǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ ĞŶ ŚĞƚ ŐĞƐůĂĐŚƚ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ŚĞĞĨƚ ĞĞŶ ƉŽƐŝƚŝĞǀĞ

ϱ

 'ƌŽĞŶĞǌ͕ ^͕͘ sĂŶ ĚĞŶ ƌĂŶĚĞ <͘ Θ EŝĐĂŝƐĞ͕ /͘ ŝũĨĞƌďŽĞŬ ƐŽĐŝĂůĞ ŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ŝŶ ŚĞƚ sůĂĂŵƐĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ĞŶ
ǀĞƌŬĞŶŶĞŶĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉĚĞWĂŶĞůƐƚƵĚŝĞǀĂŶĞůŐŝƐĐŚĞ,ƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ͕>ĞƵǀĞŶ͕ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ϮϯͲϰϬ͘
ϲ
ŽŽŶĞ͕^͘ΘsĂŶ,ŽƵƚƚĞ͕D͘^ŽĐŝĂůĞŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚďŝũĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶďĂƐŝƐͲŶĂĂƌƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϭϬ͘/Ŷ
ŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞDŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲ
ĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϳ͘ϬϮͿ͘
ϳ
^K,KƐƚĂĂƚǀŽŽƌ͚ŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŶĂĂƌŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͛͘,ĞƚǁĂƐĞĞŶƉƌŽũĞĐƚŝŶĚĞƐĐŚŽůĞŶ
ǀĂŶĚĞDĞĐŚĞůƐĞƌĞŐŝŽƚŝũĚĞŶƐǀŝĞƌƐĐŚŽŽůũĂƌĞŶǀĂŶϮϬϬϮͲϮϬϬϯƚŽƚϮϬϬϱͲϮϬϬϲ͘͘ĞƐĐŚŽůĞŶŝŶDĞĐŚĞůĞŶŬƌĞŐĞŶ
ĞǆƚƌĂ ŵŝĚĚĞůĞŶ Žŵ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌĞ ƐĐŚŽůĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ĞŶ ŵŽĚĞůůĞŶ ǀŽŽƌ ĞĨĨŝĐŝģŶƚĞƌĞ
ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ Ƶŝƚ ƚĞ ǁĞƌŬĞŶ͘ dĞŐĞůŝũŬ ǁĂƐ ŚĞƚ ŚƵŶ ŽƉĚƌĂĐŚƚ Žŵ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ƚĞ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ
ƚĂĂŬŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀŽŽƌĂůůĞĂĐƚŽƌĞŶƵŝƚƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ŚŽƵĚŝŶŐ ǀĂŶ ǌŽǁĞů ĚŝƌĞĐƚŝĞ ĂůƐ ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ ƚĞŐĞŶŽǀĞƌ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ĞĞŶ ƉŽƐŝƚŝĞĨ
ĞĨĨĞĐƚŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŬĞƵǌĞƉƌŽĨŝĞůǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶϴ͘

ĞŚƵŝĚŝŐĞϯyϮƐƚƌƵĐƚƵƵƌĐƌĞģĞƌƚŝŶƚŚĞŽƌŝĞĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚƚŽƚĞĞŶŐĞĨĂƐĞĞƌĚĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞ
ǁĂĂƌďŝũůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŝĐŚŐĞůĞŝĚĞůŝũŬĂĂŶŬƵŶŶĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶ͘/ŶĚĞƉƌĂŬƚŝũŬǁŽƌĚĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ĞĐŚƚĞƌĂůƐŶĞůŝŶĞĞŶďĞƉĂĂůĚƚƌĂũĞĐƚǀĂƐƚŐĞǌĞƚ͘ĞϭƐƚĞŐƌĂĂĚ͕ŝŶƚŚĞŽƌŝĞĞĞŶďƌĞĚĞ͕ĂůŐĞŵĞĞŶ
ǀŽƌŵĞŶĚĞŐƌĂĂĚ͕ǀĂůƚƵŝƚĞĞŶŝŶĚŝǀĞƌƐĞďĂƐŝƐŽƉƚŝĞƐĞŶďĞƌŽĞƉĞŶǀĞůĚĞŶĚŝĞďĞƉĂůĞŶĚǌŝũŶǀŽŽƌ
ĚĞǀĞƌĚĞƌĞƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ͘ĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶĂĂƌĚĞŽĨƐƚƌŽŽŵďŝũŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶŚĞƚϭĞũĂĂƌ
ŝƐĂůĞǀĞŶďĞƐůŝƐƐĞŶĚǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘tĂĂƌϭŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽ͘Ă͘ŝƐŽƉŐĞǌĞƚĂůƐďƌƵŐũĂĂƌ
ŶĂĂƌĚĞƐƚƌŽŽŵ͕ůŝũŬƚĚŝƚŝŶĚĞƉƌĂŬƚŝũŬŝŵŵĞƌƐǀŽŽƌǁĞŝŶŝŐůĞĞƌůŝŶŐĞŶƚĞůƵŬŬĞŶ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬ
ůĞĞƌƚĚĂƚŐĞŵŝĚĚĞůĚƐůĞĐŚƚƐϯйǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶϭĞƌŝŶƐůĂĂŐƚŶĂĂƌϭŽǀĞƌƚĞƐƚĂƉƉĞŶϵ͘

Ğ ϮĚĞ ĞŶ ĚĞ ϯĚĞ ŐƌĂĂĚ ǁŽƌĚĞŶ ĚĂŶ ǁĞĞƌ ŐĞŬĞŶŵĞƌŬƚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ ĂĂŶ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ĂůƚŝũĚ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ŝƐ ǁĂƚ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ ǌŝũŶ ŝŶ ŝŶŚŽƵĚ ĞŶ
ĨŝŶĂůŝƚĞŝƚ͘ ĞŶ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚĞƌ ƐƚƵĚŝĞĂĂŶďŽĚ ǌŽƵ ŚĞƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ǀĂŶ ŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ
ŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚďĞǀŽƌĚĞƌĞŶ͘
ϯ͘Ϯ͘ϰ tĞůďĞǀŝŶĚĞŶ

/Ŷ ĚĞǌĞ ƌƵďƌŝĞŬ ƐĐŚĞƚƐĞŶ ǁĞ ĚĞ ďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶ Ƶŝƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ĚŝĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ ǀĂŶ
ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ďĞůŝĐŚƚĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ŵŽŐĞůŝũŬ ĚĂƚ ǌŝĐŚ ĞĞŶ ǁĞĚĞƌǌŝũĚƐĞ ďĞŢŶǀůŽĞĚŝŶŐ ǀŽŽƌĚŽĞƚ
ƚƵƐƐĞŶĚĞǌĞĨĂĐĞƚƚĞŶ͕ŵĂĂƌĚŝƚŝƐŶŝĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŚĞƚŐĞǀĂů͘

KŶĚĞƌǌŽĞŬϭϬ ŚĞĞĨƚ ƵŝƚŐĞǁĞǌĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǌŝĐŚ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ĂůŐĞŵĞĞŶ ŐŽĞĚ ǀŽĞůĞŶ ŽƉ
ƐĐŚŽŽů͘ ,Ğƚ ŝƐ ĞĐŚƚĞƌ ŽƉǀĂůůĞŶĚ ĚĂƚ Ğƌ ĞĞŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ǀĞƌďĂŶĚ ŝƐ ŵĞƚ ĚĞ ůĞĞĨƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘,ƵŶǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶŝƐŚĞƚŚŽŽŐƐƚŽƉĞůĨͲĞŶƚǁĂĂůĨũĂƌŝŐĞůĞĞĨƚŝũĚ͘/ŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ
ĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ďŝũǌŽŶĚĞƌ ŝŶ ŚĞƚ ǀŝĞƌĚĞ ũĂĂƌ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ŬĞŶŶĞŶ ĚĞǌĞ ĐŝũĨĞƌƐ ĞĞŶ ƐƚĞƌŬĞ
ĚĂůŝŶŐ͕ Žŵ ĚĂŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ ŽƉůĞŝĚŝŶŐ ŽƉŶŝĞƵǁ ƚĞ ƐƚŝũŐĞŶ͘ hŝƚ ĞĞŶ
ƐĐŚŽŽůĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĞŝƚƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ǀĂŶ ϮϬϬϭďůŝũŬƚĞǀĞŶǌĞĞƌ ĚĂƚĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞŶĂĂƌ
ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ĞĞŶ ŬƌŝƚŝƐĐŚ ŵŽŵĞŶƚ ŝƐ͕ ǌŽǁĞů ŽƉ ŚĞƚ ǀůĂŬ ǀĂŶ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ĂůƐ
ůĞĞƌƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐϭϭ͘ ǀĞŶĞĞŶƐ ĨƌĂƉƉĂŶƚ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǀĂƌŝĞĞƌƚ
ŶĂĂƌŐĞůĂŶŐ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵ ĚŝĞ ǌĞ ǀŽůŐĞŶ͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ŬƐŽ ďůŝũŬĞŶ ǌŝĐŚ ďĞƚĞƌ ƚĞ
ǀŽĞůĞŶŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ͘ŝũĂƐŽůĞĞƌůŝŶŐĞŶƐƚĞůƚ
ŵĞŶ ĞĞŶ ŚŽŐĞƌ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ǀĂƐƚ ĚĂŶ ďŝũ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ Ƶŝƚ ďƐŽ ĞŶ ƚƐŽ͘ ĞŝĚĞ ŚŝĞƌ ǀĞƌŵĞůĚĞ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ŐĞǀĞŶ ŽŽŬ ŝŶǌŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞ ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ
ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͕ ǌŽǁĞů ŽƉ ŬůĂƐͲ ĂůƐ ŽƉ ƐĐŚŽŽůŶŝǀĞĂƵ͘ ŝƚ ůĞĞƌƚ ŽŶƐ ĚĂƚ ǁĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ ĂůƐ ĞĞŶ
ƉŽƐŝƚŝĞĨ ƐĐŚŽŽůŬůŝŵĂĂƚ͕ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŝŶƐƉƌĂĂŬŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ƐƚŝŵƵůĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
ϴ

 sĂŶ ƐďƌŽĞĐŬ͕ Z͘ Θ >ĂĐĂŶƚĞ D͘ DĞƚ ĞĞŶ ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞ ŬĞƵǌĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĞĨĨĞĐƚŝĞǀĞ
ŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕ϮϬϬϴ͕/ŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞDŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶ
ŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϰ͘ϬϭͿ͘
ϵ
 :ĂŶƐƐĞŶ͕ Z͕͘ Ğ &ƌĂŝŶĞ͕ ͕͘ sĞƌƐĐŚĂĨĨĞů͕ >͕͘ :ĂŶƐƐĞŶƐ͕ ͕͘ ZǇŵĞŶĂŶƐ͕ Z͕͘ sĂŶ ĂŵŵĞ͕ :͘ ĞŐŝŶƐŝƚƵĂƚŝĞ ǀĂŶ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϴ͘/ŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞDŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌ
KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ͕ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐ ďĞůĞŝĚƐͲ ĞŶ ƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϲ͘ϬϬͿĞŶĚĂƚĂďĂŶŬĂŶĂůǇƐĞƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕ϮϬϬϵ͘
ϭϬ
ŶŐĞůƐ͕E͘ĞůƚĞƌŵĂŶ͕͕͘^ĐŚĞƉĞŶƐ͕͘ΘsĂŶWĞƚĞŐĞŵ͕<͘,ĞƚǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϬϭ͕tĞůǁŝũƐ͕ϭϮ;ϯͿ͕ϮϴͲϯϯ͘
ϭϭ
 sĂŶ ĂŵŵĞ͕ :͘ tĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ĞŶ ƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐ ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ĞŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘
ϮϬϬϭ͘/ŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞDŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐ
ďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϬ͘ϬϮͿ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ŝŶƚƌŝŶƐŝĞŬĞ ůĞĞƌŵŽƚŝǀĂƚŝĞ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŽŽŐ ŵŽŐĞŶ ǀĞƌůŝĞǌĞŶ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ ϯ͘Ϯ͘ϲͿ͘ ŝƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ
ŽŽŬĚĂƚǁĞĚĞƐƚĞŵǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌĞůĨĞƌŶƐƚŝŐŵŽĞƚĞŶŶĞŵĞŶ͘ĂƚĞĞŶƌĞĐĞŶƚĞĞŶƋƵġƚĞ
ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ^ĐŚŽůŝĞƌĞŶŬŽĞƉĞů͕ ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ ďŝũ ǀŝĞƌĚƵŝǌĞŶĚ ƐĐŚŽůŝĞƌĞŶ͕ ƵŝƚǁŝũƐƚ ĚĂƚ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚĞ ƐĐŚŽŽů ĚŽŽƌŐĂĂŶƐ ƐĂĂŝ ǀŝŶĚĞŶ͕ ŵŽĞƚ ĂůůĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ ĞƌƚŽĞ ĂĂŶǌĞƚƚĞŶ ĚĞ
ƐĐŚŽŽůĂĂŶŐĞŶĂŵĞƌĞŶďŽĞŝĞŶĚĞƌƚĞƉƌŽďĞƌĞŶŵĂŬĞŶ͘

,ĞƚĂĂŶƚĂůŵĞůĚŝŶŐĞŶǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞƚƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂĨǁĞǌŝŐŚĞĚĞŶƐƚŝũŐƚũĂĂƌŶĂũĂĂƌ͘ŝƚ
ďĞƚĞŬĞŶƚŶŝĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĚĂƚŚĞƚĂĂŶƚĂůƐƉŝũďĞůĂĂƌƐƚŽĞŶĞĞŵƚ͘,ĞƚǁŝũƐƚĞƌŝŶĞůŬŐĞǀĂůŽƉ
ĚĂƚƐĐŚŽůĞŶŚƵŶƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƐŶĞůůĞƌŵĞůĚĞŶĂĂŶŚĞƚŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐ
ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ͘ KƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ďĞĚƌĂĂŐƚ ŚĞƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƌĞŐĞůŵĂƚŝŐ ƐƉŝũďĞůĞŶĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϭй ǀĂŶ ĚĞ ƚŽƚĂůĞ ƐĐŚŽŽůƉŽƉƵůĂƚŝĞ͘ KƉ ǌŝĐŚ ǀĂůƚ Ěŝƚ ĐŝũĨĞƌ ŶŽŐ ŵĞĞ͘ Ğ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ
ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ ǌŝũŶ ĞĐŚƚĞƌ ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬ͘ /Ŷ ŚĞƚ ǀŽůƚŝũĚƐ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǌŝũŶ ŚĞƚ ǀŽŽƌĂů
ŚĞƚ ŬƐŽ ĞŶ ŚĞƚ ďƐŽ ĚŝĞ ŵĞƚ Ěŝƚ ƉƌŽďůĞĞŵ ŐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ KŽŬ ŝŶ ŚĞƚ ĚĞĞůƚŝũĚƐ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŝƐ ŚĞƚ ƉƌŽďůĞĞŵ ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ŐƌŽŽƚ͘ KƉŵĞƌŬĞůŝũŬ ŝƐ ĚĂƚ ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϴϱй ǀĂŶ ĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĂůƐ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚ ĂĨǁĞǌŝŐ ŐĞŵĞůĚ ƐƚĂĂŶ͕ ĠĠŶ ŽĨ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ũĂƌĞŶ ǌŝũŶ ďůŝũǀĞŶ
ǌŝƚƚĞŶϭϮ͘

ůǀƌŽĞŐŝŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐůŽŽƉďĂĂŶǁŽƌĚƚŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵǀĂŶ
ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ͘KŶŐĞǀĞĞƌϰйǀĂŶŽŶǌĞŬůĞƵƚĞƌƐĚŽĞƚĚĞĚĞƌĚĞŬůĞƵƚĞƌŬůĂƐŽǀĞƌ͕ϳйďůŝũĨƚǌŝƚƚĞŶ
ŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌĞŶŶŽŐĞĞŶƐϰйĚŽĞƚŚĞƚƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌŽƉŶŝĞƵǁ͘,ŽĞǁĞůŚĞƚĂĂŶƚĂů
ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞƌƐ ĚĂĂƌŶĂ ĂĨŶĞĞŵƚ͕ ŚĞĞĨƚ ĂĂŶ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ǌĞƐĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ŽŶŐĞǀĞĞƌ ĠĠŶ
ůĞĞƌůŝŶŐŽƉ ǀŝũĨ ƐĐŚŽŽůƐĞǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ͘ŝƚ ŝƐ ĞĞŶ ĐŝũĨĞƌĚĂƚ ǀƌŝũ ŚŽŽŐ ůŝŐƚ ŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ ŵĞƚ ĚĞ
ĂŶĚĞƌĞ K^KͲůĂŶĚĞŶ͘ Ğ ŽƉŐĞůŽƉĞŶ ǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŚĞĞĨƚ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ƐĐŚŽŽůƐĞ ǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ /Ŷ ŚĞƚ
ƐĐŚŽŽůũĂĂƌϮϬϬϴͲϮϬϬϵŚĂĚŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚǀĂŶŚĞƚŐĞǁŽŽŶƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŝĞƚƐŵĞĞƌĚĂŶϮϬйǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ͘ŝƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞůŝĞƉŽƉƚŽƚϯϱйŝŶ
ĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ͘,ĞƚĂƐŽƚĞůƚƉƌŽĐĞŶƚƵĞĞůĚĞŵŝŶƐƚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞƚǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ͕ŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌ
ŚĞƚ ƚƐŽ ĞŶ ŚĞƚ ŬƐŽ͘ /Ŷ ŚĞƚ ďƐŽ ǌŝƚƚĞŶ ƌĞůĂƚŝĞĨ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ͘ /Ŷ ŚĞƚ
ĞĞƌƐƚĞũĂĂƌǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚďƐŽŚĂĚŝŶŚĞƚƐĐŚŽŽůũĂĂƌϮϬϬϴͲϮϬϬϵŝĞƚƐŵĞĞƌĚĂŶϲϭйǀĂŶ
ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐϭϯ͘ hŝƚ ĚĞǌĞ ĐŝũĨĞƌƐ ďůŝũŬƚ ĚĂƚ ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ ĞĞŶ ĐŽƵƌĂŶƚĞ ƉƌĂŬƚŝũŬ ŝƐ͘
KŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐ ŝŶ ďŝŶŶĞŶͲ ĞŶ ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ ƐƚĞůůĞŶ ĚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ ĞĐŚƚĞƌ ŝŶ
ǀƌĂĂŐ͘/ŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŚĞƚ^ĐŚŽŽůůŽŽƉďĂŶĞŶŝŶŚĞƚĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐͲƉƌŽũĞĐƚŽŶŐĞǀĞĞƌ
ϰϬϬϬsůĂĂŵƐĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐĞǀŽůŐĚǀĂŶďŝũĚĞƐƚĂƌƚǀĂŶĚĞĚĞƌĚĞŬůĞƵƚĞƌŬůĂƐ;ƐĐŚŽŽůũĂĂƌϮϬϬϮͲ
ϮϬϬϯͿƚŽƚŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĂĂƌďŝũǁŽƌĚƚŽ͘Ă͘ŶĂŐĞŐĂĂŶǁĂƚĚĞĞĨĨĞĐƚĞŶǌŝũŶ
ǀĂŶ ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ ŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ůĂŐĞƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŽƉ ĚĞ ǀĞƌĚĞƌĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘ Ğ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ƐƚĞŵŵĞŶ ƚŽƚ ŶĂĚĞŶŬĞŶ͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ǌŝũŶ ďůŝũǀĞŶ ǌŝƚƚĞŶ͕
ŐĂĂŶ Žŵ ƚĞ ďĞŐŝŶŶĞŶ ŵĞƚ ŵŝŶĚĞƌ ƉůĞǌŝĞƌ ŶĂĂƌ ƐĐŚŽŽů͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ƉƌĞƐƚĞƌĞŶ ǌŝũ ŽǀĞƌ ŚĞƚ
ĂůŐĞŵĞĞŶǌǁĂŬŬĞƌ͕ŬƵŶŶĞŶǌĞŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁĞƌŬĞŶ͕ĞŶǀĞƌůĂƚĞŶǌĞ͕ĞĞƌĚĞƌĚĂŶ
ŐĞůŝũŬĂĂƌĚŝŐĞ ǌǁĂŬŬĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŶŽƌŵĂĂů ǌŝũŶ ĚŽŽƌŐĞƐƚƌŽŽŵĚ͕ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǌŽŶĚĞƌ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞϭϰ͘


ϭϮ

^ƉŝũďĞůƌĂƉƉŽƌƚ͕DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͘
^ƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚ:ĂĂƌďŽĞŬǀĂŶŚĞƚsůĂĂŵƐKŶĚĞƌǁŝũƐϮϬϬϴͲϮϬϬϵ͕ϭϴϬͲϭϴϭ͘
ϭϰ
'ŽŽƐ͕D͕͘ĞůĨŝ͕͕͘>ĂŵŽƚĞ͕͘ΘsĂŶĂŵŵĞ͕:͘ŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶŽƉũŽŶŐĞůĞĞĨƚŝũĚ͗ϭƐƚĂƉĂĐŚƚĞƌƵŝƚĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ
Ϯ ƐƚĂƉƉĞŶ ǀŽŽƌƵŝƚ͍ ϮϬϭϬ͘ KŶĚĞƌǌŽĞŬ ŝŶ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀĂŶ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ
ŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂΖ^ƚĞƵŶƉƵŶƚĞŶǀŽŽƌĞůĞŝĚƐƌĞůĞǀĂŶƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬΖ͘
ϭϯ

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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&ĞŶŽŵĞŶĞŶ ĂůƐ ƐĐŚŽŽůŵŽĞŚĞŝĚ͕ ůĂĂŐ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ͕ ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ͕ ƐƉŝũďĞůĞŶ͕͙ ǁŽƌĚĞŶ
ƌĞŐĞůŵĂƚŝŐ ŝŶ ǀĞƌďĂŶĚ ŐĞďƌĂĐŚƚ ŵĞƚ ŚĞƚ ǁĂƚĞƌǀĂůƐǇƐƚĞĞŵ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ ϯ͘Ϯ͘ϯͿ͘ ,ŽĞǁĞů ĚĞ
ǁĂƚĞƌǀĂů ĚĞǌĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ǌĞŬĞƌ ŬĂŶ ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͕ ŵŽĞƚĞŶ ŽŽŬ ĂŶĚĞƌĞ ĨĂĐƚŽƌĞŶ ŝŶ ƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘ Ž ǁŝũƐƚ ǌŽǁĞů ƌŝƚƐ ĂůƐ sůĂĂŵƐ ĐƵůƚƵƵƌƐŽĐŝŽůŽŐŝƐĐŚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŽƉ ĚĞ
ŝŵƉĂĐƚǀĂŶĚĞĐƵůƚƵƌĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞƌĞƐƉĞĐƚŝĞǀĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶϭϱ͘/ŶŚĞƚďƐŽŶĞĞŵƚ
ĚĞǌĞĚĞ ǀŽƌŵ ĂĂŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƵďĐƵůƚƵƵƌ ǁĂĂƌǀĂŶĚĞ ŶŽƌŵĞŶ ĞŶ ǁĂĂƌĚĞŶŚĂĂŬƐ ƐƚĂĂŶ ŽƉ ĚĞ
ƐĐŚŽŽůƐĞĐƵůƚƵƵƌǀĂŶĚĞŵŝĚĚĞŶŬůĂƐƐĞ͘ĞǌĞƐƵďĐƵůƚƵƵƌůĂĂƚǌŝĐŚŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚŽŽƌďĞƉĂĂůĚĞ
ŵƵǌŝĞŬǀŽŽƌŬĞƵƌĞŶ ĞŶ ŵĞĚŝĂƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞƐ͕ ĂĂŶŐĞǀƵůĚ ŵĞƚ ŐĞǀŽĞůĞŶƐ ǀĂŶ ĂĐŚƚĞƌƐƚĞůůŝŶŐ ĞŶ
ŚŽƵĚŝŶŐĞŶĂůƐĂƵƚŽƌŝƚĂƌŝƐŵĞ͕ƉŽůŝƚŝĞŬĐǇŶŝƐŵĞ͕ĞƚŶŽĐĞŶƚƌŝƐŵĞĞŶƵƚŝůŝƚĂŝƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵĞ͘Ğ
ĚŽŽƌĚĞǌĞũŽŶŐĞƌĞŶĞƌǀĂƌĞŶŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚƌĞƐƵůƚĞĞƌƚŽƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌŝŶĞĞŶďŝũŶĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů
ǀĞƌǌĞƚƚĞŐĞŶƐĐŚŽŽůƐĞǁĂĂƌĚĞŶĞŶŶŽƌŵĞŶ͘
ϯ͘Ϯ͘ϱ hŝƚƐƚƌŽŽŵĞŶŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ

ŽǁĂƚ ϴϱй ǀĂŶ ŽŶǌĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ďĞŚĂůĞŶ ĞĞŶ ĚŝƉůŽŵĂ ŽĨ ŚĞƚ ƐƚƵĚŝĞŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ǀĂŶ ŚĞƚ
ƚǁĞĞĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ EĂĂƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŵĂĂƚƐƚĂǀĞŶ
ƐĐŽƌĞŶǁĞĚĂĂƌŵĞĞƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬŐŽĞĚ͘ĐŚƚĞƌ͕ŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚŽŶŐĞǀĞĞƌϭϱйǀĂŶŽŶǌĞũŽŶŐĞƌĞŶ
ŐĞĞŶŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞďĞŚĂůĞŶ͕ŶŽŽĚǌĂĂŬƚĞĞŶĞǆƚƌĂŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐ͘

ĞŶƌĞĐĞŶƚĞƐƚƵĚŝĞǀĂŶŚĞƚ^ƚĞƵŶƉƵŶƚ^ƚƵĚŝĞͲĞŶ^ĐŚŽŽůůŽŽƉďĂŶĞŶƚŽŽŶƚĂĂŶĚĂƚŚĞƚĂĂŶƚĂů
ũŽŶŐĞƌĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ƐĐŚŽŽů ǌŽŶĚĞƌ ĚŝƉůŽŵĂ ǀĞƌůĂĂƚ͕ ƚŽĞŶĞĞŵƚ ǀĂŶ ϭϮ й ŝŶ ϮϬϬϮ ƚŽƚ ϭϰ͕ϱ й ŝŶ
ϮϬϬϳϭϲ͘sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĨĂĐƚŽƌĞŶůŝŐŐĞŶĂĂŶĚĞďĂƐŝƐǀĂŶŚĞƚǀƌŽĞŐƚŝũĚŝŐƐĐŚŽŽůǀĞƌůĂƚĞŶ͗ĞƌŝƐʹ
ŽŽŬ ŚŝĞƌ Ͳ ŝŶǀůŽĞĚ ǀĂŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂĂůͲĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕ Ğƌ ǌŝũŶ ĚĞ
ĞĨĨĞĐƚĞŶ ǀĂŶ ŵŝŐƌĂƚŝĞ͕ Ğƌ ŝƐ ĞĞŶ ŐĞŶĚĞƌĞĨĨĞĐƚ ;ũŽŶŐĞŶƐ ǀĞƌůĂƚĞŶ ǀĂŬĞƌ ĚĞ ƐĐŚŽŽů ǌŽŶĚĞƌ
ĚŝƉůŽŵĂ ĚĂŶ ŵĞŝƐũĞƐͿ͕ ůĞĞƌƐƚŽŽƌŶŝƐƐĞŶ ĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ďĞůĞŵŵĞƌĞŶĚ
ǁĞƌŬĞŶ͕ ĞŶ ĞĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ ;ǁĂƚĞƌǀĂů͕ ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ͕ ƐƉŝũďĞůĞŶ͕
ƐĐŚŽŽůŵŽĞŚĞŝĚ͕͙ͿŝƐŝŶǀĞĞůŐĞǀĂůůĞŶĞĞŶǀŽŽƌĂĨƐƉŝĞŐĞůŝŶŐǀĂŶǀƌŽĞŐƚŝũĚŝŐƐĐŚŽŽůǀĞƌůĂƚĞŶϭϳ͘
ϯ͘Ϯ͘ϲ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶŽƉůĞŝĚĞŶƚŽƚŬƌŝƚŝƐĐŚĞĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞďƵƌŐĞƌƐ

ĞƐĐŚŽŽůǀĞƌǀƵůƚĞĞŶƵŶŝĞŬĞƐŽĐŝĂůĞƌŽůŝŶŽŶǌĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘,ĞƚŝƐŝŵŵĞƌƐĚĞĞŶŝŐĞƉůĂĂƚƐ
ǁĂĂƌ ũŽŶŐĞƌĞŶ͕ ŽŶĚĂŶŬƐ ŚƵŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĐƵůƚƵƌĞůĞ͕͙ ĂĨŬŽŵƐƚ ďĞƌĞŝŬƚ ĞŶ
ƐĂŵĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ͘ŝƚǀĞƌŬůĂĂƌƚŵĞƚĞĞŶŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶĞĞŶďƌĞĚĞǀŽƌŵŝŶŐ͕
ǁĂĂƌďŝũũŽŶŐĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞůĞŝĚƚŽƚŬƌŝƚŝƐĐŚĞĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞďƵƌŐĞƌƐ͘

ĠŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĂƐƉĞĐƚŚŝĞƌǀĂŶďĞƚƌĞĨƚĚĞŵĂƚĞǁĂĂƌŝŶŽŶǌĞũŽŶŐĞƌĞŶŝŶƐƚĂĂƚǌŝũŶĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚ
ďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉŽƉƚĞŶĞŵĞŶ͘tĞǁĞŝĚĞŶŬŽƌƚƵŝƚŽǀĞƌĚŝƚƉƵŶƚŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶĚĞǌĞƐƚĞƌŬƚĞͲ
ǌǁĂŬƚĞĂŶĂůǇƐĞŽŵĚĂƚƌĞĐĞŶƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚďŝĞĚƚŽŵsůĂĂŵƐĞ

ϭϱ

tŝůůŝƐ͕W͘>ĞĂƌŶŝŶŐƚŽůĂďŽƵƌ͘,ŽǁǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐŬŝĚƐŐĞƚǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐũŽďƐ͕ϭϵϳϳ͕tĞƐƚŵĞĂĚ͕&ĂƌŶďŽƌŽƵŐŚ͕
,ĂŶƚƐ͕ŶŐůĂŶĚ͕^ĂǆŽŶ,ŽƵƐĞĞŶWĞůůĞƌŝĂƵǆ͕<͘ĞŵŽƚŝĞĞŶďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉ͕ϮϬϬϭ͕shWƌĞƐƐ͕ƌƵƐƐĞů͘
ϭϲ
 sĂŶ >ĂŶĚĞŐŚĞŵ͕ '͕͘ 'ŽŽƐ D͕͘ sĂŶ ĂŵŵĞ :͕͘ sƌŽĞŐĞ ƐĐŚŽŽůǀĞƌůĂƚĞƌƐ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘ ǀŽůƵƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ
ŽŶŐĞŬǁĂůŝĨŝĐĞĞƌĚĞƵŝƚƐƚƌŽŽŵƚŽƚϮϬϬϳ͕^ƚĞƵŶƉƵŶƚ^^>͕>ĞƵǀĞŶ͕ϮϬϭϬ͘
ϭϳ
 'ůŽƌŝĞƵǆ͕ /͕͘ :ĞŐĞƌƐ D͕͘ ͚tŝĞ ŚĞƌŬĂŶƐƚ͍͛ ^ŽĐŝŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞ ƐĐŚĞƚƐ͕ ůĞĞƌƌŽƵƚĞƐ ĞŶ ďĞǁĞĞŐƌĞĚĞŶĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ ĂĂŶ ŚĞƚ dǁĞĞĚĞŬĂŶƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ĚĞ ǆĂŵĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ 'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘ ϮϬϬϵ͕
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŝŶ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀĂŶ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϲ͘ϬϲͿ͘
ƵƋƵĞƚ͕ E͕͘ 'ůŽƌŝĞƵǆ͕ /͕͘ >ĂƵƌŝũƐƐĞŶ͕ /͘ Θ sĂŶ ŽƌƐƐĞůĂĞƌ z͕͘ ͚tŝƚ Ŭƌŝũƚ ƐĐŚƌŝũĨƚ ďĞƚĞƌ͛͘ ^ĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ ǀĂŶ
ĂůůŽĐŚƚŽŶĞũŽŶŐĞƌĞŶŝŶďĞĞůĚ͕͘'ĂƌĂŶƚ͕ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕ϮϬϬϲ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŽƉ Ěŝƚ ǀůĂŬ ƚĞ ǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶ ŵĞƚ ũŽŶŐĞƌĞŶ Ƶŝƚ ĂŶĚĞƌĞ ůĂŶĚĞŶ ĞŶ ƌĞŐŝŽ͛Ɛϭϴ͘ hŝƚ ĚĞ
ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ ďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶ ǀĂŶ Ěŝƚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů ǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶĚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ďůŝũŬƚ ĚĂƚ ǁĞ ŚĞƚ
ŐůŽďĂĂů ŐĞŶŽŵĞŶ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ĚŽĞŶ͘ KƉ ŬĞŶŶŝƐǀůĂŬ ǌĞƚƚĞŶ ŽŶǌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŶŽŐ ďĞƚƌĞŬŬĞůŝũŬ
ŐŽĞĚĞ ƐĐŽƌĞƐ ŶĞĞƌ͕ ŵĂĂƌ ƋƵĂ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ŶĞĞŵƚ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ůĂŶĚĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ ĞĞƌĚĞƌ
ůĂŐĞ ƉŽƐŝƚŝĞƐ ŝŶ͘ Ž ďůŝũŬĞŶ sůĂĂŵƐĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ǌŝĐŚ ĂŵƉĞƌ ǀŽŽƌ ƉŽůŝƚŝĞŬ ƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌĞŶ͕
ĚŝƐĐƵƐƐŝģƌĞŶ ǌĞ ǁĞŝŶŝŐ ŽǀĞƌ ƉŽůŝƚŝĞŬĞ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŬǁĞƐƚŝĞƐ ŝŶ ŚƵŶ ǀƌŝũĞ ƚŝũĚ͕ ƐĐŚĂƚƚĞŶ ǌĞ ĚĞ
ĞŝŐĞŶĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚĞŶŽŵƉŽůŝƚŝĞŬƚĞďĞŐƌŝũƉĞŶĞŶĞƌĂĂŶĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶůĂĂŐŝŶĞŶǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶǌĞ
ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ǁĞŝŶŝŐ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ƚĞ ƌĂŬĞŶ ŝŶ ǀŽƌŵĞŶ ǀĂŶ ďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞϭϵ͘ ĞǌĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ƐƚĞŵŵĞŶ ĚƵƐ ǌĞŬĞƌ ƚŽƚ ŶĂĚĞŶŬĞŶ͕ ǀŽŽƌĂů ǁĂƚ ŵŽŐĞůŝũŬĞ ǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĞŶ ĞŶ
ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶďĞƚƌĞĨƚ͘tĞǁĂĐŚƚĞŶŚŝĞƌǀŽŽƌǀĞƌĚĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĞŶsůĂĂŵƐĞĂŶĂůǇƐĞƐĂĨ͘

tĂƚŽŶƐŚŝĞƌďŝũŝŶĞůŬŐĞǀĂůŬĂŶŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶ͕ŝƐĚĞƌĞĞĚƐŵĞĞƌŵĂĂůƐďĞǀĞƐƚŝŐĚĞƐƚĞůůŝŶŐĚĂƚĚĞ
ƐĐŚŽŽů ŬĂŶ ŐĞůĚĞŶ ĂůƐ ĞĞŶ ŽĞĨĞŶƚĞƌƌĞŝŶ ǀŽŽƌ ďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉƐǁĂĂƌĚĞŶ͘ ůƐ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŚĞƚ
ƐĐŚŽŽůŬůŝŵĂĂƚ ĂůƐ ĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚ ĞƌǀĂƌĞŶ͕ ŚĞĞĨƚ Ěŝƚ ĞĞŶ ƉŽƐŝƚŝĞĨ ĞĨĨĞĐƚ ŽƉ ŚƵŶ ŚŽƵĚŝŶŐ ƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶϮϬ͘ĞĂĐƚŝĞǀĞďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶďŝũǁĂƚǌŝĐŚ
ŽƉ ƐĐŚŽŽů ĂĨƐƉĞĞůƚ͕ ŚĞĞĨƚ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ŶŽŐ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌ͕ ŶŝĞƚ ŽŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ ƉŽƐŝƚŝĞĨ ĞĨĨĞĐƚ͗ ŚĞƚ
ďĞǀŽƌĚĞƌƚ ŚĞƚ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ͕ ŚĞƚ ůĞĞƌƉůĞǌŝĞƌ͕ ĚĞ ƐĐŚŽŽůŵŽƚŝǀĂƚŝĞ ĞŶ ĚĞ ŬĂŶƐĞŶ ŽƉ
ǌĞůĨŽŶƚƉůŽŽŝŝŶŐϮϭ͘

ϯ͘ϯ EŝĞƵǁĞŝŶǌŝĐŚƚĞŶŽǀĞƌůĞƌĞŶĞŶŶŝĞƵǁĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶůĞƌĞŶ
/ŶƌƵďƌŝĞŬϯ͘ϭŚĞďďĞŶǁĞƌĞĞĚƐŐĞǁĞǌĞŶŽƉĚĞƐŶĞůůĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ĚĞĐĞŶŶŝĂ͘ ^ŽŵŵŝŐĞ ǀĂŶ ĚĞǌĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŚĞďďĞŶ ĞĞŶ
ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĞŝŵƉĂĐƚŽƉǌŽǁĞůĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĂůƐĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶůĞƌĞŶ͘
ϯ͘ϯ͘ϭ 'ƌŽƚĞƉĂĂƌĚĞŶŬƌĂĐŚƚŵĞƚďĞƉĞƌŬƚĞƐƚƵƌŝŶŐ

,Ğƚ ůĂĂƚƐƚĞ ĚĞĐĞŶŶŝƵŵ ŚĞďďĞŶ ďĂĂŶďƌĞŬĞŶĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ŶĞƵƌŽůŽŐŝĞ ĞŶ ŝŶ ŚĞƚ
ŚĞƌƐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽŶǌĞŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶƐƚĞƌŬĚŽĞŶƚŽĞŶĞŵĞŶ͘EŝĞƚ
ĂůůĞĞŶ ŝƐ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞƌ ŐĞǁŽƌĚĞŶ ŚŽĞ ŚĞƚ ďƌĞŝŶ ǌŝĐŚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůƚ ǀĂŶĂĨ ĚĞ ŐĞďŽŽƌƚĞ͕ ŽŽŬ ŚĞƚ
ƌĂĂĚƐĞů ŝŶǌĂŬĞ ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ĚĞ ŚĞƌƐĞŶĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ǀĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĂůƐ ůĞǌĞŶ ĞŶ
ƌĞŬĞŶĞŶŝƐǀŽŽƌĞĞŶƐƚƵŬŽŶƚƌĂĨĞůĚ͘

ĠŶǀĂŶĚĞǁĂĂƌĚĞǀŽůƐƚĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶĚŝƚǀĞƌďĂŶĚŝƐĚĞŬŶĞĞĚďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚďƌĞŝŶ͘Ğ
ŚĞƌƐĞŶĞŶ ǌŝũŶ ůĞǀĞŶƐůĂŶŐ ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ĞŶ ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ͘ ƌ ǌŝũŶ ĞĐŚƚĞƌ
ϭϴ

,ĞƚďĞƚƌĞĨƚŚŝĞƌĚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝǀŝĐĂŶĚŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉĚƵĐĂƚŝŽŶ^ƚƵĚǇ;/^Ϳ͕ĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶĚ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ŵĂƚĞ ǁĂĂƌŝŶ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ǌŝũŶ ĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚ ďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉ ŽƉ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͘ ,Ğƚ /^
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ǁŽƌĚƚ ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ ĚŽŽƌ ĚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ͕ĞĞŶŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞǀŽŽƌďĞůĞŝĚƐƌĞůĞǀĂŶƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽǀĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘/Ŷ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĞƌĚĞŶŽŶŐĞǀĞĞƌϯϬϬϬůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞǀƌĂĂŐĚ͘
ϭϵ
^ĐŚƵůǌ͕t͕͘ŝŶůĞǇ͕:͕͘&ƌĂŝůůŽŶ͕:͕͘<Ğƌƌ͕͕͘>ŽƐŝƚŽ͕͕͘&ŝƌƐƚ&ŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞ/ŝǀŝĐĂŶĚŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉĚƵĐĂƚŝŽŶ
^ƚƵĚǇ͕ϮϬϭϬ͘
ϮϬ
ůĐŚĂƌĚƵƐ͕D͕͘KƉĚĞĞĞĐŬ͕^͕͘ƵƋƵĞƚ͕&͕͘ZŽŐŐĞŵĂŶƐ͕>͘sĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶŝŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞƌĞůĞǀĂŶƚŝĞĞŶĚĞŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶŝŶŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϬϴ͕ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŵŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐŝŶŚĞƚ
ŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϲ͘ϬϭͿ͘
Ϯϭ
Ğ'ƌŽŽĨ^͕͘ůĐŚĂƌĚƵƐ͕D͘>ĞĞƌůŝŶŐĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞŶĂĚĞƌďĞŬĞŬĞŶ͘ĞŶŬǁĂůŝƚĂƚŝĞĨĞŶŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞĨŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ŶĂĂƌĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐĞŶŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞŽƉƐĐŚŽŽů͘ϮϬϬϯ͕ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ
ŵŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϬ͘ϬϭͿ

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ͚ŐĞǀŽĞůŝŐĞƉĞƌŝŽĚĞƐ͛ǁĂĂƌŝŶĚĞŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶǀŽŽƌďĞƉĂĂůĚĞ
ǀŽƌŵĞŶǀĂŶůĞƌĞŶĞǆƚƌĂŐƌŽŽƚŝƐ͘,ĞƚĂĂŶůĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶƚĂĂůŐĞďĞƵƌƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚďĞƐƚĂůǀĂŶ
ŽƉũŽŶŐĞůĞĞĨƚŝũĚ͘ĞǌĞĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐĞŶŽƉǌŝĐŚǌŝũŶĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚǀŽůĚŽĞŶĚĞ͘KŵƚĞŶ
ǀŽůůĞ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶƐƉĞůĞŶ ŽƉ ǌŽǁĞů ĚĞ ŬŶĞĞĚďĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ďƌĞŝŶ ĂůƐ ĚĞ ͚ŐĞǀŽĞůŝŐĞ
ƉĞƌŝŽĚĞƐ͕͛ ŝƐ ĚĞ ůĞĞƌŽŵŐĞǀŝŶŐ ĐƌƵĐŝĂĂů͘ Ğ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞƐ
ǀĂŶĞĞŶŬŝŶĚ͕ĚĞǀŽĞĚŝŶŐ͕ĨǇƐŝĞŬĞďĞǁĞŐŝŶŐ͕ǀŽůĚŽĞŶĚĞƐůĂĂƉ͕͙ĂůĚĞǌĞĞůĞŵĞŶƚĞŶŚĞďďĞŶ
ĞĞŶŝŵƉĂĐƚŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚďƌĞŝŶĞŶďŝũŐĞǀŽůŐŽƉĚĞĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĞŝƚǀĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐϮϮ͘

ĂƚĚĞƉƵďĞƌƚĞŝƚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞĞŶŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŝƐ͕ǁŽƌĚƚŽŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶ
ĂůŐĞŵĞĞŶĂĂŶǀĂĂƌĚ͘ŝƚŝƐŶƵŽŽŬďĞǀĞƐƚŝŐĚǀŝĂŚĞƌƐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘:ŽŶŐĞƌĞŶŚĞďďĞŶŽƉĚĂƚ
ŵŽŵĞŶƚ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚĞ ĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͕ ŵĂĂƌ ǌŝũŶ ĞŵŽƚŝŽŶĞĞů ŶŽŐ ǌĞĞƌ
ŽŶǀŽůǁĂƐƐĞŶ͘ /Ŷ ĞĞŶ K^K Z/ϮϯͲƌĂƉƉŽƌƚ ƐƉƌĞĞŬƚ ŵĞŶ ŝŶ Ěŝƚ ǀĞƌďĂŶĚ ŽǀĞƌ ͚ŐƌŽƚĞ
ƉĂĂƌĚĞŶŬƌĂĐŚƚ͕ ŵĂĂƌ ĞĞŶ ďĞƉĞƌŬƚĞ ƐƚƵƌŝŶŐ͛Ϯϰ͘ ŝƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐ ŶŝĞƚ
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ ĚĂƚ ĂůůĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞƐƚĞůĚ ƚŽƚ ĚĞ
ǀŽůǁĂƐƐĞŶŚĞŝĚŝƐďĞƌĞŝŬƚ͘ĞǌĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐĞŶƉůĞŝƚĞŶĞƌǁĞůǀŽŽƌŽŵŬĞƵǌĞƐŵĞƚĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝĞƐ;ǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶďĞƉĂůĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞͿǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƚĞǀĞƌŵŝũĚĞŶ͘
ϯ͘ϯ͘Ϯ EŝĞƵǁĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶůĞƌĞŶ

/Ŷ ƌƵďƌŝĞŬ ϯ͘ϭ ŚĞďďĞŶ ǁĞ Ğƌ Ăů ŽƉ ŐĞǁĞǌĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĞǀŽůƵƚŝĞƐ ǁĂĂƌĂĂŶ ŽŶǌĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ
ŽŶĚĞƌŚĞǀŝŐ ŝƐ͕ ŶŝĞƵǁĞ ĞŝƐĞŶ ƐƚĞůůĞŶ ĂĂŶ ŽŶƐ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ Ğ ůĂĂƚƐƚĞ ũĂƌĞŶ ǌŝũŶ ŚĞĞů ǁĂƚ
ƉƵďůŝĐĂƚŝĞƐ ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ ŽǀĞƌ ͚ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ϮϭĞ ĞĞƵǁ͛͘ Ğ ŶĂĚƌƵŬ ůŝŐƚ ĚĂĂƌďŝũ
ĨƌĞƋƵĞŶƚŽƉǌĂŬĞŶĂůƐŬƌŝƚŝƐĐŚĚĞŶŬĞŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ͕ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉ͕ǌĞůĨƐƚƵƌŝŶŐ͕ĚŝŐŝƚĂůĞ
ŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚĞŶŵĞĚŝĂǁŝũƐŚĞŝĚ͘/ŶƌƵďƌŝĞŬϰ͘Ϯ͘ϭŬŽŵĞŶǁĞŚŝĞƌŽƉƚĞƌƵŐ͘/ŶŚĞƚŬŝĞůǌŽŐǀĂŶ
Ěŝƚ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞĚĞďĂƚ ŬǁĂŵ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ŶŝĞƵǁĞ ǀŽƌŵĞŶ ǀĂŶ ůĞƌĞŶ͘ /ŶŶŽǀĂƚŝĞǀĞ
ůĞĞƌŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶĞŶŶŝĞƵǁĞůĞĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶƐƚĂĂŶĚĂĂƌŵĞĞǀŽůŽƉŝŶĚĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐ͘

^ŽŵŵŝŐĞ ĂƵƚĞƵƌƐ ǌŝĞŶ ƉƌŽũĞĐƚǁĞƌŬ ĞŶ ůĞƌĞŶ ĚĂƚ ǀĞƌƚƌĞŬƚ ǀĂŶƵŝƚ ƌĞģůĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ĂůƐ ĚĠ
ƐůĞƵƚĞů ƚŽƚ ĞĞŶ ƐƵĐĐĞƐǀŽůůĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĞ ǀĂŶ ͚ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ϮϭĞ ĞĞƵǁ͛͘Ϯϱ sĂĂŬ
ǁŽƌĚƚ Ěŝƚ ŐĞǌŝĞŶ ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƚŝĞ ŵĞƚ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚŝŐŝƚĂůĞ ůĞĞƌŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘ KŶĚĞƌǌŽĞŬ
ŚĞĞĨƚĂĂŶŐĞƚŽŽŶĚĚĂƚĚŝŐŝƚĂůĞůĞĞƌŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌŐĞƐĐŚŝŬƚǌŝũŶǀŽŽƌŚĞƚůĞƌĞŶ
ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ǀĂŶ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ͚ŚŽŐĞƌĞ͛ ŽƌĚĞ͗ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ͕ ŬƌŝƚŝƐĐŚĞ ĂŶĂůǇƐĞ͕
ƉƌŽďůĞĞŵŽƉůŽƐƐĞŶĚĚĞŶŬĞŶĞŶĚĞĐƌĞĂƚŝĞǀĂŶŶŝĞƵǁĞŬĞŶŶŝƐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞϮϲ͘ͲůĞƌĞŶŬĂŶŚĞƚ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĨůĞǆŝďĞůĞƌ ŵĂŬĞŶ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ůĞƌĞŶ ůŽƐ ƚĞ ŬŽƉƉĞůĞŶ ǀĂŶ ƚŝũĚ ĞŶ ƌƵŝŵƚĞ͘ ŝƚ ŬĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŶƵƚƚŝŐ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĚŝĞ ůĂŶŐĚƵƌŝŐ ǌŝĞŬ ǌŝũŶ ŽĨ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ
ĨƵŶĐƚŝĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ͘ͲůĞƌĞŶŬĂŶŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶƚŽƚŵĞĞƌŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞĞƌĚĞ
ůĞĞƌǁĞŐĞŶ ĞŶ ƚƌĂũĞĐƚĞŶ ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ͕ Žŵ Ƶŝƚ ĞŶ ŽƉŶŝĞƵǁ ŝŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ƚĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ĞŶ Žŵ
ǀĞƌĚĞƌƚĞďŽƵǁĞŶŽƉĞĞƌĚĞƌĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐϮϳ͘

ϮϮ

hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƌĂŝŶ͗dŚĞŝƌƚŚŽĨĂ>ĞĂƌŶŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϳ͕K^KZ/͘
ĞƌŝŝƐĚĞĂĨŬŽƌƚŝŶŐǀĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌĚƵĐĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘ĞǌĞĂĨĚĞůŝŶŐďŝŶŶĞŶĚĞK^KŚŽƵĚƚ
ǌŝĐŚƐƉĞĐŝĨŝĞŬďĞǌŝŐŵĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞůĞŝĚĞŶʹƉƌĂŬƚŝũŬĞŶĚĞŝŶǀůŽĞĚǀĂŶŶŝĞƵǁĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ
ĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŽƉŽŶĚĞƌǁŝũƐƐǇƐƚĞŵĞŶ͘
Ϯϰ
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƌĂŝŶ͗dŚĞŝƌƚŚŽĨĂ>ĞĂƌŶŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϳ͕K^KZ/͘
Ϯϱ
Ɛƚ
 dƌŝůůŝŶŐ͕ ͘ Θ &ĂĚĞů͕ ͕͘ Ϯϭ  ĞŶƚƵƌǇ ƐŬŝůůƐ͘ >ĞĂƌŶŝŶŐ ĨŽƌ ůŝĨĞ ŝŶ ŽƵƌ ƚŝŵĞƐ͘ ϮϬϬϵ͘ :ŽŚŶ tŝůĞǇ Θ ^ŽŶƐ͕ ^ĂŶ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͘
Ϯϲ
ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇƐŬŝůůƐĂŶĚĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞƐĨŽƌEĞǁDŝůůĞŶŶŝƵŵ>ĞĂƌŶĞƌƐŝŶKĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϮϬϬϵ͕K^K͘
Ϯϳ
ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĚĞŬĞŶŶŝƐŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͘ĞůĞŝĚƐƉůĂŶ/dŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϳͲϮϬϬϵ͕sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞ
ǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͘
Ϯϯ

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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KŶĚĞƌǌŽĞŬ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ůĞƌĞŶ ŚĞĞĨƚ ƵŝƚŐĞǁĞǌĞŶ ĚĂƚ ŵĞŶƐĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ďĞŐƌŝƉƉĞŶ
ŽƉďŽƵǁĞŶŽƉďĂƐŝƐǀĂŶǁĂƚǌĞĂůŬĞŶŶĞŶĞŶŬƵŶŶĞŶ͘ĞǌĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐĚƵŝĚƚŽƉŚĞƚďĞůĂŶŐ
ǀĂŶǌĞůĨƌĞŐƵůĞƌŝŶŐŝŶĞĞŶůĞĞƌƉƌŽĐĞƐŽĨŵĞƚĂŶĚĞƌĞǁŽŽƌĚĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵǌĞůĨŽƉĞĞŶ
ĂĐƚŝĞǀĞ ŵĂŶŝĞƌ ŚĞƚ ůĞƌĞŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ƐƚƵƌĞŶ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶϮϴ͘ ŝŐŝƚĂůĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ǌŽĂůƐ
ĚŝƐĐƵƐƐŝĞĨŽƌĂ͕ǁĞďůŽŐƐĞŶŐĂŵĞƐŬƵŶŶĞŶŚĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĨĞŶůĞĞƌůŝŶŐͲŐĞĐĞŶƚƌĞĞƌĚůĞĞƌƉƌŽĐĞƐ
ďĞǀŽƌĚĞƌĞŶϮϵ͘,ĞƚŚŽŐĞƌŐĞĐŝƚĞĞƌĚĞK^KͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĞŶĂĚƌƵŬƚŝŶĚŝƚǀĞƌďĂŶĚĞǀĞŶĞĞŶƐĚĂƚ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞŵŽĞƚĞŶŬƌŝũŐĞŶŽŵŬĞŶŶŝƐŝŶĚŝǀĞƌƐĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶĞŶ
ŚŝĞƌŽǀĞƌƚĞƌĞĨůĞĐƚĞƌĞŶϯϬ͘ŝƚďĞǀŽƌĚĞƌƚŝŵŵĞƌƐŚĞƚďĞǀĂƚƚĞŶǀĂŶĐŽŵƉůĞǆĞĐŽŶĐĞƉƚĞŶ͕ĞĞŶ
ŶŝĞƚŽŶďĞůĂŶŐƌŝũŬŐĞŐĞǀĞŶŝŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚǀĂŶĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĞǀŽůƵƚŝĞƐǌŽĂůƐŐĞƐĐŚĞƚƐƚŝŶ
ƌƵďƌŝĞŬϯ͘ϭ͘
ϯ͘ϯ͘ϯ ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶďĞĞůĚĐƵůƚƵƵƌŚĞďďĞŶĞĞŶŐƌŽƚĞŝŵƉĂĐƚŽƉŚĞƚůĞƌĞŶ

<ŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶŐƌŽĞŝĞŶŵŽŵĞŶƚĞĞůŽƉŝŶĞĞŶŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞǁĞƌĞůĚǁĂĂƌŝŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞͲ
ĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĂůŽŵƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ŝƐ͘ Ğ ŚƵŝĚŝŐĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ
ǀĂŶ ŵŽďŝĞůĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ͕ ĚŝŐŝƚĂůĞ ŵĞĚŝĂ ĞŶ ĚĂƚĂ ĞŶ ĚĞ ŵĂƐƐĂĂů ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ
ǁĂƌĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĚĞĐĞŶŶŝĂŐĞůĞĚĞŶŶŽŐŽŶĚĞŶŬďĂĂƌϯϭ͘tĂĂƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŝŶ
ŚĞƚ ǀĞƌůĞĚĞŶ ďŽǀĞŶĚŝĞŶ ďŝũŶĂ ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ ƚĂůŝŐ ǁĂƌĞŶ͕ ǌŝũŶ ǌĞ ŶƵ ŽŽŬ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞĞů ŽĨ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂů͘ tŽŽƌĚ͕ ;ĂƵĚŝŽͿǀŝƐƵĞĞů ďĞĞůĚ ĞŶ ŐĞůƵŝĚ ƚƌĞĚĞŶ ĚĂĂƌďŝũ ǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚ ŝŶ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞ͘

:ŽŶŐĞƌĞŶ ŐĂĂŶ ďŝũǌŽŶĚĞƌ ǀůŽƚ Žŵ ŵĞƚ ĚĞǌĞ ĂŶĚĞƌĞ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŵĂŶŝĞƌĞŶ ǀĂŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ
ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ĞŶ ǀĞƌǁĞƌŬĞŶ͕ ĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶ ĞŶ ĐƌĞģƌĞŶ͘ ŝƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ĞĐŚƚĞƌ ŶŝĞƚ ĚĂƚ ǌŝũ
ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚŝŶƐƚĂĂƚǌŝũŶďĞǁƵƐƚ͕ĚŽŽƌĚĂĐŚƚĞŶŬƌŝƚŝƐĐŚŽŵƚĞƐƉƌŝŶŐĞŶŵĞƚĚĞŵĂƐƐĂůĞŝŶƉƵƚ
ǀĂŶďĞĞůĚĞŶ͕ĚĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŝĞǀĂŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ͕ŚĞƚŽŵǌĞƚƚĞŶǀĂŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŝŶ
ŬĞŶŶŝƐ͕ ͙ sŽůŐĞŶƐ ĚŝǀĞƌƐĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ƐĐŚŝĞƚ ŽŶƐ Ͳ ŶŽŐ ƐƚĞĞĚƐ ǀĞƌďĂĂůͲƚĂůŝŐĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞʹ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŽŶŵŝƐŬĞŶďĂĂƌ ƚĞŬŽƌƚ ŽƉ Ěŝƚ ǀůĂŬϯϮ͘ EŽĐŚƚĂŶƐ ǌŝũŶ ĚĞǌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞĞů
ǀŽŽƌŚĞƚĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŝŶŽŶǌĞŚƵŝĚŝŐĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘





Ϯϴ

ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ>ĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚdĞĂĐŚŝŶŐ͘/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞ>ĞĂƌŶŝŶŐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ϮϬϬϵ͕K^KZ/͘
ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĚĞŬĞŶŶŝƐŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͘ĞůĞŝĚƐƉůĂŶ/dŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϳͲϮϬϬϵ͕sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞ
ǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͘
ϯϬ
ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ>ĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚdĞĂĐŚŝŶŐ͘/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞ>ĞĂƌŶŝŶŐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ϮϬϬϵ͕K^KZ/͘
ϯϭ
ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĚĞŬĞŶŶŝƐŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͘ĞůĞŝĚƐƉůĂŶ/dŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϳͲϮϬϬϵ͕sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞ
ǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͘
ϯϮ
'ŽĞŐĞďƵĞƌ͕͘ƵĚŝŽǀŝƐƵĞůĞǀŽƌŵŝŶŐŝŶŚĞƚsůĂĂŵƐĞŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϰ͕/<͖tĂƵƚĞƌƐZ͕͘sĂŶ,ƵůůĞ͕:͕͘
ƵĚŝŽǀŝƐƵĞĞůŽŶĚĞƌǁŝũƐ͗ĚĞŬŶŽƉŽŵĚƌĂĂŝĞŶ͕ϮϬϬϲͲϮϬϬϳ͘
Ϯϵ

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ϰ

53

<Z/:d>/:EEsKKZ,ZsKZD/E'sE,d^hE/ZKEZt/:^

ϰ͘ϭ ĞŵŝƐƐŝĞǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ

ĞĂŶĂůǇƐĞŝŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬϯƚŽŽŶƚĂĂŶĚĂƚŚĞƚsůĂĂŵƐĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŵĞĞƌĚĂŶ
ŽŽŝƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ƐƚĂĂƚ Žŵ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕ ǌŽǁĞů ĚĞ ǌǁĂŬŬĞƌĞ ĂůƐ ĚĞ ƐƚĞƌŬĞƌĞ͕ ǌŽ ǀĞƌ
ŵŽŐĞůŝũŬƚĞďƌĞŶŐĞŶŝŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚƵŶŬĞŶŶŝƐ͕ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĞŶĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͘ŽŵĂŐ
ĚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚǀĂŶũŽŶŐĞƌĞŶƵŝƚĚĞƐŽĐŝĂĂůͲĐƵůƚƵƌĞĞůǌǁĂŬŬĞƌĞŵŝůŝĞƵƐĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶ
ŚƵŶ ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ ƚĂůĞŶƚĞŶ ŶŝĞƚ ǀĞƌŚŝŶĚĞƌĞŶ͘ EĞƚ ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŵŽĞƚ ĚĞ ƐĐŚŽŽů ĚĞ
ŬĂŶƐƌŝũŬĞĞŶƐƚŝŵƵůĞƌĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐǌŝũŶĚŝĞǌĞƚŚƵŝƐŵŝƐƐĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐŚĞƚĞǀĞŶĞƐƐĞŶƚŝĞĞů
ĚĂƚ ŽŽŬ ĚĞ ƐƚĞƌŬĞƌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ƵŝƚŐĞĚĂĂŐĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ sůĂĂŵƐĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ ŵĂŐ ƚĞƌĞĐŚƚ
ŚŽŐĞ ĞŶ ƌĞĂůŝƐƚŝƐĐŚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶ ŬŽĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶǌĂŬĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐ͕ ǁĂŶƚ ǌĞ ŚĞĞĨƚ
ŵĞŶƐĞŶŶŽĚŝŐĚŝĞƐĐŚŝƚƚĞƌĞŶ͘

KŵĚĞǌĞĂŵďŝƚŝĞƵǌĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͕ƐƚĞůůĞŶǁĞĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŵŝƐƐŝĞǀŽŽƌ
ŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽŽƌŽƉ͗

,ĞƚsůĂĂŵƐĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŵŽĞƚĞƌǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶĚĂƚĚĞƚĂůĞŶƚĞŶǀĂŶĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ ŚĞƌŬĞŶĚ ĞŶ ĚĂƚ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŚƵŶ ƚĂůĞŶƚĞŶ ŵĂǆŝŵĂĂů ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ ĞŶ ĚĂĂƌďŝũ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŶ ǁĂĂƌĚĞŶ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ǌĞ ĞĞŶ ŽƉĞŶ ĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ ĚĞĞůŶĞŵĞŶ ĞŶ ďŝũĚƌĂŐĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ůĞǀĞŶ ĞŶ ŵĞƚ ŬĂŶƐ ŽƉ
ƐƵĐĐĞƐǀĞƌĚĞƌůĞƌĞŶ͕ǁĞƌŬĞŶĞŶůĞǀĞŶ͘

ϰ͘Ϯ ůŐĞŵĞŶĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶǀĂŶĚĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ

Kŵ ĚĞ ŵŝƐƐŝĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ŶŽŐ ďĞƚĞƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ
ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͕ ĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ ǁĞ ŚŝĞƌ ĚĞ ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ƌŽĚĞ ĚƌĂĂĚ ǀŽƌŵĞŶ ĚŽŽƌŚĞĞŶ ĚĞ
ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶŝŶĚĞǌĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ͘ 
ϰ͘Ϯ͘ϭ tĞƌŬĞŶĂĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĂůƐŵŽƚŽƌǀĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝĞ

KŶƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŵŽĞƚũŽŶŐĞƌĞŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐďŝũďƌĞŶŐĞŶŽŵĂĚĞƋƵĂĂƚƚĞŚĂŶĚĞůĞŶŝŶĚĞ
ĐŽŵƉůĞǆĞƐŝƚƵĂƚŝĞƐǁĂĂƌŝŶǌĞƚĞƌĞĐŚƚŬŽŵĞŶ͕ǌŽǁĞůŝŶŚƵŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬůĞǀĞŶ͕ƚŝũĚĞŶƐŚĞƚǁĞƌŬ
ĂůƐ ďŝũŚĞƚ ůĞƌĞŶ͘Ğ ƐĐŚŽŽů ŵŽĞƚŚĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚ ŵĂŬĞŶ ŽŵĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ŚƵŶ ůĞǀĞŶĞŶ
ǀĂŶŚĞƚƐĂŵĞŶůĞǀĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞŶƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͕ŽŵƚĞůĞƌĞŶĞŶƚĞďůŝũǀĞŶůĞƌĞŶĞŶŽŵĂĂŶ
ŚĞƚǁĞƌŬƚĞŐĂĂŶĞŶƚĞďůŝũǀĞŶǁĞƌŬĞŶ͘

Kŵ ŚƵŶ ŬĂŶƐĞŶ ŽƉ ǀĞƌĚĞƌĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ƚĞ ǀĞƌǌĞŬĞƌĞŶ͕ ŚĞďďĞŶ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞŶ ũŽŶŐĞƌĞŶ ĞĞŶ
ďƌĞĞĚ ŐĂŵŵĂ ĂĂŶ ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ŶŽĚŝŐ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŝŶ Ăů ĚĞǌĞ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŝƚƵĂƚŝĞƐĞŶŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶŬƵŶŶĞŶŝŶŐĞǌĞƚǁŽƌĚĞŶ͕ŵĂĂƌĞƌŽŽŬǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶ
ĚĂƚŚƵŶ ŬĂŶƐĞŶ ŽƉ ǀĞƌĚĞƌĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŐĞǀƌŝũǁĂĂƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ͞KŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀĂŶ ŬĂŶƐĞŶ ŽƉ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŝƐ ŝŵŵĞƌƐ ĞĞŶ ǁĞǌĞŶůŝũŬĞ ŽŽƌǌĂĂŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ƚƵƐƐĞŶ ďƵƌŐĞƌƐ ĂůƐ ǌŝũ
ǀŽůǁĂƐƐĞŶǌŝũŶ͕ǌŽǁĞůǁĂƚďĞƚƌĞĨƚŚƵŶǁĞƌŬĂůƐǁĂƚďĞƚƌĞĨƚŚƵŶĐƵůƚƵƌĞůĞŽŶƚƉůŽŽŝŝŶŐ͘͟ϯϯ͘

ĞǌĞ ǀŽƌŵ ǀĂŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŽŵƐĐŚƌŝũǀĞŶ ǁĞ ĂůƐ ͞ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘͟ 'ĞůĞƚ ŽƉ ĚĞ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ŽƉ ǀůĂŬ ǀĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀŽŽƌ ŽŶƐ
ϯϯ

:ĂĐƋƵĞƐĞůŽƌƐ͕EŝũŵĞŐĞŶ͕ϭϲŵĂĂƌƚϮϬϭϬ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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sůĂĂŵƐĞŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ŬŝĞǌĞŶǁĞǀŽŽƌŽŶƐƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐĚĂŶŽŽŬƌĞƐŽůƵƵƚ
ǀŽŽƌ͞ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘͟

tĞŵĂŬĞŶĚĞǌĞŬĞƵǌĞŶŝĞƚĂůůĞĞŶŽŵǁŝůůĞǀĂŶƐŽĐŝĂůĞĞŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞŵŽƚŝĞǀĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬ
ĞŶ ǀŽŽƌĂů ǀĂŶƵŝƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶ͘
ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǀĞƌƐƚĞƌŬƚ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ĚĂƚ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ ůĞƌĞŶ ŝŶ ŚĂŶĚĞŶ ŶĞŵĞŶ͘ sĂŶƵŝƚ ĚĞ ƚƌĂĚŝƚŝĞ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ŽƉǀŽĞĚŝŶŐ ĞŶ ŽŶĚĞƌƌŝĐŚƚ ƐƵĐĐĞƐǀŽů ĐŽŵďŝŶĞĞƌƚ ĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ŶŝĞƵǁĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŽƉ ĚĞǌĞ ŵĂŶŝĞƌ ĚĞ ďƌĞĚĞ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌĚĞƌǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶϯϰ͘

/ŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŚŽŽĨĚƐƚƵŬŬĞŶŐĂĂŶǁĞĚŝĞƉĞƌŝŶŽƉĚĂƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ĞŶ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ǀĞƌďĂŶĚ ŐĞůĞŐĚ ƚƵƐƐĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ ĞŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͕ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ͕
ǀĂŬŬĞŶĞŶůĞĞƌƉůĂŶŶĞŶĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ͘
Ă͘ tĂƚďĞĚŽĞůĞŶǁĞŵĞƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͍


ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĚĞĨŝŶŝĞĞƌĚ ĂůƐ ĚĞ ďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ Žŵ ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ
ĂƚƚŝƚƵĚĞƐŝŶŚĞƚŚĂŶĚĞůĞŶŽƉĞĞŶŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚĞǁŝũǌĞĂĂŶƚĞǁĞŶĚĞŶǀŽŽƌŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶϯϱ͘ŝƚǁŝůǌĞŐŐĞŶĚĂƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶŬĞŶŶŝƐ͕ĂůůĞĞŶǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŽĨĂůůĞĞŶĂƚƚŝƚƵĚĞƐ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬǌŝũŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚĚĞǌĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶǀĂŶĞĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞĚƵŝĚĞůŝũŬĞŶ
ĞǀĞŶǁŝĐŚƚŝŐ ĂĂŶ ďŽĚ ŵŽĞƚĞŶ ŬŽŵĞŶ͘ Ğ ŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞ ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ
ďŝŶŶĞŶ ĞĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ǌŝũŶ ŽŶůŽƐŵĂŬĞůŝũŬ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ͕ ƐƉĞůĞŶ ŽƉ ĞůŬĂĂƌ ŝŶ ĞŶ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ĞůŬĂĂƌ͘ Kŵ ǀĂĂƌĚŝŐ ƚĞ ǌŝũŶ ŚĞď ũĞ ŬĞŶŶŝƐ ŶŽĚŝŐ͕ ŵĂĂƌ ũĞ ŚĞďƚ ŽŽŬ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ
ĂƚƚŝƚƵĚĞƐŶŽĚŝŐŽŵĚĞǌĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚŽƉĞĞŶĐŽƌƌĞĐƚĞĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞŵĂŶŝĞƌƚŽĞƚĞƉĂƐƐĞŶ͘

sĞƌĚĞƌ ŝƐ ŚĞƚ ŽŽŬ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ĚŝĞ ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ŽƉ ĞĞŶ ŐĞƌŝĐŚƚĞ ĞŶ
ŐĞƉĂƐƚĞ ǁŝũǌĞ ŬĂŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ďŝũ ďĞƉĂĂůĚĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ;ďǀ͘ ŝŶ ŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ůĞǀĞŶ͕ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ǁĞƌŬ ͙Ϳ͘ ŝƚ ŶŽĞŵĞŶ ǁĞ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ǁĂĂƌŝŶ ĞĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ
ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞǌĞƚ͘ dĞŶ ƐůŽƚƚĞ ŬĂŶ ĞĞŶǌĞůĨĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ŵĞƚ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŐƌĂĚĂƚŝĞƐ ŝŶ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ĞŶ ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘ sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ŝƐ ĚĞ
ŽƉĚƌĂĐŚƚ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ŝĞƚƐ ŐŽĞĚ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞĞƌƚ ĞŶ ĚĞ ďĞƌĞŝĚŚĞŝĚ Žŵ ĚĂĂƌǀĂŶ
ƌĞŬĞŶƐĐŚĂƉĂĨƚĞůĞŐŐĞŶ͘ƵƚŽŶŽŵŝĞŝƐĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵǌĞůĨďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶƚĞŶĞŵĞŶ͘
tĂŶŶĞĞƌǁĞŚĞƚŚĞďďĞŶŽǀĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ĚĂŶďĞĚŽĞůĞŶǁĞŚĞƚƐĂŵĞŶŐĂĂŶǀĂŶĚŝĞǌĞƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ͗ ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͕ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͕ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ĞŶ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘ĞǌĞǌĞƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶďĞƉĂůĞŶŽŽŬĚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚǀĂŶĞĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͘ŝĞŝƐ
ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚŚĞŝĚ ĞŶ ĚĞ ŵŽĞŝůŝũŬŚĞŝĚƐŐƌĂĂĚ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞ ŬĞŶŶŝƐ͕
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͕ ĚĞ ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ ĐŽŶƚĞǆƚĞŶ ǁĂĂƌďŝŶŶĞŶ ǌĞ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ
ƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞŶĚĞŵĂƚĞǀĂŶĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚĚŝĞǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůĚǁŽƌĚƚ͘

,ŝĞƌŽŶĚĞƌ ŐĞǀĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŶŝǀĞĂƵƐ ǀĂŶ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĞĞŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͕ŶĂŵĞůŝũŬĚĞ͞ĚŝŐŝƚĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͗͟
ϯϰ

 sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ;ƵƌŽƉĞƐĞ ZĂĂĚ ĞŶ ŽŵŵŝƐƐŝĞ͕ hŶĞƐĐŽ͕ K^K ĞŶ ĞĚĞĨŽƉͿ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶŚĞƚƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚǀĂŶĞĞŶďƌĞĚĞƌŽůǀŽŽƌŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶǁŝũǌĞŶŽƉŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶŚĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ
ǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ǀŽŽƌĂůĚĂŶǀĂŶƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ;ǌŝĞǀĞƌĚĞƌͿ͘ĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌŽƉǌŝũĚŝƚĚŽĞŶ͕ŝƐƚĞƌƵŐƚĞ
ǀŝŶĚĞŶŝŶďŝũůĂŐĞϭ͘
ϯϱ
ĞĐƌĞĞƚďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞĚĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ĂƌƚϮ͕ϲΣ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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tŝƐŬƵŶĚŝŐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ
dŽĞŶĞŵĞŶĚĞŵĂƚĞǀĂŶĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚ→
→͙
EƵŵĞƌŝĞŬĞ
EƵŵĞƌŝĞŬĞ
ŝǀĞƌƐĞŐƌĂĨŝƐĐŚĞ
dĂďĞůůĞŶĞŶ
ŐĞŐĞǀĞŶƐ͕ĂůĚĂŶ
ŐĞŐĞǀĞŶƐ
ǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ŐƌĂĨŝĞŬĞŶ
ŶŝĞƚǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚ
ǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚŝŶ
ǀĂŶĚĂƚĂͲƐĞƚƐ
ŚĂŶƚĞƌĞŶ
ŝŶĞĞŶ
ĞĞŶƚĂďĞůĞŶͬŽĨ
ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƚĂďĞů ŐƌĂĨŝĞŬůĞǌĞŶĞŶ
ĞŶͬŽĨŐƌĂĨŝĞŬ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶ͘
ůĞǌĞŶĞŶ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶ͘

EƵŵĞƌŝĞŬĞ
ŐĞŐĞǀĞŶƐŽƌĚĞŶĞŶ
ŝŶĞĞŶƚĂďĞůĞŶ
ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶĚŽŽƌ
ĞĞŶŐƌĂĨŝĞŬŽĨ
ĚŝĂŐƌĂŵĞŶĞĞŶ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞ
ŬĞƵǌĞŵĂŬĞŶ
ƚƵƐƐĞŶ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐƐǁŝũǌĞŶ
ǀŽŽƌƌĞĞŬƐĞŶ
ŐĞŐĞǀĞŶƐ͘

dĂďĞůϭ͗sŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŶŝǀĞĂƵƐďŝŶŶĞŶĞĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞĚŝĞĚŽŽƌĞĞŶůĞĞƌůŝŶŐĚŽŽƌŚĞĞŶŚĞƚ
ůĞĞƌƉƌŽĐĞƐŬĂŶǀĞƌǁŽƌǀĞŶǁŽƌĚĞŶ͘

ď͘ tĞůŬĞƐŽŽƌƚĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǁĞ͍


tĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ŝƚŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŵĂŬĞŶǁĞŽƉďĂƐŝƐ
ǀĂŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚǁĂĂƌŝŶǌĞŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌĞƚ͘

KƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǁĞǀŝĞƌƐŽŽƌƚĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͗
→ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞŝĞĚĞƌĞũŽŶŐĞƌĞŵŽĞƚǀĞƌǁĞƌǀĞŶŽŵƚĞŬƵŶŶĞŶĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŝŶǌŝũŶ
ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬůĞǀĞŶ;ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐͿ͖
→ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŽŵǌŝũŶƌŽůĂůƐďƵƌŐĞƌŝŶĞĞŶƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐƚĞŬƵŶŶĞŶŽƉŶĞŵĞŶ;ƐŽĐŝĂůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐͿ͖
→ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŶŽĚŝŐǀŽŽƌŚĞƚƵŝƚŽĞĨĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶďĞƌŽĞƉ;ďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐͿ͖
→ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌŚĞƚƐƵĐĐĞƐǀŽůǀŽůŐĞŶǀĂŶŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ;ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐͿ͘

ůĚĞǌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐƐƚĂĂŶƵŝƚĞƌĂĂƌĚŶŝĞƚŽƉǌŝĐŚǌĞůĨŵĂĂƌǌŝũŶŶĂƵǁŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĞƌďŽŶĚĞŶ
ĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶ ŽŶĚĞƌůŝŶŐĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞǌĞƚ ŝŶ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞŶ͘ Ž ŬĂŶ ĚĞ
ĚŝŐŝƚĂůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ǌŽǁĞů ĞĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ǌŝũŶ ĂůƐ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͕
ŶĂĂƌŐĞůĂŶŐĚĞǌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞǁŽƌĚƚŝŶŐĞǌĞƚŽŵďǀ͘ƚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶŵĞƚǀƌŝĞŶĚĞŶǀŝĂĞĞŶ
ƐŽĐŝĂůĞŶĞƚǁĞƌŬƐŝƚĞ͕ĚĂŶǁĞůŽŵĞĞŶŶŽƚĂŵĞƚŐƌĂĨŝĞŬĞŶƚĞŵĂŬĞŶǀŽŽƌĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞŽƉ
ŚĞƚǁĞƌŬ͘

ŝŶŶĞŶĞůŬĞƐŽŽƌƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŵĂŬĞŶǁĞŶŽŐĞĞŶŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚ
Žŵ ƚĞ ďĞƉĂůĞŶ ŽĨ ŚĞƚ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ďĞƚƌĞĨƚ͕ ĚĂŶ ǁĞů ůŽƵƚĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚŐĞďŽŶĚĞŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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^ůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ




͞^ůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǌŝũŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĞůŬŝŶĚŝǀŝĚƵŶŽĚŝŐŚĞĞĨƚǀŽŽƌǌŝũŶǌĞůĨŽŶƚƉůŽŽŝŝŶŐ
ĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ĂĐƚŝĞĨďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉ͕ƐŽĐŝĂůĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞĞŶǌŝũŶǁĞƌŬ͟ϯϲ͘,ĞƚŐĂĂƚĚƵƐŽǀĞƌĞĞŶ
ĂĂŶƚĂůĞůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞǁĞŝŶŽŶƐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐĂĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵŽĞƚĞŶ
ŵĞĞŐĞǀĞŶ ŽŵĚĂƚ ǌŝũ ĞĞŶ ŵŝŶŝŵĂůĞ ǀĞƌĞŝƐƚĞ ǌŝũŶ Žŵ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ
ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘

^ůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŵŽĞƚĞŶ ǀŽůĚŽĞŶ ĂĂŶ ƚǁĞĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ǁĂĂƌŵĞĞ ǌĞ ǌŝĐŚ
ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞƐŽŽƌƚĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͗
Ͳ ,Ğƚ ǌŝũŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŶŽĚŝŐ ŚĞĞĨƚ ďŝũ ĂůůĞ ŵŽŐĞůŝũŬĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ŽĨ ĐŽŶƚĞǆƚĞŶ͕ ĚƵƐ ǌŽǁĞů ŝŶ ŚĞƚ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ůĞǀĞŶ͕ ĂůƐ ďŝũ ŚĞƚ
ůĞƌĞŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͘
Ͳ ,ĞƚǌŝũŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĞĞŶďĂƐŝƐŶŝǀĞĂƵǀĂŶĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůůĞŶ͘ŽŚĞĞĨƚ
ŝĞĚĞƌĞĞŶŶŽŽĚĂĂŶĞĞŶĂĂŶƚĂůǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŽŵƚĞŬƵŶŶĞŶĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ
ŝŶ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘ ĞǌĞ ǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ďĞƐĐŚŽƵǁĞŶ ǁĞ ĚĂŶ ŽŽŬ ĂůƐ
ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ Ğ ǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǁĂĂƌŽǀĞƌ ĞĞŶ ŝŶŐĞŶŝĞƵƌ ŵŽĞƚ
ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ Žŵ ĞĞŶ ďƌƵŐ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ͕ ǌŝũŶ ĞĐŚƚĞƌ ŐĞĞŶ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŵĞĞƌ͕
ŵĂĂƌ ďĞƐĐŚŽƵǁĞŶ ǁĞ ŶĂĂƌŐĞůĂŶŐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ĂůƐ ďĞƌŽĞƉƐͲ ŽĨ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ ,Ğƚ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚ ǁŽƌĚƚ ŐĞŵĂĂŬƚ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůĚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘

KŵĚĂƚ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞĞů ǌŝũŶ Žŵ ĂůƐ ďƵƌŐĞƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ
ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͕ ŝƐ ŚĞƚ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ ĚĂƚ ĞůŬĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ŽƉ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ Ğƌ ŝŶ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞŵĂƚĞŽǀĞƌďĞƐĐŚŝŬƚ;ǌŝĞŽŽŬƌƵďƌŝĞŬϱ͘ϰ͘ϭͿ͘ĞƐĞůĞĐƚŝĞĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝĞĞƌǀĂŶŵŽĞƚĞŶ
ĚĂŶŽŽŬŵĞƚĚĞŐƌŽŽƚƐƚĞǌŽƌŐǀƵůĚŝŐŚĞŝĚŐĞďĞƵƌĞŶ͘

Ğ ůŝũƐƚ ǀĂŶ ĂĐŚƚ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ĚĞ ƵƌŽƉĞƐĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ ŽƉƐƚĞůĚĞ ŝƐ ŽŶƐ
ǀĞƌƚƌĞŬƉƵŶƚ͘,ĞƚŐĂĂƚŽǀĞƌǀŽůŐĞŶĚĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐϯϳ͗

→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŝŶĚĞŵŽĞĚĞƌƚĂĂů
→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŝŶǀƌĞĞŵĚĞƚĂůĞŶ
→ tŝƐŬƵŶĚŝŐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝŶĞǆĂĐƚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
→ ŝŐŝƚĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ

ϯϲ

ƵƌŽƉĞƐĞĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐŽǀĞƌƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌůĞǀĞŶůĂŶŐůĞƌĞŶ͘
ĂŶďĞǀĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐWĂƌůĞŵĞŶƚĞŶĚĞZĂĂĚǀĂŶϭϴĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϲŝŶǌĂŬĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌ
ĞĞŶůĞǀĞŶůĂŶŐůĞƌĞŶ͘W>ϯϵϰǀĂŶϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϬϲ͕ϭϬͲϭϴ͘sŽŽƌĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶĞůŬĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞǌŝĞďŝũůĂŐĞ
Ϯ͘

ϯϳ

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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→ >ĞĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
→ ^ŽĐŝĂůĞĞŶďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
→ /ŶŝƚŝĂƚŝĞĨĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĐƵůƚƵƌĞĞůďĞǁƵƐƚǌŝũŶ
ĂŶĚĞǌĞůŝũƐƚǀŽĞŐĞŶǁĞĞĞŶĂĂŶƚĂůĂƐƉĞĐƚĞŶƚŽĞĞŶůĞŐŐĞŶǁĞĞǆƚƌĂĂĐĐĞŶƚĞŶ͘ŝƚŐĞďĞƵƌƚ
ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ŽƉƚŝĞƐ Ƶŝƚ ŚĞƚ ǀĞƌůĞĚĞŶ͕ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůĞ ŬůĞŵƚŽŶĞŶ ŝŶ ŽŶƐ sůĂĂŵƐĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŽĨ
ŬĞƵǌĞƐ ĚŝĞ ǁĞ ǀŽŽƌ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ǁŝůůĞŶ ŵĂŬĞŶ͘ ĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŵĞƚ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ƚŽƚ
͚ŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉ͛ǀŽĞŐĞŶǁĞ͚ĐƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚ͛ƚŽĞ͘

tĂƚ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĞŶ ďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ďĞƚƌĞĨƚ͕ ǌƵůůĞŶ ǁĞ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŚŽƵĚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ
ĂŶĂůǇƐĞǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŽƉĚĞ/^ƐƚƵĚŝĞ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϯ͘Ϯ͘ϲͿ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŝůůĞŶǁĞ
ĞĞŶĞǆƚƌĂĂĐĐĞŶƚůĞŐŐĞŶŽƉŚĞƚŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůĞ͘<ĞŶŶŝƐŽǀĞƌĚĞĞŝŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞĐƵůƚƵƌĞŶĞŶ
ŚƵŶǁĞĚĞƌǌŝũĚƐĞďĞŢŶǀůŽĞĚŝŶŐ͕ǀĂĂƌĚŝŐǌŝũŶŝŶŚĞƚŽŵŐĂĂŶŵĞƚĚŝĞĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĞŶďĞƌĞŝĚǌŝũŶƚĞ
ƌĞĨůĞĐƚĞƌĞŶŽǀĞƌŚĞƚĞŝŐĞŶŚĂŶĚĞůĞŶĞŶĚĞŶŬĞŶĞŶĚĂƚǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶ͕ǌŝũŶŝŵŵĞƌƐĞƐƐĞŶƚŝĞĞů
ĞŶŽŶŵŝƐďĂĂƌŝŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘

Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ͚ĐƵůƚƵƌĞĞů ďĞǁƵƐƚǌŝũŶ͛ ǀƵůůĞŶ ǁĞ ĂĂŶ ŵĞƚ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ͚ĐƵůƚƵƌĞůĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝĞ͛͘ ĞǌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǌƵůůĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞǀƵůĚ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ĚŝĞ ŽƉ ĚĂƚ
ǀůĂŬĚĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶĂůǌŝũŶŐĞǌĞƚ͘ĞƌĚĞƌĚĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŬƵŶƐƚǀŽƌŵĞŶĂůƐŐĞŢƐŽůĞĞƌĚĞ
ƵŝƚŝŶŐĞŶ ƚĞ ďĞŚĂŶĚĞůĞŶ͕ ƐĐŚƵŝǀĞŶ ǁĞ ʹ ǌŽĂůƐ ŝŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũǀĞŶĚĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ
ǀŽŽƌŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐϯϴʹĞĞŶŵĞĞƌŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚĞďĞŶĂĚĞƌŝŶŐŶĂĂƌǀŽƌĞŶŵĞƚƌƵŝŵĞ
ĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĚĞĐƵůƚƵƌĞůĞĐŽŶƚĞǆƚ͘ŽŶĐƌĞĞƚďĞƚĞŬĞŶƚĚŝƚĚĂƚǁĞũŽŶŐĞƌĞŶǁŝůůĞŶůĞƌĞŶŽŽŐ
ƚĞ ŚĞďďĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĂƌƚŝƐƚŝĞŬĞ ŝŶ ŚƵŶ ůĞĞĨǁĞƌĞůĚ͕ ĚĞ ƐĐŚŽŽŶŚĞŝĚ ĚŝĞ ŚĞŶ ŽŵƌŝŶŐƚ ĞŶ ĚĞ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĞǆƉƌĞƐƐŝĞǀŽƌŵĞŶĚŝĞŵĞŶŚŝĞƌǀŽŽƌŬĂŶĂĂŶǁĞŶĚĞŶ͘

tĂŶŶĞĞƌǁĞĚĞƐĞƚĂĂŶƵƌŽƉĞƐĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐƚĞŶƐůŽƚƚĞǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶŵĞƚĚĞŶŝĞƵǁĞ
ǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐĚŽĞůĞŶ͕ ĚĂŶ ŽŶƚďƌĞŬĞŶ Ğƌ ŶŽŐ
ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŽƉ ŚĞƚ ǀůĂŬ ǀĂŶ ĚƵƵƌǌĂŵĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ ĞŶ ŵĞŶƚĂĂů ĞŶ
ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ͘ ĞŝĚĞ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ ǁŝŶŶĞŶ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ĂĂŶ ďĞůĂŶŐ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ ϯ͘ϭͿ͕ ŵĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ŽŽŬ ƐƚĞƵŶĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶĚ
ĚƌĂĂŐǀůĂŬ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ sůĂĂŵƐĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǌƵůůĞŶ ǁĞ ďŝũ ĚĞ ǀĞƌĚĞƌĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ
ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŝŶ ŚĞƚ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŵŽĞƚĞŶ
ŚŽƵĚĞŶŵĞƚĚĞŝŵƉĂĐƚǀĂŶĚĞĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶďĞĞůĚĐƵůƚƵƵƌ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϯ͘ϯ͘ϯͿ͘

tĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ĚƵƐ ǀŽŽƌ ŽŶƐ ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŝŶ ƚŝĞŶ ƐŽŽƌƚĞŶ
ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĞƐƐĞŶƚŝĞĞůǌŝũŶŽŵƚĞŬƵŶŶĞŶĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŝŶŽŶǌĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐĞŶ
ĚĂĂƌŽŵĚŝĞŶĞŶďĞƌĞŝŬƚƚĞǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͗

→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŝŶĚĞŵŽĞĚĞƌƚĂĂů
→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŝŶǀƌĞĞŵĚĞƚĂůĞŶ
ϯϴ

sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕sKdΛϮϬϭϬ͘EŝĞƵǁĞǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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→ tŝƐŬƵŶĚŝŐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝŶĞǆĂĐƚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
→ ŝŐŝƚĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
→ >ĞĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
→ ^ŽĐŝĂůĞĞŶďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
→ /ŶŝƚŝĂƚŝĞĨ͕ĐƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĐƵůƚƵƌĞĞůďĞǁƵƐƚǌŝũŶĞŶĐƵůƚƵƌĞůĞĞǆƉƌĞƐƐŝĞ
→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĚƵƵƌǌĂŵĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
→ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌŵĞŶƚĂĂůĞŶůŝĐŚĂŵĞůŝũŬǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ
ĞǌĞ ůŝũƐƚ ŐĞĞĨƚ ĞŶŬĞů ĞĞŶ ƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ĂĨďĂŬĞŶŝŶŐ ǁĞĞƌ ǀĂŶ ǁĞůŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĂůƐ
ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŵŽĞƚĞŶ ďĞƐĐŚŽƵǁĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ŽĂůƐ ŚŝĞƌďŽǀĞŶ ǀĞƌŵĞůĚ͕ ŬĞŶŶĞŶ ĂůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŶŝǀĞĂƵƐǀĂŶĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚ͘ŝũĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞƚŝĞŶƐŽŽƌƚĞŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŶĂĂƌŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǌƵůůĞŶǁĞĚƵƐŶŽŐŵŽĞƚĞŶďĞƉĂůĞŶǁĞůŬŶŝǀĞĂƵ
ǀĂŶĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚǀĂŶĚŝĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
ŵŽĞƚĞŶ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ͘ KĨ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ ǁŽŽƌĚĞŶ͕ ǀĂŶĂĨ ǁĞůŬ ŶŝǀĞĂƵ ǁĞ ĚĞ ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝŶǀƵůůĞŶĂůƐƐŽĐŝĂůĞ͕ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ďĞƌŽĞƉƐͲŽĨǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶŚĞƚĚŽŵĞŝŶŽĨĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĚŝĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐǀŽůŐƚ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϱ͘ϰ͘ϭͿ͘
WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ůĂƚĞŶ ŝĞŵĂŶĚ ƚŽĞ Žŵ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ ǀůĂŬ ƚĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ͘ Ğ
ŽŵǀĂƚƚĞŶŽ͘Ă͘ǌĞůĨƐƚƵƌŝŶŐ͕ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐůĞƌĞŶĞŶŚĞƚŬƵŶŶĞŶďĞƉĂůĞŶǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶĚŽĞůĞŶ͘
KŶĚĞƌǌĞůĨƐƚƵƌŝŶŐǀĞƌƐƚĂĂŶǁĞĚĂƚŵĞŶƐĞŶŚƵŶĞŝŐĞŶƚŝũĚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞŶǌŝĐŚĂĂŶƉĂƐƐĞŶĂĂŶ
ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚĞ ŽĨ ŶŝĞƵǁĞ ƐŝƚƵĂƚŝĞƐ͘ ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ůĞƌĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ Žŵ ƚĞŬŽƌƚĞŶ ŝŶ ĞŝŐĞŶ
ŬĞŶŶŝƐĞŶǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŽƉƚĞƐƉŽƌĞŶĞŶǌĞŽƉĞŝŐĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨďŝũƚĞƐĐŚĂǀĞŶ͘,ĞƚŝƐĞǀĞŶĞĞŶƐ
ŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶĞŶĚĞǌŝŶŽŵĞĞŶůĞǀĞŶůĂŶŐƚĞůĞƌĞŶ͘,ĞƚŬƵŶŶĞŶďĞƉĂůĞŶǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶĚŽĞůĞŶ
ŝƐŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶƚŽƚŚĞƚďĞƉĂůĞŶ͕ƉůĂŶŶĞŶĞŶďĞŚĂůĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͘
WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůůĞŶ ŽŽŬ ĚĂƚ ŵĞŶ ĞĞŶ ŝĚĞĞ ŚĞĞĨƚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŐĞŶ
ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǌŝĐŚďĞǁƵƐƚŝƐǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶƌŽůŝŶĞĞŶŐƌŽĞƉ͘
^ŽĐŝĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ


^ŽĐŝĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǌŝũŶŶŽĚŝŐŽŵŽƉĞĞŶŐĞƉĂƐƚĞǁŝũǌĞƚĞŬƵŶŶĞŶŽŵŐĂĂŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞŶĞŶ
Žŵ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƌŽůůĞŶ ;ŚĞƚ ŐĞǌŝŶ͕ ĚĞ ǀƌŝĞŶĚĞŶŬƌŝŶŐ͕ ŚĞƚ ďĞƌŽĞƉƐůĞǀĞŶ͕ ŚĞƚ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐůĞǀĞŶ͕ŚĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬůĞǀĞŶ͕͙ͿƚĞŬƵŶŶĞŶŽƉŶĞŵĞŶ͘

Ğ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŽŵǀĂƚƚĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝĞ ;ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ĚĞŶŬƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ŽǀĞƌ
ǌŝĐŚǌĞůĨ͕ ĚĞ ĂŶĚĞƌ ĞŶ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞ ŵĞƚ ĚĞ ĂŶĚĞƌͿ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ;ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ
ŐĞĚƌĂŐƐƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐĞŶŐĞĚƌĂŐƐƌĞƉĞƌƚŽŝƌĞͿ͕ƐŽĐŝĂůĞŐĞǀŽĞůĞŶƐ;ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶŚĞƚǀĞƌůŽŽƉǀĂŶĚĞ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞĞŶŚĞƚǌĞůĨďĞĞůĚͿĞŶƐŽĐŝĂůĞǁĂĂƌĚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞƐ;ǁĂƚǁŝůŵĞŶďĞƌĞŝŬĞŶŝŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞƐ
ĞŶ ĚŽĞůĞŶͬƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶĚŝĞ ŵĞŶ ŚŝĞƌďŝũŶĂƐƚƌĞĞĨƚͿ͘ ,ŝĞƌďŝũ ǁŽƌĚĞŶĚĞĞŝŐĞŶ ďĞůĂŶŐĞŶ ĞŶ ĚŝĞ
ǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶĂĨŐĞǁŽŐĞŶ͘
ĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ


ĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǌŝũŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞŝĞŵĂŶĚŶŽĚŝŐŚĞĞĨƚŽŵĞĨĨŝĐŝģŶƚĞŶďĞŬǁĂĂŵ
ŝŶ ĞĞŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ŽƉ ĚĞ ǁĞƌŬǀůŽĞƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŚĂŶĚĞůĞŶϯϵ͘ Ğ ǁŽƌĚĞŶ
ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƉƌŽĨŝĞů ĞŶ ŐĞǀĞŶ ĚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ ǁĞĞƌ͘ ĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀĂƌŝģƌĞŶ ǀŽůŐĞŶƐŚĞƚ ďĞƌŽĞƉ ŽĨ ĚĞ ƐĞĐƚŽƌ ǁĂĂƌŝŶ
ǌĞŵŽĞƚĞŶƚŽĞŐĞƉĂƐƚǁŽƌĚĞŶ͘

dŽĐŚ ŝƐ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ǌŽ ĚĂƚ ĚĞ ďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŶŬĞů ŬƵŶŶĞŶ ŝŶŐĞǌĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌ ĠĠŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĞŬďĞƌŽĞƉŽĨŝŶĠĠŶďĞƉĂĂůĚĞƐĞĐƚŽƌ͘ŽǌŝũŶƐŽŵŵŝŐĞďĞƌŽĞƉĞŶ;ďǀ͘ƉƌŽĐĞƐŽƉĞƌĂƚŽƌͿ
ŶŝĞƚ ƐĞĐƚŽƌŐĞďŽŶĚĞŶ͘ ŶĚĞƌĞ ďĞƌŽĞƉĞŶ ŚĞďďĞŶ ĚĂŶ ǁĞĞƌ ĞĞŶ ďƌĞĚĞ ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ƐƚĂŵ ĂĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ĂĂŶŐĞǀƵůĚ ǁŽƌĚĞŶ ŵĞƚ ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞ ƐĞĐƚŽƌƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ;ďǀ͘ƚĂŶĚĂƌƚƐĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞŶŚƵŝƐĂƌƚƐĂƐƐŝƐƚĞŶƚͿ͘
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ


tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǌŝũŶ ŶŽĚŝŐ Žŵ ƐƵĐĐĞƐǀŽů ƚĞ ƐƚƵĚĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶĂĂŶĚĞǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐƚĞŶĂĂŶǌŝĞŶǀĂŶ
ŝŶƐƚƌŽŵĞŶĚĞ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͘ Ğ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂĨŐĞůĞŝĚ ǀĂŶ ĞĞŶ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐĚŽŵĞŝŶ ĞŶ
ŽŵǀĂƚƚĞŶĚĂŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶĚĞŝŶŚŽƵĚĞŶǀĂŶĚĂƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐĚŽŵĞŝŶŵĂĂƌŽŽŬŚĞƚŬƌŝƚŝƐĐŚĞŶ
ƉƌŽďůĞĞŵŽƉůŽƐƐĞŶĚ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞŶŬĞŶ ĞŶ ĚĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĞŶ ƐǇŶƚŚĞƐĞ ǀĂŶ ĞŶ ƌĞĨůĞĐƚŝĞ ŽǀĞƌ ĚĞ
ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŝĚĞĞģŶ͘

ŽĂůƐďŝũďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝƐŚĞƚŽŽŬďŝũĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ
ŽŵƚŽĞŬŽŵƐƚŐĞƌŝĐŚƚƚĞǁĞƌŬĞŶĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐƚĞŚŽƵĚĞŶŵĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶďŝŶŶĞŶŚĞƚŚŽŐĞƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶĚĞǁŝũǌĞǁĂĂƌŽƉĂĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐǀĞƌŐĂƌŝŶŐĞŶǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞĚĂĂŶ͘
Đ͘ tĂƚŝƐĚĞƌĞůĂƚŝĞƚƵƐƐĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐĞŶĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶϰϬ͍


Ğ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƐŽŽƌƚĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀŽƌŵĞŶ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞŬĂĚĞƌ ǀŽŽƌ ŚĞƚ
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ DĂĂƌ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ƐƚĂĂŶ ŶŝĞƚ ŽƉ ǌŝĐŚǌĞůĨ͘
ŶĞƌǌŝũĚƐ ŵĂŬĞŶ ǌĞ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͕ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ ŬƌŝũŐĞŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞĞŶ
ǀĞƌƚĂůŝŶŐ ŶĂĂƌ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ͘ /Ŷ ĚĞǌĞ ƌƵďƌŝĞŬ ǀĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬĞŶ ǁĞ ĚĞ ƌĞůĂƚŝĞ ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĂůƐƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞŬĂĚĞƌĞŶĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐŶĂĂƌ;ŽŶĚĞƌǁŝũƐͿŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͕ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ͕
ůĞĞƌƉůĂŶŶĞŶĞŶǀĂŬŬĞŶ͘

/Ŷ ϮϬϬϵ ǁĞƌĚ ŚĞƚ ĚĞĐƌĞĞƚ ŽƉ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ͘ Ğ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ďĞƐƚ ŽŵƐĐŚƌŝũǀĞŶ ĂůƐ ĞĞŶ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ŽƌĚĞŶŝŶŐ ǀĂŶ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĞĞŶĠĠŶĚƵŝĚŝŐĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŝŶƐĐŚĂůŝŶŐǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĞƌ
ĚĞĞů ǀĂŶ ƵŝƚŵĂŬĞŶ͘ Ğ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŚĞĞĨƚ ƚŽƚ ĚŽĞů Žŵ ƚĞ ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ
ϯϵ

 /Ŷ ĂƌƚŝŬĞů Ϯ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĞĐƌĞĞƚ ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ
ďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƉƌŽĨŝĞůŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶĂůƐĞĞŶĂĨŐĞƌŽŶĚŐĞŚĞĞůǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĞĞŶďĞƌŽĞƉƐďĞŽĞĨĞŶĂĂƌ
ŝŶĞĞŶďĞƉĂĂůĚĞĂƌďĞŝĚƐĐŽŶƚĞǆƚŚĂŶƚĞĞƌƚŽŵ;ĚĞͿƚĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘
ϰϬ
DĞƚĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶďĞĚŽĞůĞŶǁĞǌŽǁĞůĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶĂůƐĚĞƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ŽǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĞǀĂŶŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͕ŚĞƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶŚĞůĚĞƌŚĞŝĚŝŶĚĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ
ĞŶ ŚƵŶ ŽŶĚĞƌůŝŶŐĞ ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ ŽǀĞƌ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƵƐƐĞŶĚĞďĞƌŽĞƉƐͲĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǁĞƌĞůĚϰϭ͘

Ğ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚƚ ƚǁĞĞ ƐŽŽƌƚĞŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͗
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ĞŶ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͘ ĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƌŽŶĚĞ ĞŶ
ŝŶŐĞƐĐŚĂĂůĚĞ ŐĞŚĞůĞŶ ǀĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǁĂĂƌŵĞĞ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞŽĞĨĞŶĚ͘
KŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƌŽŶĚĞ ĞŶ ŝŶŐĞƐĐŚĂĂůĚĞ ŐĞŚĞůĞŶ ǀĂŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ǀŝĂ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ ĚŝĞ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ ǌŝũŶ Žŵ
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ƚĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ ĞŶ ƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĞŶ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ ǀĞƌĚĞƌĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ŬƵŶŶĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞǀĂƚ ŽĨ ǁĂĂƌŵĞĞ ďĞƌŽĞƉƐĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞŽĞĨĞŶĚ͘ /Ŷ ĚŝĞ ǌŝŶ
ŬƵŶŶĞŶ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ĚĞĞů ƵŝƚŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͘ ,Ğƚ ĚĞĐƌĞĞƚ ŽƉ ĚĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ďĞƉĂĂůƚ ĚĂƚ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǀŽŽƌƚĂĂŶ ŐĞǁĞƌŬƚ ǁŽƌĚƚ ŵĞƚ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͘ ĞǌĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞďŽƵǁĚ Ƶŝƚ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ
ĞŶͬŽĨĞƌŬĞŶĚĞďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͘

ŝŶĚƚĞƌŵĞŶďůŝũǀĞŶĚƵƐŽŽŬŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚĚĞŵŝŶŝŵƵŵĚŽĞůĞŶĚŝĞĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ
ĞŶ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ ĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶƉŽƉƵůĂƚŝĞ ŝŶ ŚĞƚ ŐĞǁŽŽŶ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ĚĞ ďĂƐŝƐ ǀŽƌŵĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͘ EŝĞƵǁ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ĚĞĐƌĞĞƚ ŽƉ ĚĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌďĞƉĂĂůƚĚĂƚĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶǀŽŽƌƚĂĂŶŝŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶ
ƵŝƚŐĞĚƌƵŬƚĞŶĚĂƚĞƌĚƵƐďŝũĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶĚĞǌĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶŐĞďƌƵŝŬǌĂůŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ
ǀĂŶ ĚĞ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞůĞŵĞŶƚĞŶ Ƶŝƚ ĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ;ǌŝĞ ďŝũůĂŐĞ ϯͿ͘ Ğ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞůĞŵĞŶƚĞŶ ǌŝũŶ ĚĞ ŐĞŶĞƌŝĞŬĞ ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ ;ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͕ ĂƚŝƚƵĚĞƐ͕
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚͿ ǀĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀĂŶ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵ͘

KƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌďĞƐƚĂĂƚĞůŬĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƵŝƚĞĞŶĂĨŐĞƌŽŶĚŐĞŚĞĞůǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘
ĂĂƌ ŵĂŬĞŶ ĂůƚŝũĚ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚĞĞů ǀĂŶƵŝƚ͕ ĂĂŶŐĞǀƵůĚ ŵĞƚƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŶ ʹ ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ĨŝŶĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ʹ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŽĨ ďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ ,ŝĞƌŵĞĞ ǀĞƌƐĐŚƵŝǀĞŶ ǁĞ ĚĞ ŬůĞŵƚŽŽŶ ŝŶ ŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŵĞĞƌĚĂŶŶƵŶĂĂƌĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĞĞŶůĞĞƌůŝŶŐǀĞƌǁĞƌĨƚƚŝũĚĞŶƐŚĞƚ
ůĞĞƌƉƌŽĐĞƐ͘

ĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐǁŽƌĚĞŶŐĞŬŽƉƉĞůĚĂĂŶĠĠŶǀĂŶĚĞĂĐŚƚŶŝǀĞĂƵƐǀĂŶ
ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ ,Ğƚ ŶŝǀĞĂƵ ǀĂŶ ĞĞŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŝŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǁŽƌĚƚ ďĞƉĂĂůĚ ĚŽŽƌ ĚĞ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞůĞŵĞŶƚĞŶ͘ ,Ğƚ ŐĞŚĞĞů ĂĂŶ
ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ŽĨ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ďĞƉĂĂůƚ ŚĞƚ ŶŝǀĞĂƵ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͘ ,Ğƚ
ĚĞĐƌĞĞƚ ŽƉ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŬŽƉƉĞůƚ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ ŐƌĂĚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĂĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵƐ͘,ĞƚŝƐŵŽŐĞůŝũŬĚĂƚĚŝĞŬŽƉƉĞůŝŶŐʹŝŶĚĞ
ǀŽŽƌŽƉŐĞƐƚĞůĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ Ͳ ǌĂů ǁŽƌĚĞŶ ŚĞƌǌŝĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ ĚĂƚ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐǀĂŶŶŝǀĞĂƵĠĠŶ͕ƚǁĞĞ͕ĚƌŝĞĞŶǀŝĞƌŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶďĞŚĂĂůĚ
;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϱ͘ϭͿ͘



ϰϭ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞǀĐǀůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘ďĞͬĞǀĐͺďĞůĞŝĚͬŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘Śƚŵů

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ

V L A A M S P A R LEMENT

22

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 1

61

Ě͘ tĂƚŵĞƚĚĞůĞĞƌƉůĂŶŶĞŶĞŶĚĞǀĂŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͍


KŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞƌĚĞƌ ǀĞƌƚĂĂůĚ ŝŶ ĞĞŶ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͘ Ăƚ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ŝƐ ʹ ǌŽĂůƐ
ŽŽŬŶƵŚĞƚŐĞǀĂůŝƐͲŚĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶĞĞŶǁŝƐƐĞůǁĞƌŬŝŶŐƚƵƐƐĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŶ
ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ͘ Ğ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ďĞƉĂĂůƚ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ŝŶ ŶĂƵǁ ŽǀĞƌůĞŐ ŵĞƚ ĚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ Ğ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ ƐƚĞůůĞŶ ŽƉ ŚƵŶ ďĞƵƌƚ ůĞĞƌƉůĂŶŶĞŶ ŽƉ͘ ĞŶ
ůĞĞƌƉůĂŶ ĐŽŶĐƌĞƚŝƐĞĞƌƚ ĚĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ĞŶ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ
ŝŶůĞĞƌƉůĂŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝƐĂĂŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐŽŵĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀĂŶĞĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ĂĂŶƚŽŽŶďĂĂƌ ŽƉ ƚĞ ŶĞŵĞŶ ŝŶ ĚĞ ůĞĞƌƉůĂŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͘ ŝƚ ůĞĞƌƉůĂŶ
ǁŽƌĚƚ ƚĞƌ ŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐ ǀŽŽƌŐĞůĞŐĚ ĂĂŶ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ĞŶ ŵŽĞƚ ŶĂ ŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐ ŐĞďƌƵŝŬƚ
ǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞƐĐŚŽůĞŶ͘

Ğ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ůĞŐƚ ďŽǀĞŶĚŝĞŶ ĞĞŶ ůŝŵŝƚĂƚŝĞǀĞ ůŝũƐƚ ǀĂŶ ǀĂŬŬĞŶ ǀĂƐƚ͘ sĂŬŬĞŶ ǀŽƌŵĞŶ ĞĞŶ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞůĞŵĞŶƚ ĚĂƚ ƚŽĞůĂĂƚ Žŵ ŽŶĚĞƌǁŝũǌĞŶĚ ƉĞƌƐŽŶĞĞů ŵĞƚ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ
ďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚƚĞďĞůĂƐƚĞŶŵĞƚĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŽƉĚƌĂĐŚƚ͘EŝĞƵǁŝƐĚĂƚĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚ
ŶŝĞƚůĂŶŐĞƌǌĂůǀĂƐƚůĞŐŐĞŶďŝŶŶĞŶǁĞůŬƐƉĞĐŝĨŝĞŬǀĂŬĞƌŐĞǁĞƌŬƚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶĂĂŶďĞƉĂĂůĚĞ
ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ͘ ŝƚ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ƚĂĂŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ͘ ŝũ ďĞƉĂůĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ůĞĞƌƉůĂŶ
ďŝŶŶĞŶ ǁĞůŬĞ ǀĂŬŬĞŶ ŐĞǁĞƌŬƚ ǌĂů ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶ ǁĞůŬĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ŽĨ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͘
ĂĂƌďŝũŬƵŶŶĞŶƐŽŵŵŝŐĞǀĂŬŬĞŶŐĞĐůƵƐƚĞƌĚĂĂŶŐĞďŽĚĞŶǁŽƌĚĞŶ͘

ĞŶ ŐĞǀŽůŐ ŚŝĞƌǀĂŶ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚ ƚƵƐƐĞŶ ǀĂŬŐĞďŽŶĚĞŶ ĞŶ ǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞ
ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶǀĞƌǀĂůƚ͘
ϰ͘Ϯ͘Ϯ

ĞŶǀůŽƚƚĞŽǀĞƌŐĂŶŐƚƵƐƐĞŶŚĞƚďĂƐŝƐͲĞŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ

/ŶĚĞŵŝƐƐŝĞ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϰ͘ϭͿďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶǁĞĚĂƚŚĞƚŚĞƌǀŽƌŵĚĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐĞůŬĞ
ůĞĞƌůŝŶŐǌŽǀĞƌŵŽŐĞůŝũŬŵŽĞƚďƌĞŶŐĞŶŝŶǌŝũŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘KŵŚŝĞƌŝŶƚĞŬƵŶŶĞŶ
ƐůĂŐĞŶ͕ ŵŽĞƚ ĞĐŚƚĞƌ ŽŽŬ ĚĞ ůŽŽƉďĂĂŶ ŝŶ ŚĞƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ŶĂĂƌ ŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŽŶĚĞƌĚĞůŽĞƉǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶ͘
Ă͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝĞĚŽŽƌƐƚƌŽŽŵ


ůŬ ŬŝŶĚ ǁŽƌĚƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚ ƉŽƚĞŶƚŝĞĞů ŐĞďŽƌĞŶ ĚĂƚ ǀĞƌĚĞƌ ŽŶƚǁŝŬŬĞůƚ ĚŽŽƌ ŝŵƉƵůƐĞŶ
ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ ^ŽŵŵŝŐĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ǁĂĂƌŝŶ ǌĞ ŽƉŐƌŽĞŝĞŶ͕
ŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞĞŶĚŝǀĞƌƐĞŝŵƉƵůƐĞŶ͘ŶĚĞƌĞŶďůŝũǀĞŶŚŝĞƌŝŶŵĞĞƌŽĨŵŝŶĚĞƌĞŵĂƚĞ
ǀĂŶ ǀĞƌƐƚŽŬĞŶ͘ ŝƚ ǀĞƌŬůĂĂƌƚ ǁĂĂƌŽŵ ŚĞƚ ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ŶŽŐ ŶŝĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŝƐ ǀĂŶ ĂůůĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĞĞŶ ǀŽůůĞĚŝŐĞ ŝŶƐĐŚĂƚƚŝŶŐ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ŚƵŶ ƉŽƚĞŶƚŝĞĞů͘ >ĞĞƌͲ ŽĨ
ŐĞĚƌĂŐƐƐƚŽŽƌŶŝƐƐĞŶ͕ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ͕ ŬĂŶƐĂƌŵŽĞĚĞ͕ ƚĂĂůĂĐŚƚĞƌƐƚĂŶĚ͕ ŐĞǁŽŽŶ ĞĞŶ
͚ůĂĂƚďůŽĞŝĞƌ͛ǌŝũŶ͕͙ůĚĞǌĞŽŶĚĞƌůŝŶŐǀĞƌǁĞǀĞŶĨĂĐƚŽƌĞŶŬƵŶŶĞŶĞĞŶŝŶǀůŽĞĚŚĞďďĞŶŽƉĚĞ
ƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ ŝŶ ŚĞƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ďŝũŐĞǀŽůŐ ĚĞ ƐƚĂƌƚƉŽƐŝƚŝĞ ĂĂŶ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ ǀĂŶ ŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞƉĂůĞŶ͘,ĞƚŝƐĚĂŶŽŽŬǀĂŶĞƐƐĞŶƚŝĞĞůďĞůĂŶŐĚĂƚĚĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌĞƐĐŚŽŽů
ǌŝĐŚďŝũĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶǌŽǀŽůůĞĚŝŐŵŽŐĞůŝũŬďĞĞůĚŬĂŶǀŽƌŵĞŶǀĂŶĚŝĞƐƚĂƌƚƉŽƐŝƚŝĞ͕ĂůƐŽŽŬ
ǀĂŶĞǀĞŶƚƵĞůĞƉƌŽďůĞŵĞŶ͘

ĞŶŐŽĞĚŐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĞƌĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶďĂƐŝƐͲŶĂĂƌƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŝƐĞĞŶĞĞƌƐƚĞƐƚĂƉ
ǀŽŽƌĞĞŶǀůŽƚƚĞƐƚĂƌƚǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐŝŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘KƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌŬƵŶŶĞŶĚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶĚŝĞŝŶŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐǌŝũŶŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͕ŐĞĐŽŶƚŝŶƵĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞ
ŐƌĂĂĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ Ăƚ ŬĂŶ ĂůƐ ƐĐŚŽŽů ĚŽŽƌ ďĞƚĞƌ ǁĞƌŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ůĞĞƌůŝŶŐǀŽůŐƐǇƐƚĞĞŵ ĞŶ ĂůƐ ůĞĞƌůŝŶŐ ĚŽŽƌ ĚĞ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ƉŽƌƚĨŽůŝŽ ƚĞ
ǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ͘,ĞƚŝƐĞĞŶĂƐƉĞĐƚĚĂƚŽŽŬƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĂĂŶďŽĚǌĂůŬŽŵĞŶŝŶŚĞƚŐĞƉůĂŶĚĞĚĞĐƌĞĞƚ
ŽƉĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘
ď͘ ĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶŚĞƚŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ


/ŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌŝƐŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬĚĂƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶƐƚĂƉƉĞŶŝŶĚĞͲƐƚƌŽŽŵǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞ
ŐƌĂĂĚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǌŽŶĚĞƌ ĞĞŶ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ŶĚĞƌǌŝũĚƐ ǌŝũŶ Ğƌ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ǁĞů ŽǀĞƌ ĞĞŶ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ĞŶ ƚŽĐŚ ŶĂĂƌ ĚĞ Ͳ
ƐƚƌŽŽŵŐĂĂŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶǀŽĞƌĞŶƐŽŵŵŝŐĞƐĐŚŽůĞŶĞĞŶƐŽĞƉĞůĞƌďĞůĞŝĚĚĂŶĂŶĚĞƌĞ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌ
ŚĞƚŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŶŝĞƚŽǀĞƌĂůĚĞǌĞůĨĚĞůĂĚŝŶŐĚĞŬƚ͘sŽŽƌƐĞĐƵŶĚĂŝƌĞƐĐŚŽůĞŶŝƐ
ŚĞƚ ďŝũŐĞǀŽůŐ ŵŽĞŝůŝũŬ Žŵ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞŚĂĂůĚĞ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ĚĞ ƐƚĂƌƚƉŽƐŝƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐŝŶƚĞƐĐŚĂƚƚĞŶ͘

/ŶŚĞƚŚĞƌǀŽƌŵĚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŬŽŵƚĞƌĞĞŶĠĠŶͲŽƉͲĠĠŶͲƌĞůĂƚŝĞƚƵƐƐĞŶŚĞƚďĞŚĂůĞŶǀĂŶ
ŚĞƚŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶĚĞƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŚĞƚϭƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌ͘ůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŝĞŽǀĞƌ
ŚĞƚ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ƐƚĂƉƉĞŶ ŝŶ ŝŶ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ͘ Ğ ĂŶĚĞƌĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵŽĞƚĞŶŶĂĂƌŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϱ͘ϯͿ͘

ĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ĠĠŶͲŽƉͲĠĠŶͲƌĞůĂƚŝĞ ŝƐ ĚĂƚ Ğƌ ĞĞŶ ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞ ĞŶ
ŚĞůĚĞƌĞŝŶǀƵůůŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞŐĞǀĞŶĂĂŶĚĞďĞƌĞŝŬƚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐĚŽĞůĞŶŽĨĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞůĞŝĚĞŶ
ƚŽƚ ĚĂƚ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ůůĞĞŶ ŽƉ ĚŝĞ ŵĂŶŝĞƌ ŬĂŶ ĚĞ ůĞƌĂĂƌŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ
ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞĞŶ ďĞƚĞƌ ďĞĞůĚ ŬƌŝũŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚĂƌƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀĂŶ ĞůŬĞ
ůĞĞƌůŝŶŐ͘

,Ğƚ ƚŽĞŬĞŶŶĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŝƐ ĞĞŶ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ ǀĂŶ ĚĞ
ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ͘ ĞǌĞ ďĂƐĞĞƌƚ ǌŝĐŚ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŽƉ ĚĞ ŵĂƚĞ ǁĂĂƌŝŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚĞ
ůĞĞƌƉůĂŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ŚĞďďĞŶ ďĞƌĞŝŬƚ ĞŶ ďĞƐĐŚŝŬƚ ďŝũŐĞǀŽůŐ ŽǀĞƌ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞŵĂƌŐĞ͘
,Ğƚ ŝƐ ŶŝĞƚ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ ƚĞ ƌĂŬĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ǀĂŶ ďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ǀůĂŬ ǀĂŶ
ĞǀĂůƵĂƚŝĞ ĞŶ ĂƚƚĞƐƚĞƌŝŶŐ͘ KŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ ĞŶ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ŵŽĞƚĞŶ Ğƌ ƐĂŵĞŶ ŽǀĞƌ ǁĂŬĞŶ
ĚĂƚ ŚĞƚ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶŬĞů ƵŝƚŐĞƌĞŝŬƚ ǁŽƌĚƚ ǁĂŶŶĞĞƌ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĚŽĞůĞŶŚĞďďĞŶďĞƌĞŝŬƚĞŶĚĂƚĂĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŝĞǁĞůĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚĂůůĞ
ůĞĞƌƉůĂŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ďĞŚĂĂůĚ ŚĞďďĞŶ͕ ŚĞƚ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ƵŝƚŐĞƌĞŝŬƚ ǁŽƌĚƚ͘
,ŝĞƌŵĞĞ ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ ǁĞ ŚĞƚ ĐŝǀŝĞů ĞĨĨĞĐƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ
ǀŽƌŵĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶĚĞďĂƐŝƐǀŽŽƌĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŽƉŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵĠĠŶ͘,Ğƚ
ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚŝƐŚŝĞƌǀĂŶŚĞƚďĞǁŝũƐƐƚƵŬ͘

,Ğƚ ŽǀĞƌƐƚŝũŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶ ĞĞŶ ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ĚĞŬŬŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĞƌŝŶŐĞŶĞƌǌŝũĚƐĞŶŚĞƚďĞŚŽƵĚǀĂŶĚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞǀĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ͕
ǌĂůŐĞďĞƵƌĞŶŝŶƐĂŵĞŶƐƉƌĂĂŬŵĞƚĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ͘
Đ͘ ĞŶƐĐƌĞĞŶŝŶŐǀŽŽƌEĞĚĞƌůĂŶĚƐďŝũĚĞƐƚĂƌƚǀĂŶŚĞƚ^K


sĂŶ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ďĞŚĂĂůĚ ŚĞďďĞŶ͕ ŵŽŐĞŶ ǁĞ ƚĞƌĞĐŚƚ
ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ ĚĂƚ ǌĞ ĚĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ǀŽŽƌ EĞĚĞƌůĂŶĚƐ ďĞŚĞĞƌƐĞŶ͘ ĞƐŽŶĚĂŶŬƐ ǌƵůůĞŶ ĚĞǌĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶŽŐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞŚĞĞƌƐŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵƐǀĂŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐďĞƌĞŝŬƚŚĞďďĞŶ͘KŵŽƉ
ĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶǌŽĂĚĞƋƵĂĂƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞŬƵŶŶĞŶŝŶƐƉĞůĞŶ͕ǀŽŽƌǌŝĞŶǁĞĞĞŶƐĐƌĞĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞ
ďĞŚĞĞƌƐŝŶŐǀĂŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐǀŽŽƌĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďŝũĚĞƐƚĂƌƚǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ŝũĚĞǌĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐǌĂůŶĂŐĞŐĂĂŶǁŽƌĚĞŶŝŶǁĞůŬĞŵĂƚĞƚĂĂůǌǁĂŬŬĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶƐƚĂĂƚǌŝũŶŽŵ
ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŵĞƚ ƐƵĐĐĞƐ ƚĞ ĚŽŽƌůŽƉĞŶ͘ ĞǌĞ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ǌĂů ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀŽůŐƐǇƐƚĞĞŵĞŶŚĞƚƉŽƌƚĨŽůŝŽĚĞƐĐŚŽůĞŶĞĞŶďĞƚĞƌŝŶǌŝĐŚƚŐĞǀĞŶŝŶĚĞŶŽĚĞŶǀĂŶ
ĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞŶŚĞŶŝŶƐƚĂĂƚƐƚĞůůĞŶŽŵŽƉĞĞŶŐĞƌŝĐŚƚĞǁŝũǌĞĞǆƚƌĂďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐƚĞŐĞǀĞŶ͘
ϰ͘Ϯ͘ϯ

^ƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ

Ă͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞĞƌŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŵĂŬĞŶ


,ĞƚŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚũŽŶŐĞƌĞŶŝŶƐƚĂĂƚǌŝũŶŽŵŚƵŶĞŝŐĞŶŬĞƵǌĞƉƌŽĐĞƐŝŶŚĂŶĚĞŶƚĞŶĞŵĞŶ
ĚŽŽƌĐŽŶƚŝŶƵƚĞǁĞƌŬĞŶĂĂŶŚŽƌŝǌŽŶǀĞƌƌƵŝŵŝŶŐ͕ǌĞůĨĐŽŶĐĞƉƚǀĞƌŚĞůĚĞƌŝŶŐĞŶŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶ
ŬĞƵǌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ͘

DĞƚŚŽƌŝǌŽŶǀĞƌƌƵŝŵŝŶŐďĞĚŽĞůĞŶǁĞĚĂƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŵĂƚĞŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶŵĞƚĚĞ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐĞŶďĞƌŽĞƉĞŶǁĂĂƌƵŝƚůĂƚĞƌŬĂŶŐĞŬŽǌĞŶǁŽƌĚĞŶ͘ĂĂƌďŝũ
ŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĚŝƚǀĞƌĚĞƌŐĂĂƚĚĂŶůŽƵƚĞƌŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽŽŬǌĞůĨ
ŐĞƌŝĐŚƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ŽǀĞƌ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ĞŶ ďĞƌŽĞƉĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ ĞŶ
ŬƌŝƚŝƐĐŚĂŶĂůǇƐĞƌĞŶ͘ĞůĨĐŽŶĐĞƉƚǀĞƌŚĞůĚĞƌŝŶŐŚŽƵĚƚŝŶĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶďƌĞĚĞŬŝũŬŬƌŝũŐĞŶ
ŽƉ ǌŝĐŚǌĞůĨ ĞŶ ĚĞ ǁĞƌĞůĚ͘ DĞĞƌ ďĞƉĂĂůĚ ŬƌŝũŐƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ŵĂǆŝŵĂĂů ŝŶǌŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞ ĞŝŐĞŶ
ƚĂůĞŶƚĞŶĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŶŬƵŶŶĞŶǌĞŝŶĨƵŶĐƚŝĞĚĂĂƌǀĂŶĞĞŶďĞǁƵƐƚĞĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞŬĞƵǌĞ
ŵĂŬĞŶ͘ dĞŶƐůŽƚƚĞ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ
ŬĞƵǌĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞǌĞůĨŚƵŶƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞŬƵŶŶĞŶďĞƉĂůĞŶĞŶĚĂĂƌ
ŽŽŬ ĚĞ ŐĞǀŽůŐĞŶ ǀĂŶ ĚƌĂŐĞŶϰϮ͘ ĂĂƌďŝũ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ĚĞǌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŐĞĞŶ ŬĞƵǌĞƐ
ŵĂŬĞŶŝ͘Ĩ͘ǀ͘ŚƵŶƐŽĐŝĂĂůŵŝůŝĞƵ͘

ĐƚŝĞƐǀĞƌďŽŶĚĞŶ ĂĂŶĚĞǌĞ ĚƌŝĞ ƉŝũůĞƌƐ ǀĂŶ ;ƐĐŚŽŽůͿůŽŽƉďĂĂŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕ ǀĞƌůŽƉĞŶŶŝĞƚ
ŽƉĞĞŶǀŽůŐĞŶĚŝŶƚŝũĚŵĂĂƌǁĞůƉĂƌĂůůĞůĞŶƐƚĞĞĚƐĐŽŶƚĞǆƚŐĞďŽŶĚĞŶ͘tĂĂƌĚĞŬůĞŵƚŽŽŶŝŶŚĞƚ
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŶŽŐůŝŐƚďŝũĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĂůŐĞŵĞŶĞŬĞƵǌĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĞŶŚĞƚǁĞƌŬĞŶ
ĂĂŶĐŽŶĐĞƉƚǀĞƌŚĞůĚĞƌŝŶŐ͕ƌŝĐŚƚŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐǌŝĐŚŵĞĞƌŽƉĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐƚƵĚŝĞͲ
ĞŶďĞƌŽĞƉƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘

,ŽĞ ďĞƚĞƌ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ǌŝũŶ Žŵ ƚŝũĚĞŶƐ ŚƵŶ ůĞĞƌůŽŽƉďĂĂŶ ǌĞůĨ ŬĞƵǌĞƐ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͕ ŚŽĞ
ŐƌŽƚĞƌĚĞƚĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚŽǀĞƌĚĞŐĞŵĂĂŬƚĞŬĞƵǌĞĞŶŚŽĞŵŝŶĚĞƌƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚĚĞůŽŽƉďĂĂŶ
;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ ϯ͘Ϯ͘ϯͿ͘ ĞŶ ŐŽĞĚ ŬĞƵǌĞƉƌŽĐĞƐ ǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůƚ ǁĞů ĚĂƚ ƐĐŚŽůĞŶ ĂĂŶ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŵŝĚĚĞůĞŶĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĂĂŶƌĞŝŬĞŶǁĂĂƌŵĞĞǌĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞƚĂůĞŶƚĞŶĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŬƵŶŶĞŶ
ŽŶƚĚĞŬŬĞŶĞŶŝŶŬĂĂƌƚďƌĞŶŐĞŶĞŶǁĂĂƌŝŶǌĞŽŽŬŚƵŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚǀĞƌǁĞƌǀĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŬƵŶŶĞŶďŝũŚŽƵĚĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐŚĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĚĂƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶďĞƚĞƌďĞĞůĚ
ŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĚĞŐĞǁĞŶƐƚĞƐƚĂƌƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝŶǀĞƌĚĞƌĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŽĨďĞƌŽĞƉĞŶ͘



ϰϮ

 sĂŶ ƐďƌŽĞĐŬ͕ Z͘ Θ >ĂĐĂŶƚĞ D͘ DĞƚ ĞĞŶ ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞ ŬĞƵǌĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĞĨĨĞĐƚŝĞǀĞ
ŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕ϮϬϬϴ͕/ŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞDŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶ
ŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϰ͘ϬϭͿ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ď͘ ĞŶŐĞĨĂƐĞĞƌĚĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůŝŶďŽƵǁĞŶ
sĞƌůĂƚĞŶǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ͕ŵĂĂƌďĞŚŽƵĚĞŶǀĂŶĚĞŐƌĂĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƵƌ


tĞ ŬŝĞǌĞŶ ĞƌǀŽŽƌ Žŵ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŵĞƚ ĚƌŝĞ ŐƌĂĚĞŶ ǀĂŶ ƚĞůŬĞŶƐ ƚǁĞĞ ũĂĂƌ ƚĞ
ďĞŚŽƵĚĞŶ͘ ĞǌĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ůĂĂƚ ŝŵŵĞƌƐ ĞĞŶ ŐĞƚƌĂƉƚĞ ĞŶ ŐĞůĞŝĚĞůŝũŬĞ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞ ƚŽĞ͘ ŝƚ
ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶǁĞĚƵƐŶŝĞƚ͘tĂĂƌǁĞǁĞůǀĂŶĂĨƐƚĂƉƉĞŶŝƐĚĞŝŶĚĞůŝŶŐŝŶŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶǀĂŶĂĨ
ĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ;ĂƐŽ͕ďƐŽ͕ŬƐŽĞŶƚƐŽͿ͘EŝĞƚĂůůĞĞŶǀĞƌďĞƌŐƚĚĞƌŐĞůŝũŬĞƌŝŐŽƵƌĞƵǌĞŽƉƐƉůŝƚƐŝŶŐ
ŐƌŽƚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŽŶŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ ϯ͘Ϯ͘ϮͿ͕ ďŽǀĞŶĚŝĞŶ ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐƚ ŚĞƚ ĞĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĂĂŶƉĂŬĚŝĞŶŝĞƚŐŽĞĚĂĂŶƐůƵŝƚŽƉŚĞƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŐĞƌŝĐŚƚĞĚĞŶŬĞŶ͘KŽŬĚĞƐŶĞůŚĞŝĚ
ǁĂĂƌŵĞĞ ŽƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ĞĞŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ͕ ǁŽƌĚƚ
ĞŶŝŐƐǌŝŶƐĂĨŐĞƌĞŵĚ͘ĞŶƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞŽƉũŽŶŐĞůĞĞĨƚŝũĚǀĞƌƐƚĞƌŬƚŝŵŵĞƌƐĚĞŝŵƉĂĐƚǀĂŶŚĞƚ
ƐŽĐŝĂĂůŵŝůŝĞƵ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϯ͘Ϯ͘ϮͿĞŶŬŽŵƚƚĞǀƌŽĞŐŝŶĚĞŶĞƵƌŽůŽŐŝƐĐŚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞ
ũŽŶŐĞƌĞ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϯ͘ϯ͘ϭͿ͘

ĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚŬƌŝũŐƚĞĞŶŵĞĞƌŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬĞƉůĂĂƚƐŝŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ŝŶďŽƵǁĞŶ ǀĂŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ŬĞƵǌĞŵŽŵĞŶƚĞŶ͘ tĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŶ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ŬƌŝũŐĞŶ ŚƵŶ
ƚĂůĞŶƚĞŶ ĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ďĞƚĞƌ ƚĞ ůĞƌĞŶ ŬĞŶŶĞŶ ĞŶ ŝŶƐĐŚĂƚƚĞŶ͘ tĞůŬĞ ŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ
ŚŝĞƌŝŶ ĂĂŶ ďŽĚ ŬƵŶŶĞŶ ŬŽŵĞŶ͕ ǁŽƌĚƚ ƵŝƚŐĞĚŝĞƉƚ ŝŶ ƌƵďƌŝĞŬ ϱ͘Ϯ͘ϭ͘ /ŶŚŽƵĚĞůŝũŬ ǌĂů Ěŝƚ
ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞƉƌŽĐĞƐƚŽƚƵŝƚŝŶŐŬŽŵĞŶŝŶĞĞŶŐĞůĞŝĚĞůŝũŬĞŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶĞĞŶďƌĞĚĞǀŽƌŵŝŶŐŝŶ
ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ͕ ŽǀĞƌ ĞĞŶ ĞĞƌƐƚĞ ƌŝĐŚƚŝŶŐŐĞǀĞŶĚĞ ŬĞƵǌĞ ŝŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ƚŽƚ ĞĞŶ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞ ŝŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ͘ ,ŝĞƌŽƉ ŬŽŵĞŶ ǁĞ ŝŶ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ϱ ƚĞƌƵŐ͘ /Ŷ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ
ƌƵďƌŝĞŬĞŶŐĂĂŶǁĞĚŝĞƉĞƌŝŶŽƉŚĞƚĞŝŐĞŶůŝũŬĞŬĞƵǌĞƉƌŽĐĞƐ͘
ĞŶďƌĞĞĚĂůŐĞŵĞĞŶǀŽƌŵĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ


,Ğƚ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞƉƌŽĐĞƐ ďĞŐŝŶƚ Ăů ŝŶ ŚĞƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ĂĂƌ ǁĞƌŬĞŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĂĂŶ ĚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ŬĞƵǌĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ůĞƌĞŶ ǌĞ ŚƵŶ ƚĂůĞŶƚĞŶ ĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ
ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͘ /Ŷ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ďŽƵǁĞŶ ǁĞ ŚŝĞƌŽƉ ǀĞƌĚĞƌ͘ Ğ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ŶŽŐ ŐĞĞŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞůĞ ŬĞƵǌĞƐ ŵĂŬĞŶ͕ ŵĂĂƌ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞĚĂĂŐĚ Žŵ
ŬĞŶŶŝƐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĂůůĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ͘KƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐŵĞƚĚĞǌĞ
ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶŝŶ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ŵĂŬĞŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĞĞŶĞĞƌƐƚĞ ďĞƉĞƌŬƚĞ ĞŶ
ŽŵŬĞĞƌďĂƌĞ ŬĞƵǌĞ ǀĂŶ ƚǁĞĞ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ƚǁĞĞĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ
ϱ͘Ϯ͘ϭͿ͘

EŝĞƚĂůůĞĞŶǌƵůůĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞǌĞďƌĞĚĞŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐŵĞƚĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ďĞƚĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ŬŝĞǌĞŶ͕ ŚĞƚ ŝƐ ŽŽŬ ŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ ĚĂƚ ĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ĞĞŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞ ďĂƐŝƐ ŵĞĞŬƌŝũŐĞŶ ĚŝĞ ŚĞŶ ƚŽĞůĂĂƚ
Žŵ ǀĂŶĂĨ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ĞĞŶ ǁĞůĚŽŽƌĚĂĐŚƚĞ ŬĞƵǌĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ĂĂƌŽŵ ůĞŐŐĞŶ ǁĞ ŝŶ ĚĞ
ĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚĞĞŶƐƚĞƌŬĞŬůĞŵƚŽŽŶŽƉŚĞƚǀĞƌǁĞƌǀĞŶǀĂŶĚĞŶŽĚŝŐĞŬĞŶŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ
ŽƉĚĞŝŶƐƚƌŽŽŵŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͘
ĞŶǀĞƌďƌĞĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ


/ŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚŵŽĞƚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁĞůĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŬĞƵǌĞŵĂŬĞŶŝŶǁĂƚĂĂŶƐůƵŝƚ
ďŝũ ŚƵŶ ƚĂůĞŶƚĞŶ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ŝŶ ĚŝĞ ǌŝŶ ĚĂƚ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ Ƶŝƚ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ
ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐďŝĞĚĞŶ ĠĠŶ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŵŽĞƚĞŶ ŬŝĞǌĞŶ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ ϱ͘ϰ͘ϭͿ͘
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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dŽĐŚ ďůŝũǀĞŶ ĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞǌĞ ĨĂƐĞ ŶŽŐ ĂůƚŝũĚ ďƌĞĞĚ ĞŶ ŝƐ Ğƌ ƐƚĞĞĚƐ ĞĞŶ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ƚĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ ǀĂŶ ŬĞƵǌĞ͘ ĂĂƌŽŵ ǁŽƌĚƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝŶ ĞĞŶ
ŐĞƌŝĐŚƚĞ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ǀŽŽƌ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ǀĂŶ ĚŽŵĞŝŶ ǁŝůůĞŶ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ ǌŽĚĂƚ ĚĞ
ŽŶƚďƌĞŬĞŶĚĞ ƐƚĂƌƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ďŝũŐĞǁĞƌŬƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ ^ŽŵŵŝŐĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ǁĞƚĞŶ ŽƉ
ĚĂƚ ŵŽŵĞŶƚ ŝŶ ŚƵŶ ƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ Ăů ǁĞůŬĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ǌĞ Ƶŝƚ ǁŝůůĞŶ͘ ĞǌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŬƌŝũŐĞŶĚĂŶŽŽŬĂůŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚĚĞŬĂŶƐŽŵŵĞƚŚƵŶƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞƚĞƐƚĂƌƚĞŶ͘KŽŬǌŝũ
ǌƵůůĞŶ ďůŝũǀĞŶ ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĚĞǌĞ ʹ
ǌŽĂůƐĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶͲŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚďĞƌĞŝŬƚŚĞďďĞŶ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϰ͘Ϯ͘ϭͿ͘
ĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ


/Ŷ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ŚĞĞĨƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ĚĞ ǀŽůůĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĚĞ ŶŽĚŝŐĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ Žŵ ĞĞŶ ďĞǁƵƐƚĞ ŬĞƵǌĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ĚĂĂƌŝŶ ƚĞ ǀŽůŚĂƌĚĞŶ Ğ ĨŽĐƵƐ ŝŶ ĚĞǌĞ
ĚĞƌĚĞ ĨĂƐĞ ůŝŐƚ ĚĂŶ ŽŽŬ ŽƉ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞ ĞŶ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞƌŬĞŶĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ĚŝĞ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶŽƉĞĞŶŝŶƚƌĞĚĞŽƉĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŽĨŽƉǀĞƌĚĞƌĞƐƚƵĚŝĞƐ͘

DĞƚĚĞǌĞŶŝĞƵǁĞďĞŶĂĚĞƌŝŶŐŚĞďďĞŶǁĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶŽƉŚĞƚŽŽŐ͘ůůĞƌĞĞƌƐƚ
ǁŝůůĞŶǁĞďŽǀĞŶǀĞƌŵĞůĚĞƉƌŽďůĞŵĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶĂĂŶĚĞŽƉƐƉůŝƚƐŝŶŐŝŶŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ;ŽƉ
ǌŝũŶ ŵŝŶƐƚ ĚĞĞůƐͿ ŽŶĚĞƌǀĂŶŐĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǀĂůƚ ŚĞƚ ƚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ ĚĂƚ ĞĞŶ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞ͕ ĚŝĞ
ďĞƚĞƌĂĂŶƐůƵŝƚďŝũĚĞƚĂůĞŶƚĞŶĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕ĞĞŶƉŽƐŝƚŝĞǀĞŝŶǀůŽĞĚŚĞĞĨƚŽƉ
ŚĞƚ ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ͘ ŝƚ ŬĂŶ ŽƉ ǌŝũŶ ďĞƵƌƚ ĚĞ ŚĞĞƌƐĞŶĚĞ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶǌĂŬĞ ƐƉŝũďĞůĞŶ ĞŶ
ƐĐŚŽŽůŵŽĞŚĞŝĚ ŐƵŶƐƚŝŐ ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ ϯ͘Ϯ͘ϰͿ͘ dĞŶ ƐůŽƚƚĞ ďŝĞĚƚ ĚĞǌĞ ǁĞƌŬǁŝũǌĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ Žŵ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǌŽ ǀĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ǁĂƚ ŚƵŶ ƚĂůĞŶƚĞŶ ĞŶ
ƐƚĂƌƚƉŽƐŝƚŝĞƐŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞũĂĂƌŽŽŬǌŝũŶ͘
Đ͘ KŽŐǀŽŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝģƌŝŶŐ


,ĞƚƐƉƌĞĞŬƚǀŽŽƌǌŝĐŚĚĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶǌŝĐŚŽƉƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶĞŶŝŶĞĞŶ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚ ƚĞŵƉŽ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘ Ğ ŝŶ ƌƵďƌŝĞŬĞŶ ϯ͘Ϯ ĞŶ ϯ͘ϯ ǀĞƌŵĞůĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ŐĞǀĞŶ
ǁĂƚ ŵĞĞƌ ŝŶǌŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞ ǌĞĞƌ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂĐƚŽƌĞŶ ;ŝŵƉĂĐƚ ƐŽĐŝĂĂů ŵŝůŝĞƵ͕ ŶĞƵƌŽůŽŐŝƐĐŚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͕͙Ϳ ĚŝĞ ĚĂĂƌĂĂŶ ƚĞŶ ŐƌŽŶĚƐůĂŐ ůŝŐŐĞŶ͘ tĂƚ ŬĂŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĚŽĞŶ ŵĞƚ ĚĞǌĞ
ďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶ͍

,ĞƚŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚǁĞĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŽŽƌŚĞĞŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐďůŝũǀĞŶƵŝƚĚĂŐĞŶ͘
ŝƚŚŽƵĚƚŝŶĚĂƚǁĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŝĞĂĐŚƚĞƌŽƉǌŝũŶŐĞƌĂĂŬƚĚĞŶŽĚŝŐĞƚŝũĚĞŶŬĂŶƐĞŶŐĞǀĞŶ
ŽŵǌŝĐŚďŝũƚĞǁĞƌŬĞŶ͘ƌŵĂŐĞĐŚƚĞƌŐĞĞŶƐƉƌĂŬĞǌŝũŶǀĂŶĞĞŶŶŝǀĞůůĞƌŝŶŐǀĂŶŽŶƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘
Ğ ƐƚĞƌŬĞƌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĚĂŶ ŽŽŬ ĚĞ ŶŽĚŝŐĞ ŬĂŶƐĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ Žŵ Ăů ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐƚĞǀĞƌĚŝĞƉĞŶŽĨƚĞǀĞƌĨŝũŶĞŶ͘hŝƚĞƌĂĂƌĚŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞŝŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƚŝĞĞĞŶ
ƚĂĂŬ ǀŽŽƌ ŝĞĚĞƌĞ ůĞƌĂĂƌ ŝŶ ĞůŬ ǀĂŬ͘ tĞ ŵŽŐĞŶ ĞĐŚƚĞƌ ŶŝĞƚ ďůŝŶĚ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĨĞŝƚ ĚĂƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞŐƌĞŶǌĞŶŬĞŶƚ͘/ŶďĞƉĂĂůĚĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶŬĂŶĚĞďĞŶŽĚŝŐĚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞĚĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚ ďŝŶŶĞŶ ǌŝũŶ ůĞƐƐĞŶ ŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶ͘ tĂŶŶĞĞƌ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ
ĞĞŶŵĞĞƌĚŽŽƌŐĞĚƌĞǀĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞĚĞĚƌĂĂŐŬƌĂĐŚƚǀĂŶĞĞŶůĞĞƌŬƌĂĐŚƚŽĨŬůĂƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚƚ͕
ĚĂŶŵŽĞƚǌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůǀŽŽƌǌŝĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞůĞƐƐĞŶƚĂďĞů͘

Kŵ ĚĞǌĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ ǁŽƌĚƚ ŝŶ ĂůůĞ ŐƌĂĚĞŶ͕ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ͕
ĚŽŵĞŝŶĞŶ ĞŶ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ĞĞŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ŝŶŐĞďŽƵǁĚ͘ KŵĚĂƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶƉŽƉƵůĂƚŝĞ ƐƚĞƌŬ ŚĞƚĞƌŽŐĞĞŶ ŝƐ͕ ǌĂů ŚĞƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ŽƉ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŵĂŶŝĞƌĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ŝŶŐĞǀƵůĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ ƐĐŚŽůĞŶ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ďĞƐůŝƐƐĞŶ ĂƵƚŽŶŽŽŵ ŽǀĞƌ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ŝŶǀƵůůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ
ůĞƐƚŝũĚĞŶ ǀŽŽƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ ǌƵůůĞŶ ǁĞů ŚĞĞů ĚƵŝĚĞůŝũŬ ĞŶ ǌŝĐŚƚďĂĂƌ ŵŽĞƚĞŶ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ĚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƉĞĐƚŝĞŝ͘Ĩ͘ǀ͘ŚĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌĞŶǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ůĞĞƌĂĐŚƚĞƌƐƚĂŶĚ ŬƌŝũŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ĚĞ ƚŝũĚ Žŵ ƚĞ
ƌĞŵĞĚŝģƌĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ŽŽŐ ŽƉ ŚĞƚ ǀĞƌŵŝũĚĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĞǀĞŶƚƵĞůĞ ĐůĂƵƐƵůĞƌŝŶŐ ǀŽŽƌ ďĞƉĂĂůĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŽĨǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ͘KŽŬůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŝĞůĂƚĞƌŝŶŚĞƚůĞĞƌƉƌŽĐĞƐŽǀĞƌƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶ
ĚŽŵĞŝŶŽĨƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŬƵŶŶĞŶŝŶĚŝƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚďŝũŐĞǁĞƌŬƚǁŽƌĚĞŶǌŽĚĂƚǌĞŽǀĞƌ
ĚĞ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞ ƐƚĂƌƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ Žŵ ĚŝĞ ŶŝĞƵǁĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ
ǀŽůŐĞŶ͘

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ƐƚĞƌŬĞ ůĞĞƌƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ůĞƐƚŝũĚĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ ƵŝƚŐĞĚĂĂŐĚ
ŽŵĚĞĂůĂĂŶǁĞǌŝŐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀĞƌĚĞƌƵŝƚƚĞĚŝĞƉĞŶĞŶƚĞǀĞƌĨŝũŶĞŶ͘

/Ŷ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ĞŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ŬĂŶ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ŐĞǁĞƌŬƚ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ Ƶŝƚ ĂŶĚĞƌĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ ŽĨ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ĚĂŶ ĚĞŐĞŶĞ ĚŝĞ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ŽƉ ĚĂƚ
ŵŽŵĞŶƚ ǀŽůŐƚ͘ tĞ ƐƉƌĞŬĞŶ ŚŝĞƌ ǀĂŶ ĞĞŶ ǀĞƌďƌĞĚŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘ /Ŷ ĚĞ
ƌƵďƌŝĞŬĞŶϱ͘ϰ͘ϭ ĞŶϱ͘ϱ͘ϭŐĂĂŶǁĞŚŝĞƌĚŝĞƉĞƌŽƉŝŶ͘

ĞƐƚĂĂŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶĚŝĞƚŽƚĚŽĞůŚĞďďĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞĞůƚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶǌŽĂůƐŚĞƚ
ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ;'KEͿ͕ ŝŶĐůƵƐŝĞĨ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ;/KEͿ͕ ŽŶƚŚĂĂůŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĂŶĚĞƌƐƚĂůŝŐĞ
ŶŝĞƵǁŬŽŵĞƌƐ;K<EͿ͕ĞŶǌ͘ďůŝũǀĞŶďĞƐƚĂĂŶ͘
Ě͘ ƚƚĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶĨůĞǆŝďĞůĞƚƌĂũĞĐƚĞŶ


,Ğƚ ŚƵŝĚŝŐĞ ƐǇƐƚĞĞŵ ǀĂŶ ŽƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐĂƚƚĞƐƚĞŶ ǁŽƌĚƚ ďĞŚŽƵĚĞŶ͘ ĂĂƌďŝũ ŝƐ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝŶ ĚƌŝĞ
ƚǇƉĞƐŽƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐĂƚƚĞƐƚĞŶ͗
Ͳ KƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐĂƚƚĞƐƚ͗ĚĞůĞĞƌůŝŶŐŝƐŐĞƐůĂĂŐĚĞŶŬƌŝũŐƚƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚĂůůĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
ŝŶŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞůĞĞƌũĂĂƌ͘
Ͳ KƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐĂƚƚĞƐƚ͗ĚĞůĞĞƌůŝŶŐŝƐŐĞƐůĂĂŐĚ͕ŵĂĂƌŬƌŝũŐƚĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĞƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞůĞĞƌũĂĂƌ͘DĞƚĞĞŶͲĂƚƚĞƐƚŬƵŶŶĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐŽĨĚĞ
ŽƵĚĞƌƐǌĞůĨŶŽŐƐƚĞĞĚƐŬŝĞǌĞŶŽŵƚŽĐŚŚĞƚůĞĞƌũĂĂƌŽǀĞƌƚĞǌŝƚƚĞŶ͘
Ͳ KƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐĂƚƚĞƐƚ͗ĚĞůĞĞƌůŝŶŐŝƐŶŝĞƚŐĞƐůĂĂŐĚĞŶŬĂŶŶŝĞƚŽǀĞƌŐĂĂŶŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌ
ůĞĞƌũĂĂƌ͘

ŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶŽĨĞĞŶͲĂƚƚĞƐƚǁŽƌĚƚďĞƐƚǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬǀĞƌŵĞĚĞŶ͘hŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬďůŝũŬƚĚĂƚ
ǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ ĚĞ ŐĞǁĞŶƐƚĞ ĞĨĨĞĐƚĞŶ ŵĞĞƐƚĂů ŶŝĞƚ ǁĂĂƌ ŵĂĂŬƚϰϯ͘ ĂĂƌŽŵ ŵŽĞƚĞŶ ǁĞ
ǀĞƌŵŝũĚĞŶĚĂƚĞƌǌŝĐŚŐƌŽƚĞƚĞŬŽƌƚĞŶďŝũůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚŽĞŶŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚƐĐŚŽŽůũĂĂƌ͘
ŝƚ ǀƌĂĂŐƚ ĞĞŶ ŵŝǆ ǀĂŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ǌŽĂůƐ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ ĞĞŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚĞ͕ ƚŝũĚŝŐĞ ĞŶ
ĂĂŶŐĞƉĂƐƚĞ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ĞŶ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ ĂĚĂƉƚŝĞĨ ĞŶ ŵŽƚŝǀĞƌĞŶĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ Ğ ůĞƌĂĂƌ ŵŽĞƚ
ŽŽŬĞĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĚƵŝĚĞůŝũŬďĞĞůĚŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĚĞĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚĞŶ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŶŵŽƚŝǀĂƚŝĞǀĂŶ
ĚĞůĞĞƌůŝŶŐǌŽĚĂƚĚŝƚďĞƚĞƌĞŶĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞƌŬĂŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞƐƚƵƵƌĚ͘


ϰϯ

ĞůĨŝ͕͕͘'ŽŽƐ͕D͕͘>ĂŵŽƚĞ͕͘ΘsĂŶĂŵŵĞ͕:͕͘ŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶŽƉũŽŶŐĞůĞĞĨƚŝũĚ͗ϭƐƚĂƉĂĐŚƚĞƌƵŝƚĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ
ϮƐƚĂƉƉĞŶǀŽŽƌƵŝƚ͍ĞƌƐƚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶKŶĚĞƌǌŽĞŬƐůŝũŶϭ͘ϰDŽĚƵůĞϮ͘^ƚĞƵŶƉƵŶƚƐƚƵĚŝĞͲĞŶƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂŶĞŶ͘
ϮϬϭϬ͕>ĞƵǀĞŶ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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/ŶĚŝĞŶ Ğƌ ǌŝĐŚ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ͕ ŽŶĚĂŶŬƐ ĚĞ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕ ƚŽĐŚ ƚĞ ŐƌŽƚĞ ƚĞŬŽƌƚĞŶ
ǀŽŽƌĚŽĞŶ͕ ĚĂŶ ďůŝũĨƚ ĞĞŶ ͲĂƚƚĞƐƚ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚ͘ DĂĂƌ ǌĞůĨƐ ŝŶ ĚĂƚ ŐĞǀĂů ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶǀŽŽƌǁĞůŬĞǀĂŬŬĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǁĞůĂůŚĞĞĨƚďĞƌĞŝŬƚ͘sŽŽƌĚĞǌĞ
ǀĂŬŬĞŶǌŝũŶĚĂŶĞǀĞŶƚƵĞĞůǀƌŝũƐƚĞůůŝŶŐĞŶŵŽŐĞůŝũŬǌŽĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐǀĞƌĚĞƌŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚďůŝũĨƚ
ŝŶĚŝĞĚŽŵĞŝŶĞŶǁĂĂƌĂůƐƵĐĐĞƐŐĞďŽĞŬƚǁĞƌĚ͘

ůĂƵƐƵůĞƌŝŶŐŽĨŚĞƚͲĂƚƚĞƐƚďůŝũĨƚĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŵƚĞǀĞƌŵŝũĚĞŶĚĂƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŽŶŚĂĂůďĂƌĞ ŬĞƵǌĞƐ ǌŽƵĚĞŶ ŵĂŬĞŶ͘ dĞŐĞůŝũŬĞƌƚŝũĚ ůĂĂƚ ĞĞŶ ƐǇƐƚĞĞŵ ǀĂŶ ĐůĂƵƐƵůĞƌŝŶŐ ƚŽĞ ĚĂƚ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ǀŽůŐĞŶĚ ůĞĞƌũĂĂƌ ŚƵŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀĞƌĚĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ďůŝũǀĞŶ ƵŝƚďŽƵǁĞŶ
ǌŽŶĚĞƌ ŚĞƚ ǀŽůůĞĚŝŐĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ƚĞ ŵŽĞƚĞŶ ŽǀĞƌĚŽĞŶ͘ DĂĂƌ ŽŽŬ ĐůĂƵƐƵůĞƌŝŶŐ ǌŽƵ ĚĞ
ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ ŵŽĞƚĞŶ ǌŝũŶ ĞŶ ƐůĞĐŚƚƐ ŐĞŚĂŶƚĞĞƌĚ ŵŽŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ďĞƉĞƌŬƚ ĂĂŶƚĂů
ƐŝƚƵĂƚŝĞƐ͘ ZĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ǀŽŽƌŽƉ ƐƚĂĂŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ ǁĞ Ğƌ
ŶĂĂƌƐƚƌĞǀĞŶŽŵǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŽŶĚĞƌďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶŶĂĂƌŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞůĞĞƌũĂĂƌƚĞ
ůĂƚĞŶĚŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶ͘

EŝĞƵǁŝƐĚĂƚĚĞĚĞůŝďĞƌĞƌĞŶĚĞŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞĞŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚĞŶŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞ
ůĞĞƌũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ƐƚĞĞĚƐ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ƚŝũĚĞŶƐ ŚĞƚ ǀŽůŐĞŶĚĞ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌ ŬĂŶ
ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞŶ͘ŝƚŬĂŶǌŽǁĞůŝŶŚĞƚŐĞǀĂůŵĞŶďĞƐůŝƐƚŽŵĞĞŶͲŽĨͲĂƚƚĞƐƚƵŝƚƚĞƌĞŝŬĞŶĂĂŶĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ͲĂƚƚĞƐƚ͘ ĞǌĞ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ŝƐ ĞĞŶ ƌĞĐŚƚ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ƉůŝĐŚƚ
ǀŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐ͘

Ğ ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ ĚĂĂƌĞŶďŽǀĞŶ ŬĂŶ ŶŽŐ ĂůƚŝũĚ ŶŝĞƚͲďŝŶĚĞŶĚĞ ĂĚǀŝĞǌĞŶ ǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ
ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ͘ KƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ ƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ ŬŽŵĞŶ ǁĞ ƚŽƚ ǀŽůŐĞŶĚ
ƐĂŵĞŶǀĂƚƚĞŶĚŽǀĞƌǌŝĐŚƚŽƉǀůĂŬǀĂŶĐůĂƵƐƵůĞƌŝŶŐ͗



ͲĂƚƚĞƐƚ
ͲĂƚƚĞƐƚ
ͲĂƚƚĞƐƚ
ZĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ
ϭƐƚĞŐƌĂĂĚ
ϭƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌ
y

y
y
ĚĞ
Ϯ ůĞĞƌũĂĂƌ
y
y
y
y
ϮĚĞŐƌĂĂĚ
ϭƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌ
y
y
y
y
ϮĚĞůĞĞƌũĂĂƌ
y
y
y
y
ϯĚĞŐƌĂĂĚ
ϭƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌ
y

y
y
ϮĚĞůĞĞƌũĂĂƌ
y

y

dĂďĞůϮ͗KǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶŵŽŐĞůŝũŬĞŽƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐĂƚƚĞƐƚĞŶƉĞƌůĞĞƌũĂĂƌĞŶƉĞƌŐƌĂĂĚ


ŝƚƐĐŚĞŵĂŝƐǀŽŽƌǁĂƚĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚďĞƚƌĞĨƚŶŝĞƚǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŽƉŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ;ǌŝĞ
ƌƵďƌŝĞŬϱ͘ϯͿ͘
Ğ͘ ĞŶŐŽĞĚŽƉǀŽůŐŝŶŐƐƐǇƐƚĞĞŵǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝƐĐƌƵĐŝĂĂů


ĞŶ ŐŽĞĚ ƵŝƚŐĞďŽƵǁĚ ůĞĞƌůŝŶŐǀŽůŐƐǇƐƚĞĞŵ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ĞƐƐĞŶƚŝĞĞů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ
ŚĞƌǀŽƌŵĚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘,ĞƚĚŽĞůǀĂŶǌŽ͛ŶůĞĞƌůŝŶŐǀŽůŐƐǇƐƚĞĞŵŝƐŽŵǀŝĂĞĞŶďĞƚĞƌĞ
ŽƉǀŽůŐŝŶŐĞŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƚŝũĚĞŶƐŚĞƚƐĐŚŽŽůũĂĂƌǌĞůĨƚĞŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶƚŽƚ
ĞĞŶŵĞĞƌŐĞƉĂƐƚĞĂƚƚĞƐƚĞƌŝŶŐ͘hŝƚŚĞƚůĞĞƌůŝŶŐǀŽůŐƐǇƐƚĞĞŵǌĂůŝŵŵĞƌƐďůŝũŬĞŶŽĨĂůůĞŶŽĚŝŐĞ
ƐƚĂƉƉĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŽŶĚĞƌŶŽŵĞŶ Žŵ ĞĞŶ ͲĂƚƚĞƐƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ŽĨ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶ ŐĞůĞǀĞƌĚ ŚĞĞĨƚ͘ sĞƌĚĞƌ ŚĞĞĨƚ ŵĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ŚĂŶĚ ǀĂŶ ŵŽŐĞůŝũŬĞ
ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐƐŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ ĞŶ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ŬĞƵǌĞ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐƐǀĂŬŬĞŶ ŽĨ
ǀĞƌďƌĞĚŝŶŐƐǀĂŬŬĞŶ ĞĞŶ ǌŝĐŚƚ ŽƉ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ Žŵ ǌŽ ŐĞƌŝĐŚƚĞƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ďĞƉĂĂůĚĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ ŽĨ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ĞŶ ĞǀĞŶƚƵĞĞů ĐůĂƵƐƵůĞƌĞŶ ǀŝĂ
ŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚĞͲĂƚƚĞƐƚĞŶ͘

/ŶŐĞǀĂůĂĂŶĂůůĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶǁŽƌĚƚǀŽůĚĂĂŶŽŵǌŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ;ŶĂĞĞŶͲĂƚƚĞƐƚŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞ
ǀĂŶ ŚĞƚ ǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌͿǌŝŶǀŽů ƚĞ ŵĂŬĞŶ͕ ǌĂůŽŽŬ ǀŝĂŚĞƚ ůĞĞƌůŝŶŐǀŽůŐƐǇƐƚĞĞŵ ĞŶĚĞ
ŶŽƚƵůĞŶǀĂŶĚĞĚĞůŝďĞƌĞƌĞŶĚĞŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚĚƵŝĚĞůŝũŬǁŽƌĚĞŶǁĞůŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚĞůĞĞƌůŝŶŐ
ǁĞů ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ ŚĞĞĨƚ ĞŶ ĚƵƐ ǀŽŽƌ ǁĞůŬĞ ǀĂŬŬĞŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ǀƌŝũƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ŬƌŝũŐƚ͘ ,ŝĞƌĚŽŽƌ
ŬŽŵƚ ŝŶ ŚĞƚ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌ ǁĂĂƌŝŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ŵŽĞƚ ŽǀĞƌ ǌŝƚƚĞŶ ŽŽŬ ƚŝũĚ ǀƌŝũ Žŵ ǌŝĐŚ ďŝũ ƚĞ
ƐƉŝũŬĞƌĞŶŽĨŽŵďĞƉĂĂůĚĞĂůǀĞƌǁŽƌǀĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀĞƌĚĞƌƵŝƚƚĞĚŝĞƉĞŶŽĨƚĞǀĞƌďƌĞĚĞŶ͘
ŝƚĂƐƉĞĐƚǌĂůŽŽŬďĞŚĂŶĚĞůĚǁŽƌĚĞŶŝŶŚĞƚŐĞƉůĂŶĚĞĚĞĐƌĞĞƚŽƉĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ϱ

EE/ht^dZhdhhZsKKZ,d^hE/ZKEZt/:^

ϱ͘ϭ ůŐĞŵĞŶĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶǀŽŽƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
Ğ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĞŶ ŚĞƚ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŵŽĞƚĞŶ ŚĞƚ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
ŵŝƐƐŝĞ ĞŶ ĚĞ ŬĞƌŶŽƉĚƌĂĐŚƚ͕ ŚŝĞƌďŽǀĞŶ ƵŝƚĞĞŶŐĞǌĞƚ͕ ŵŽŐĞůŝũŬ ŵĂŬĞŶ͘ DĞƚ ŚĞƚ ŽŽŐ ŽƉ ĞĞŶ
ŽƉƚŝŵĂůĞ ŽŶƚƉůŽŽŝŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƚĂůĞŶƚĞŶ ǀĂŶ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕ ŵŽĞƚ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĚĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǀŽůŐĞŶ ĞŶ ŶŝĞƚ ŽŵŐĞŬĞĞƌĚ͘ Ğ ŚŝĞƌďŽǀĞŶ ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ǀŽƌŵĞŶ ŚŝĞƌďŝũ ŚĞƚ ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚ͘ /Ŷ Ěŝƚ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ŬƌŝũŐĞŶ ĚĞǌĞ ĞĞŶ ƉůĂĂƚƐ ŝŶ ĚĞ
ŶŝĞƵǁĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘



ϯĚĞŐƌĂĂĚ
^ƚƵĚŝĞͲ
ƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ


ϮĚĞŐƌĂĂĚ
ŽŵĞŝŶĞŶ



ϭƐƚĞŐƌĂĂĚ
ĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐͲ
ŐĞďŝĞĚĞŶ





^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
s<^ŶŝǀĞĂƵϰ
KKZ^dZKKD

^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ƌŝĐŚƚŝŶŐŵĞƚϰͲ
ũĂƌŝŐĞůĞĞƌůŝũŶ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϯͿ

^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
s<^ŶŝǀĞĂƵϰ
Z/^DZ<d


ŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƌŝĐŚƚŝŶŐ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϯͿ

ϮĚĞůĞĞƌũĂĂƌ͗ϮƵŝƚϲďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϮͿ


ϭƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌ͗ĂůůĞϲďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ

'ĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ

;s<^ŶŝǀĞĂƵϭͿ
&ŝŐƵƵƌϭ͗^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŚĞƚŚĞƌǀŽƌŵĚĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ



^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
s<^ŶŝǀĞĂƵϯ
Z/^DZ<d

^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚͲ
ŐĞƌŝĐŚƚĞƌŝĐŚƚŝŶŐ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϮͿ



^ĐŚĂŬĞůďůŽŬ
;ŵĂǆ͘ϯũĂĂƌͿ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϭͿ

'ĞĞŶŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ


Ğ ŚƵŝĚŝŐĞ ŝŶĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐƚƵĚŝĞďŽĚ ŝŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶ ĂƐŽ͕ ďƐŽ͕ ŬƐŽ ĞŶ ƚƐŽ ǁŽƌĚƚ
ǀĞƌůĂƚĞŶ͘ĞǌĞŝŶĚĞůŝŶŐǁŽƌĚƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞŽƌĚĞŶŝŶŐĚŝĞŵĞĞƌǀĞƌƚƌĞŬƚǀĂŶĚĞ
ŝŶŚŽƵĚĞŶǀĂŶŚĞƚƐƚƵĚŝĞĂĂŶďŽĚ͘

/Ŷ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬŬĞŶ ŐĞǀĞŶ ǁĞ ƉĞƌ ŐƌĂĂĚ ŵĞĞƌ ƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ ŽǀĞƌ ĚĞǌĞ ŶŝĞƵǁĞ
ŽƌĚĞŶŝŶŐ͘



ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ϱ͘Ϯ ^ƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶŝŶŚŽƵĚǀĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ
ϱ͘Ϯ͘ϭ ĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ


Ğ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ďĞƐƚĂĂƚ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ Ƶŝƚ ĞĞŶ ĞĞƌƐƚĞ ĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ĞŶ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ Ƶŝƚ ĞĞŶ
ƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ͘,ĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬǁŽƌĚƚŝŶĞĞŶǀŽůŐĞŶĚŚŽŽĨĚƐƚƵŬďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘



ϮĚĞŐƌĂĂĚ


Ϯ ůĞĞƌũĂĂƌ
ĚĞ

;s<^ŶŝǀĞĂƵϮͿ

ŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƌŝĐŚƚŝŶŐ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϯ)







ĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ

ϮĞůĂŶŐͲ
ƐƚĞůůŝŶŐƐͲ
ŐĞďŝĞĚĞŶ

^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚͲ
ŐĞƌŝĐŚƚĞƌŝĐŚƚŝŶŐ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϮͿ


ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ
sĞƌĚŝĞƉĞŶΘ
ZĞŵĞĚŝģƌĞŶ



ϭƐƚĞŐƌĂĂĚ



^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ƌŝĐŚƚŝŶŐŵĞƚϰͲ
ũĂƌŝŐĞůĞĞƌůŝũŶ
;s<^ŶŝǀĞĂƵϯͿ




ϭƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌ



ĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ
ůůĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶŬŽŵĞŶ
ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚŝŶĚĞǀĂŬŬĞŶĂĂŶďŽĚ


ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ͗
sĞƌĚŝĞƉĞŶΘ
ZĞŵĞĚŝģƌĞŶ

'ĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ

;s<^ŶŝǀĞĂƵϭͿ
&ŝŐƵƵƌϮ͗^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚǀĂŶŚĞƚŚĞƌǀŽƌŵĚĞƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ





,ĞƚĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĚƌŝĞŐƌŽƚĞ
ďůŽŬŬĞŶ͗ŚĞƚďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ͕ĚĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶĞŶŚĞƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ͘
Ă͘ ,ĞƚďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ


,ĞƚďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚŝƐŚĞƚŐĞŚĞĞůǀĂŶǀĂŬŬĞŶĚŝĞĚŽŽƌĞůŬĞůĞĞƌůŝŶŐŐĞǀŽůŐĚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶ͘/ŶŚĞƚ
ďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚǁŽƌĚĞŶǀŽůŐĞŶĚĞǀĂŬŬĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ͗

>ĞǀĞŶƐďĞƐĐŚŽƵǁĞůŝũŬĞǀĂŬŬĞŶ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐ
tŝƐŬƵŶĚĞ
&ƌĂŶƐ
ŶŐĞůƐ
<ůĂƐƐŝĞŬĞĐƵůƚƵƌĞŶ
EĂƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ĂƌĚƌŝũŬƐŬƵŶĚĞ
ĐŽŶŽŵŝĞ
dĞĐŚŶŝĞŬ
ƌƚŝƐƚŝĞŬĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ
>ŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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dĂďĞůϯ͗ĞǀĂŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ


/ŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚǁŽƌĚĞŶǀŽůŐĞŶĚĞǀĂŬŬĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶ͗

>ĞǀĞŶƐďĞƐĐŚŽƵǁĞůŝũŬĞǀĂŬŬĞŶ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐ
tŝƐŬƵŶĚĞ
&ƌĂŶƐ
ŶŐĞůƐ
EĂƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ĂƌĚƌŝũŬƐŬƵŶĚĞ
dĞĐŚŶŝĞŬ
ƌƚŝƐƚŝĞŬĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ
>ŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ
'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ

dĂďĞůϰ͗ĞǀĂŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚŝŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ


ĞǀĂŬŬĞŶĞĐŽŶŽŵŝĞĞŶŬůĂƐƐŝĞŬĞĐƵůƚƵƌĞŶǁŽƌĚĞŶǀĂŶĂĨŚĞƚƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌŽƉŐĞŶŽŵĞŶĂůƐ
ǀĂŬŬĞŶďŝŶŶĞŶĚĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶĞŶďĞŚŽƌĞŶŶŝĞƚŵĞĞƌƚŽƚŚĞƚďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ͘ŽǁĞů
ŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞĂůƐƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌŬƵŶŶĞŶĚĞǀĂŬŬĞŶŐĞĐůƵƐƚĞƌĚǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͘
ď͘ ĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ


/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚǁĞƌŬĞŶǁĞŵĞƚǌĞƐďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ͗

→ dĞĐŚŶŝĞŬĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
→ EĂƚƵƵƌĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
→ tĞůǌŝũŶĞŶƐŽĐŝĂůĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
→ ,ĂŶĚĞůĞŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
→ ƌĞĂƚŝĞĞŶŬƵŶƐƚ
→ dĂĂůĞŶůĞƚƚĞƌŬƵŶĚĞ
ĞǌĞ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ďĞƐůĂĂŶ ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǁĞƌĞůĚ ĞŶ
ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘ ,Ğƚ ůŝũŬƚ ŽŶƐ ďŽǀĞŶĚŝĞŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ďĞŶĂĚĞƌŝŶŐ Žŵ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ĚŝǀĞƌƐĞ
ƚŚĞŵĂ͛ƐƚĞůĂƚĞŶŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶ͘
/ŶĨƵŶĐƚŝĞǀĂŶĚĞůŽŽƉďĂĂŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶĚĞŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐ͕ŬŽŵĞŶŝŶ
ŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌĂůůĞǌĞƐĚĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶĂĂŶďŽĚ͘ĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĚĂĂƌŝŶ
ŐĞģǆƉůŽƌĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͕ǌƵůůĞŶǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞũĂĂƌŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞǀĂŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚ
ďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ͘ ĂĂƌŽŵ ǁŽƌĚƚ ŐĞĞŶ ĂƉĂƌƚĞ ǀĂŬŬĞŶůŝũƐƚ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ
ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ũĂĂƌ͘ Ğ ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ ǌƵůůĞŶ ǀƌŝũ ŬƵŶŶĞŶ
ďĞƉĂůĞŶ ŽƉ ǁĞůŬĞ ŵĂŶŝĞƌ ĚĞǌĞ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ĂĂŶ ďŽĚ ŬŽŵĞŶ ŝŶ ĚĞ ǀĂŬŬĞŶ͘ Ğ
ĂĂŶĚĂĐŚƚĞƌǀŽŽƌŵŽĞƚǁĞůĂĂŶƚŽŽŶďĂĂƌǌŝũŶĞŶǌĂůĚŽŽƌĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͘

/ŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞũĂĂƌŬŝĞƐƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐǀŽŽƌĞĞŶǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐŝŶƚǁĞĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ ĚĞǌĞ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚ ŝŶ ĚĞ ǀĂŬŬĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ͘ sĂŶĂĨ ĚĂŶ ůĞŐƚ ĚĞ
ŽǀĞƌŚĞŝĚƉĞƌďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞĞŶĂĂŶƚĂůǀĂŬŬĞŶǀĂƐƚ͗
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ĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ
dĞĐŚŶŝĞŬĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
EĂƚƵƵƌĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
tĞůǌŝũŶĞŶƐŽĐŝĂůĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
,ĂŶĚĞůĞŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ƌĞĂƚŝĞĞŶŬƵŶƐƚ
dĂĂůĞŶůĞƚƚĞƌŬƵŶĚĞ

DŽŐĞůŝũŬĞǀĂŬŬĞŶ
dĞĐŚŶŝĞŬ͕ǁŝƐŬƵŶĚĞ͕͙
EĂƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͕ǁŝƐŬƵŶĚĞ͕͙
sĞƌǌŽƌŐŝŶŐƐƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͕
ŐĞĚƌĂŐƐͲ
ĐƵůƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͕͙
ĐŽŶŽŵŝĞ͕ŚĂŶĚĞů͕͙
ƌƚŝƐƚŝĞŬĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ͕ŬƵŶƐƚǀĂŬŬĞŶ͕͙
>ĂƚŝũŶ͕'ƌŝĞŬƐ͕͙

ĞŶ

dĂďĞůϱ͗ĞǌĞƐďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚŵĞƚŵŽŐĞůŝũŬĞǀĂŬŬĞŶ

Đ͘ ,ĞƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ


Ğ ůĞƐƚŝũĚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ǌŽǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ŝŶŐĞǀƵůĚ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ ďĞŚŽĞĨƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘ Ğ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ƚĞŬŽƌƚĞŶ ǀĞƌƚŽŶĞŶ ǀŽŽƌ ĠĠŶ ŽĨ
ŵĞĞƌĚĞƌĞ ǀĂŬŬĞŶ͕ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶ ĚĞǌĞ ƵƌĞŶ ŐĞƌĞŵĞĚŝĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŵĞĞƌ
ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ͕ ŬƌŝũŐĞŶ ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ǀĂŬŬĞŶ͘ Ž ŬĂŶ Ğƌ ŝŶ ŚĞƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǀŽŽƌǌŝĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶĞǆƚƌĂƵƌĞŶǁŝƐŬƵŶĚĞŽĨŝŶ>ĂƚŝũŶ͘

ĞŶ ƐĐŚŽŽů ŬƌŝũŐƚ ĂůůĞ ǀƌŝũŚĞŝĚ Žŵ ŝŶǀƵůůŝŶŐ ƚĞ ŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĚĞǌĞ ůĞƐƚŝũĚĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ͕ ŵĂĂƌ
ŽŽŬŚŝĞƌĚŝĞŶĞŶĚĞǌĞƵƌĞŶĂĂŶƚŽŽŶďĂĂƌƚĞǌŝũŶ͘
ϱ͘Ϯ͘Ϯ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ

/Ŷ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ůŝŐƚ ĚĞ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ŚĞƚ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ /Ŷ ĚĞ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ĞǆƉůŽƌĞƌĞŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕
ďĞƌŽĞƉƐͲ ĞŶ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ ŝƚ ĂůůĞƐ ƐƚĂĂƚ ǀŽŽƌĂů ŝŶ ŚĞƚ ƚĞŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚƐŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘KŽŬůĞƌĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĞŶĞŶďŝũƚĞĚƌĂŐĞŶĂĂŶĚĞ
ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘


ŽĂůƐ ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ ŝŶ ƌƵďƌŝĞŬ ϰ͘Ϯ͘ϯ ǁŽƌĚƚ ŽŽŬ ǀĞĞů ĂĂŶĚĂĐŚƚ ďĞƐƚĞĞĚ ĂĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
͚ůĞƌĞŶůĞƌĞŶ͛ĞŶ͚ůĞƌĞŶŬŝĞǌĞŶ͛͘,ĞƚƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚŵĞƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƌĞĨůĞĐƚĞƌĞŶŽǀĞƌŚƵŶůĞƌĞŶ
ĞŶŚĞƚďŝũďƌĞŶŐĞŶĞŶŽƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶŚƵŶůĞĞƌǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŝƐĞĞŶƌŽĚĞĚƌĂĂĚĚŽŽƌŚĞĞŶ
ŚĞƚĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ͘

ŝŶŶĞŶĚĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǌĂůŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚĞŶǌĞŬĞƌŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀŽŽƌĂů
ĚĞ ŬůĞŵƚŽŽŶ ŽƉ ŬĞŶŶŝƐǀĞƌǁĞƌǀŝŶŐ ůŝŐŐĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ŝŵŵĞƌƐ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ ĚĂƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞŬĂĚĞƌƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŬĞŶŶŝƐĚŽŵĞŝŶĞŶ ŵĞĞŬƌŝũŐĞŶ͕ ǌŽĚĂƚǌĞ ŝŶ
ĚĞŚŽŐĞƌĞŐƌĂĚĞŶǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĂĂƚǌŝũŶŽŵĐŽŵƉůĞǆĞƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐƚĞ
ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ͘ ŝƚ ǁŝů ĞĐŚƚĞƌ ŶŝĞƚ ǌĞŐŐĞŶ ĚĂƚ Ğƌ ŐĞĞŶ ƌƵŝŵƚĞ ǌĂů ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ǀĂŶ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĞŶĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͘
,Ğƚ ŝƐ ŶŝĞƚ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ ĚĂƚ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ Ăů ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ĞĞŶ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞ ŵĂŬĞŶ͘ tĞů
ĚŝĞŶĞŶǌĞŵĂǆŝŵĂĂůǀŽŽƌďĞƌĞŝĚƚĞǁŽƌĚĞŶŽƉŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶďĞǁƵƐƚĞĞŶǁĞůŽǀĞƌǁŽŐĞŶ
ŬĞƵǌĞŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞĞŶǀŽŽƌĂůŝŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ͘ĂĂƌŽŵǌĂůŝŶĂůůĞǀĂŬŬĞŶŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ
ŐĞǁĞƌŬƚ ŵŽĞƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ĚƌŝĞ ƉŝũůĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ ůŽŽƉďĂĂŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕ ŵ͘Ŷ͘
ŚŽƌŝǌŽŶǀĞƌƌƵŝŵŝŶŐ͕ ǌĞůĨĐŽŶĐĞƉƚǀĞƌŚĞůĚĞƌŝŶŐ ĞŶ ŬĞƵǌĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͘ sĂŶĂĨ ŚĞƚ ƚǁĞĞĚĞ
ůĞĞƌũĂĂƌŶĞĞŵƚĚĂĂƌŽŵŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶŝŶĚĞůĞƐƐĞŶƚĂďĞůƚŽĞ͕Ăů
ďůŝũĨƚĚĞĨŽĐƵƐůŝŐŐĞŶŽƉŚĞƚǀĞƌǁĞƌǀĞŶǀĂŶĚĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ

V L A A M S P A R LEMENT

34

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 1

73

ϱ͘Ϯ͘ϯ ƚƚĞƐƚĞƌŝŶŐŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ

KƉ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ŬĂŶ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĞƌĞŶĚĞ ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ ƚŽƚ ĞĞŶ
ŽƌŝģŶƚĞƌŝŶŐƐĂƚƚĞƐƚ  ŽĨ  ŬŽŵĞŶ͘ Ğ ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ ŬĂŶ ŽŽŬ ĚĞ ŶŽĚŝŐĞ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ŽƉůĞŐŐĞŶ
ǀŽŽƌŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞƐĐŚŽŽůũĂĂƌ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǀĞƌƐƚƌĞŬƚĚĞŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚĞĞŶĂĚǀŝĞƐĂĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐ
ĞŶĚĞŽƵĚĞƌƐ͘ĂƚĂĚǀŝĞƐŬĂŶĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐĞŶŽŵǀĂƚƚĞŶŵ͘ď͘ƚ͘ĚĞŬĞƵǌĞƐĚŝĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐŵŽĞƚ
ŵĂŬĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶŝŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌ͘

KƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚŽŶƚǀĂŶŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶŽƌŝģŶƚĂƚŝĞĂƚƚĞƐƚ͕ŽĨ͘Ğ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŐĞƐůĂĂŐĚ ǌŝũŶ͕ ŬƌŝũŐĞŶ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŽƉ ŶŝǀĞĂƵ ƚǁĞĞ ǀĂŶ ĚĞ
sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ ĞǌĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŐĞĞĨƚ ĂĂŶ ĚĂƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŽǀĞƌ
ĞĞŶƐĞƚǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐďĞƐĐŚŝŬŬĞŶĚŝĞŶŽĚŝŐǌŝũŶŽŵƚĞƐƚĂƌƚĞŶŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͘

ϱ͘ϯ ^ƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶŝŶŚŽƵĚǀĂŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ
ϱ͘ϯ͘ϭ ^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ

ϮĚĞŐƌĂĂĚ





^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚͲŐĞƌŝĐŚƚĞ
ƌŝĐŚƚŝŶŐ;s<^ŶŝǀĞĂƵϮͿ

ĚĞ







Ϯ ůĞĞƌũĂĂƌ

^ĐŚĂŬĞůďůŽŬ;s<^ŶŝǀĞĂƵϭͿ

;s<^ŶŝǀĞĂƵϮͿ

ϭƐƚĞŐƌĂĂĚ

;ŵĂǆ͘ϯũĂĂƌ͕ŶŝĞƚŽƉŐĞĚĞĞůĚŝŶůĞĞƌũĂƌĞŶͿ



ϮĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝ͘Ĩ͘ǀ͘ĚĞůĞĞƌůŝŶŐ͗
Ͳ,ĞƚǌŝũƐĐŚĂŬĞůĞŶŶĂĂƌĚĞϭƐƚĞŐƌĂĂĚ
Ͳ,ĞƚǌŝũĨƵŶĐƚŝŽŶĞůĞŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚĞŶ
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶŽƉĚĞϮĚĞŐƌĂĂĚ



ϭƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌ

sĞƌŐĂĂŶĚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞŽƉŐĞŵĂĂŬƚďŝŶŶĞŶĚĞ
ǀĂŬŬĞŶǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŽƐƐŝĞƌ

'ĞĞŶ
ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ



&ŝŐƵƵƌϯ͗ĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ


>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŐĞĞŶ ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ďĞŚĂĂůĚĞŶ͕ ŵŽĞƚĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ
ƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ͘ĞǌĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŝũŶĚĂŶŵĂǆŝŵĂĂůϭϰũĂĂƌŽƵĚ͘,ĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬŝƐĞĞŶƚƌĂũĞĐƚĚĂƚ
ǁŽƌĚƚŐĞǀŽůŐĚŵĞƚĚĞǌĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘DĞĞƌĚĂŶŶƵŚĞƚŐĞǀĂůŝƐŵŽĞƚĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŽŽƌĞǆƚƌĂ
ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶƵŝƚŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬŬƵŶŶĞŶĚŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶŶĂĂƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞŽĨ
ƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬ ŚĞƚ ƚǁĞĞĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ƚŽĐŚ ŶŝĞƚ ŵĞƚ ƐƵĐĐĞƐ
ŬƵŶŶĞŶ ĚŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ŽĨ ƚǁĞĞĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ǁŽƌĚĞŶ Ğƌ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ ŽƉ ĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͘

ĞŶ

ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ

ϱ͘ϯ͘Ϯ ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ
Ă͘ sŝĂƐĐƌĞĞŶŝŶŐƚŽƚĂĂŶŐĞƉĂƐƚĞĚŽĞůĞŶĞŶůĞĞƌƚƌĂũĞĐƚĞŶ


KŵǁŝůůĞǀĂŶĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬŝƐŚĞƚĞƐƐĞŶƚŝĞĞůĚĂƚĞƌĂĂŶ
ĞĞŶĂĂŶƚĂůǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶǀŽůĚĂĂŶǁŽƌĚƚŽŵƚŽƚĞĞŶǌŝŶǀŽůůĞĞƌƉƌŽĐĞƐƚĞŬŽŵĞŶ͘

ĞŶĂďƐŽůƵƚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŝƐĚĂƚĚĞůĞƌĂƌĞŶŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬǌŝĐŚƚŬƌŝũŐĞŶ
ŽƉ ĚĞ Ăů ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŶ ĚĞ ƚĞŬŽƌƚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŽƉ ĚĞ ŽŽƌǌĂŬĞŶ ǀĂŶ ĚŝĞ
ƚĞŬŽƌƚĞŶ͘ /Ŷ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ƉůĂĂƚƐ ǁŽƌĚƚ ǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůĚ ĚĂƚ Ğƌ ĞĞŶ ŽƉƚŝŵĂůĞ ĚŽŽƌƐƚƌŽŽŵ ĂĂŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ŝƐ ďŝũ ĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ƚƵƐƐĞŶ ŚĞƚ ůĂŐĞƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ;ǌŝĞ
ƌƵďƌŝĞŬ ϰ͘Ϯ͘ϮͿ͘ ^ŽŵƐ ŬĂŶ ŚĞƚ ŶŽĚŝŐ ǌŝũŶ ĚĂƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ǁĞŬĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ
ƐĐŚŽŽůũĂĂƌ ŶŽŐ ǀĞƌĚĞƌ ŐĞƐĐƌĞĞŶĚ ǁŽƌĚƚ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝĞ ǀĂŶ ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞ ǀĂŶ ǌŝũŶ
ůĞĞƌĂĐŚƚĞƌƐƚĂŶĚ͘

sĞƌƚƌĞŬŬĞŶĚǀĂŶƵŝƚĚĂƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨǁŽƌĚƚĞƌǀŽŽƌĞůŬĞůĞĞƌůŝŶŐŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬĞĞŶĚŽĞůĞŶ
ůĞĞƌƚƌĂũĞĐƚďĞƉĂĂůĚ͘sŽůůĞĚŝŐŐĞŢŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞĞƌĚĞƚƌĂũĞĐƚĞŶǌŝũŶƵŝƚĞƌĂĂƌĚŶŝĞƚŚĂĂůďĂĂƌ͘DĂĂƌ
ŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĞĞŶĂŶĂůǇƐĞǀĂŶĚĞƐƚĞƌŬƚĞƐĞŶĚĞǌǁĂŬƚĞƐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶ
ŚĞƚ ƚǇƉĞ ƉƌŽďůĞĞŵ͕ ŬĂŶ ŚĞƚ ǀŽŽƌŽƉŐĞƐƚĞůĚĞ ĚŽĞů͕ ĂůƐŽŽŬ ŚĞƚ ůĞĞƌƚƌĂũĞĐƚ ĞƌŶĂĂƌ ƚŽĞ͕ ŝŶ ĚĞ
ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĐŚĂŬĞůƉƌŽũĞĐƚ ďŝũŐĞƐƚĞůĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ ĚƵƵƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ůĞĞƌƚƌĂũĞĐƚ ǁŽƌĚƚ ŶŝĞƚ ŽƉ
ǀŽŽƌŚĂŶĚ ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͕ ŵĂĂƌ ĚƵƵƌƚ ŵĂǆŝŵƵŵ ĚƌŝĞ ƐĐŚŽŽůũĂƌĞŶ͘ EĂ ĚŝĞ ĚƌŝĞ ƐĐŚŽŽůũĂƌĞŶ
ƐƚƌŽŽŵƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ĚŽŽƌ ŶĂĂƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ
ƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͘

,Ğƚ ŝƐ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ ĚĂƚ ĚĞ ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ŬĞƌĞŶ ƉĞƌ ũĂĂƌ ŚĞƚ ůĞĞƌƚƌĂũĞĐƚ ďĞŬŝũŬƚ ĞŶ
ĞǀĞŶƚƵĞĞů ďŝũƐƚƵƵƌƚ͘ Ğ ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ ŬĂŶ ŽƉ ĚŝĞ ƚŝũĚƐƚŝƉƉĞŶ ŽŽŬ ďĞƐůŝƐƐĞŶ Žŵ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ƚĞ
ƐĐŚĂŬĞůĞŶŶĂĂƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞŽĨƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌ͘
ď͘ ĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĞŶǀĂŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ


Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ ǌŝũŶ ĞĞŶ ŵŝǆ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ
ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚĞŶƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ĞǌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
ĚŝĞ ŽƉ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ ŵŽĞƚĞŶ ďĞƌĞŝŬƚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ůĂƚĞŶ ƚŽĞ Žŵ ǀůŽƚ ĚŽŽƌ ƚĞ
ƐƚƌŽŵĞŶŶĂĂƌĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͘

EĂĂƐƚĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐůĞŐƚĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚŽŽŬǀŽŽƌŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬĞĞŶǀĂŬŬĞŶůŝũƐƚǀĂƐƚĞŶĞĞŶ
ůĞƐƚŝũĚĞŶƚĂďĞů ǁĂĂƌŝŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ƉůĂĂƚƐ ŝƐ ǀŽŽƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ͘ Ğ ůŝũƐƚ ǀĂŶ ǀĂŬŬĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ
ƐĐŚĂŬĞůƉĂŬŬĞƚƐůƵŝƚĂĂŶďŝũĚŝĞǀĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ͘KŽŬŚŝĞƌŬƵŶŶĞŶ
ǀĂŬŬĞŶŐĞĐůƵƐƚĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͘

EĞƚĂůƐŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚŝƐĞƌŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůƉĂŬŬĞƚĞĞŶŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐ
ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ĚŝĞ ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ ĚĞ
ǀĂŬŬĞŶ͗


ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ

V L A A M S P A R LEMENT

36

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 1

sĂŬŬĞŶ
'ŽĚƐĚŝĞŶƐƚͬǌĞĚĞŶůĞĞƌ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐ
&ƌĂŶƐ
tŝƐŬƵŶĚĞ
DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞǀŽƌŵŝŶŐ
dĞĐŚŶŝĞŬĞŶŶĂƚƵƵƌ
ƌƚŝƐƚŝĞŬĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ
>ŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ

75
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dĂĂůĞŶůĞƚƚĞƌŬƵŶĚĞ
dĂĂůĞŶůĞƚƚĞƌŬƵŶĚĞ
dĞĐŚŶŝĞŬĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͖EĂƚƵƵƌ
ĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
tĞůǌŝũŶ ĞŶ ŚƵŵĂŶĞ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͖
,ĂŶĚĞů ĞŶ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ǁĞƚĞŶͲ
ƐĐŚĂƉƉĞŶ
dĞĐŚŶŝĞŬĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͖EĂƚƵƵƌ
ĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ƌĞĂƚŝĞĞŶŬƵŶƐƚ
tĞůǌŝũŶĞŶŚƵŵĂŶĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

dĂďĞůϲ͗ĞǀĂŬŬĞŶŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞůŝŶŬĞŶŵĞƚĚĞǌĞƐďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ


Ğ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ ǁŽƌĚƚ ďĞƉĂĂůĚ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ůĞĞƌƚƌĂũĞĐƚ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĞŶ ŝƐ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ĚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞůĞĞƌƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬǀĂŶĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŝũŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞůĞĞƌĚŽĞů͘
ϱ͘ϯ͘ϯ hŝƚƐƚƌŽŽŵĞŶĂƚƚĞƐƚĞƌŝŶŐŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ

ĞůĞĞƌůŝŶŐŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬŚĞĞĨƚƚǁĞĞŵŽŐĞůŝũŬĞƵŝƚƐƚƌŽŽŵƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞǀĞŶ͕ŵ͘Ŷ͘ƐĐŚĂŬĞůĞŶ
ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ŽĨ ƚǁĞĞĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ŽĨ ĚŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ͘
ĞůĞĞƌůŝŶŐŬĂŶŵĂǆŝŵĂĂůĚƌŝĞũĂĂƌŝŶŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬďůŝũǀĞŶ͕ŵĂĂƌƐƚƌŽŽŵƚŝŶĞůŬŐĞǀĂůĚŽŽƌ
ŶĂĂƌĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚŽƉĚĞůĞĞĨƚŝũĚǀĂŶϭϲũĂĂƌ͘

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ ďĞƌĞŝŬƚ ŚĞďďĞŶ͕ ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ ĞĞŶ
ŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ŝƚ ǁŽƌĚƚ ŝŶŐĞƐĐŚĂĂůĚ ŽƉ ŶŝǀĞĂƵ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŬůĂĂƌ ǌŝũŶ Žŵ ĚĞ ŽǀĞƌƐƚĂƉ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ
ůĞĞƌũĂĂƌ͕ ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ ĚĂĂƌďŝũ ŽŽŬ ĞĞŶ ƐĐŚĂŬĞůĂƚƚĞƐƚ͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ƐĐŚĂŬĞůĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ
ĞĞƌƐƚĞ ŽĨ ƚǁĞĞĚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ͕ ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ ĞĞŶ ĂƚƚĞƐƚ ĚĂƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ƚŽĞŐĂŶŐ ŐĞĞĨƚ ƚŽƚ ĠĠŶ ŽĨ
ŵĞĞƌĚĞƌĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ĞŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ
ƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͘

ϱ͘ϰ ^ƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶŝŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ
ϱ͘ϰ͘ϭ ĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ

sĂŶĂĨĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚǀĞƌƚĂŬŬĞŶĚĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶǌŝĐŚŝŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĚŽŵĞŝŶĞŶ͘
DŽŵĞŶƚĞĞů ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ǁĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ ƉĞƌ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚ͕ Ăů ĚŝĞŶƚ
ŽƉŐĞŵĞƌŬƚƚĞǁŽƌĚĞŶĚĂƚŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞůŝũƐƚŶŽŐĂůƐŝŶĚŝĐĂƚŝĞĨŵŽĞƚďĞƐĐŚŽƵǁĚǁŽƌĚĞŶ͗
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ŽŵĞŝŶ
ŚŽƵƚ
ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͕ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐĂ͕ŵĞĐŚĂŶŝĐĂ
ŵĂƌŝƚŝĞŵŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ďŽƵǁ
ƚĞǆƚŝĞů
ŐůĂƐ͕ĚŝĂŵĂŶƚ͕ĞĚĞůĞŵĞƚĂůĞŶ
ƉůĂŶƚ͕ĚŝĞƌĞŶŵŝůŝĞƵ
ŶĂƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶǁŝƐŬƵŶĚĞ

dĞĐŚŶŝĞŬĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

EĂƚƵƵƌĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

ƐŽĐŝĂĂůĞŶƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚǁĞůǌŝũŶ
tĞůǌŝũŶĞŶƐŽĐŝĂůĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

,ĂŶĚĞůĞŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

ƌĞĂƚŝĞĞŶŬƵŶƐƚ

dĂĂůĞŶůĞƚƚĞƌŬƵŶĚĞ

ůŝĐŚĂĂŵƐǌŽƌŐĞŶŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ
ƐƉŽƌƚĞŶďĞǁĞŐŝŶŐƐůĞĞƌ
ǀŽĞĚŝŶŐĞŶǀŽĞĚŝŶŐƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
ŐĂƐƚǀƌŝũŚĞŝĚ
ŚĂŶĚĞůĞŶůŽŐŝƐƚŝĞŬ
ĞĐŽŶŽŵŝĞĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ
ďĞĞůĚ
ŵƵǌŝĞŬĞŶƉŽĚŝƵŵŬƵŶƐƚĞŶ
ŵŽĚĞ
ŵĞĚŝĂ
ŬůĂƐƐŝĞŬĞƚĂůĞŶ
ŵŽĚĞƌŶĞǀƌĞĞŵĚĞƚĂůĞŶ

dĂďĞůϳ͗ŽŵĞŝŶĞŶŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚƉĞƌďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚ


ůŬ ĚŽŵĞŝŶ ŽŵǀĂƚ ĠĠŶ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ĞŶ ĞǀĞŶƚƵĞĞů ĠĠŶ ŽĨ ŵĞĞƌĚĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͘ Ž ŬĂŶ Ğƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŐĞŬŽǌĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ
ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŚŽƵƚ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ͕ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ
ĞŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŚŽƵƚďĞǁĞƌŬĞƌ͘ ĞŶ ĂŶĚĞƌ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝƐ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ƚĞ
ŬŝĞǌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ůŝĐŚĂĂŵƐǌŽƌŐ ĞŶ ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ ŽĨ ǀŽŽƌ ĚĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ͕ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞĞŶŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŬĂƉƉĞƌƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͘
,Ğƚ ŝƐ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ ĚĂƚ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĞĞŶ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀŽůŐĞŶ͘ Ğ
ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ĚŝĞŶĞŶ ĞĞŶ ĚĞŐĞůŝũŬĞ ŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ĂůůĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŝŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚĚŝĞĞƌŽƉĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ͘ŽŬĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐǌŝũŶ
ĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞǀĂŶĂĨĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚďĞƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĞŶďůŝũǀĞŶĞƌƚŽƚŚĞƚĞŝŶĚĞ
ǀĂŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ŶŽŐ ǀĞĞů ŬĞƵǌĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ŽǀĞƌ͘ ŝŶŶĞŶ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚƵŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŵĞĞƌĂĂŶďŽĚůĂƚĞŶŬŽŵĞŶ
ĞŶ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ǌĞ ĞĞŶ ƌƵŝŵĞƌ ŐĞŚĞĞů ĂĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ ŽŽƌ ƚĞ ŬŝĞǌĞŶ ǀŽŽƌ ŵĞĞƌ
ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͕ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ
ŐƌĂĂĚƐƚĞƌŬŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚ͕ǁĂƚŚĞƚĂĂŶďŽĚŵĞĞƌŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞůŝũŬǌĂůŵĂŬĞŶ͘KƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞ
ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ďĞŚĂůĞŶ ĚĞǌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŽƉ ŶŝǀĞĂƵ ĚƌŝĞ ǀĂŶ ĚĞ
sůĂĂŵƐĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘

EĂĂƐƚ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ƐŽŵŵŝŐĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ Ăů ǀĂŶĂĨ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ
ŐƌĂĂĚĞĞŶŵĞĞƌŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞŬĞƵǌĞŵĂŬĞŶ͘,ĞƚŐĂĂƚŽŵƚǁĞĞŐƌŽĞƉĞŶǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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Ğ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌŽĞƉ ǀĂŶ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŬŝĞƐƚ ǀŽŽƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ
ŐƌĂĂĚ ĚŝĞ ǀƌĂŐĞŶ Žŵ ĞĞŶ ǀŝĞƌũĂƌŝŐĞ ůĞĞƌůŝũŶ͘ ŝƚ ƐŽŽƌƚ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ǀŽƌŵƚ ǁĞů ĚĞ
ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐĞŶŚĞƚŝƐŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐŽŵŚĞƚĂĂŶƚĂůƐƚƌŝŬƚƚĞďĞƉĞƌŬĞŶ͘sŽŽƌĂůĞĞƌ
ĞĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĂĂŶŚĞƚĂĂŶďŽĚǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚǁŽƌĚƚƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͕
ĚŝĞŶƚ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ ŶŽŽĚ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ͕ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉƐƐĞĐƚŽƌ ŽĨ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ
ǀĞƌǀŽůŐĂĂŶďŽĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ /Ŷ ĞĞƌƐƚĞ ŝŶƐƚĂŶƚŝĞ ǁŽƌĚƚ ŐĞĚĂĐŚƚ ĂĂŶ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ǌŽĂůƐ ďĂůůĞƚ ĞŶ ƚŽƉƐƉŽƌƚ͘ ĞǌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ďĞŚĂůĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ
ƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚĞĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŽƉŶŝǀĞĂƵĚƌŝĞǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘

Ğ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌŽĞƉ ƐƚƌŽŽŵƚ ĚŽŽƌ Ƶŝƚ ŚĞƚ ƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ ĞŶ ŬĂŶ ŬŝĞǌĞŶ Ƶŝƚ ĞĞŶ ďĞƉĞƌŬƚ ĂĂŶƚĂů
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞ ĞŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͘ ĞǌĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
ůĞŝĚĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŽƉ ŶŝǀĞĂƵ ƚǁĞĞ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŽƉ ϭϴ ũĂĂƌ ŶĂ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǌŽƵĚĞŶ ǀĞƌůĂƚĞŶ͕
ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌŽǀĞƌĞĞŶǀŽůǁĂĂƌĚŝŐĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͘
dŽĐŚ ŝƐŚĞƚ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ ĚĂƚ ĚĞǌĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶŶĂĂƌĚĞĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ Žŵ Ğƌ ĞĞŶ
ŚŽŐĞƌĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŽƉŶŝǀĞĂƵĚƌŝĞƚĞďĞŚĂůĞŶ͘
ϱ͘ϰ͘Ϯ ĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ
Ă͘ ŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ


/Ŷ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ǀĞƌǁĞƌĨƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ŶĂĂƐƚ ŚĞƚ ďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ͕ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ
Ƶŝƚ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞ ĞŶ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĚŽŵĞŝŶ͘ Ğ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶďĞƐƚĂĂŶƵŝƚĚƌŝĞŐƌŽƚĞďůŽŬŬĞŶ͗ŚĞƚďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ͕ĞĞŶĚŽŵĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚƉĂŬŬĞƚ
ĞŶĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ͘

ƌǌĂůǀŽŽƌĞůŬĞĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞĞŶůŝũƐƚǀĂŶǀĂŬŬĞŶǀĂƐƚŐĞůĞŐĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞ
ŽǀĞƌŚĞŝĚ͘

,Ğƚ ďĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚ ďĞƐƚĂĂƚ ǀŽŽƌĞĞƌƐƚ Ƶŝƚ ĚĞ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ĚŽŽƌ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŵŽĞƚĞŶ ďĞƌĞŝŬƚ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ͘ ,Ğƚ ƉĂŬŬĞƚ ĂĂŶ
ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŝƐ ŚĞƚǌĞůĨĚĞ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŽǀĞƌ ĂůůĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ ŚĞĞŶ͘ ;ǌŝĞ ƌƵďƌŝĞŬ
ϰ͘Ϯ͘ϭͿ͘

/Ŷ ŚĞƚ ĚŽŵĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ƉĂŬŬĞƚ ŬŽŵĞŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞ ĞŶ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĂĂŶ ďŽĚ͘ ĞǌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǌŝũŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞĞů ǀŽŽƌ ŚĞƚ
ĚŽŵĞŝŶ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŵĞƚƐĞůĞŶ ŝŶ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ďŽƵǁ ĞŶ ďŽĞŬŚŽƵĚĞŶ ŝŶ
ĚĞĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŚĂŶĚĞůĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ͘

dĞŶƐůŽƚƚĞ ŽŵǀĂƚ ĞůŬĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ʹ ǌŽĂůƐ ĂůůĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ʹ ĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ͘ Ăƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ŬĂŶ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞŝŶǀƵůůŝŶŐĞŶŬƌŝũŐĞŶ͘sŽŽƌĞĞƌƐƚŬĂŶĞƌďŝŶŶĞŶŚĞƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ
ĂĂŶ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ŐĞĚĂĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ůĞĞƌĂĐŚƚĞƌƐƚĂŶĚ ŚĞďďĞŶ
ŽƉŐĞůŽƉĞŶ͕ǁĞƌŬĞŶĂĂŶĚĞƐůĞƵƚĞůͲŽĨĚŽŵĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘KŽŬůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŝĞǀĂŶ
ĚŽŵĞŝŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶďŝŶŶĞŶŚĞƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚǁĞƌŬĞŶĂĂŶŚĞƚŝŶŚĂůĞŶǀĂŶĚĞ
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞ ƐƚĂƌƚĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŝƐ ŚĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ Žŵ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚƚĞǀĞƌĚŝĞƉĞŶŽƉĚĞĚŽŵĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚŽŽƌƚĞ
ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ŵĞĞƌ ĐŽŵƉůĞǆĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ dĞŶƐůŽƚƚĞ ŝƐ ŚĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ Žŵ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ƚĞ ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ĚŽŵĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ Ƶŝƚ ĂŶĚĞƌĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ͘
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŬůĂƐƐŝĞŬĞ ƚĂůĞŶ ǀŽůŐĞŶ͕ ŬƵŶŶĞŶ
ŶŽŽĚŚĞďďĞŶĂĂŶĞĞŶŚŽŐĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŶŝǀĞĂƵǁŝƐŬƵŶĚĞŽĨŵŽĚĞƌŶĞǀƌĞĞŵĚĞƚĂůĞŶ͘,ĞƚŝƐ
ĚƵƐŵŽŐĞůŝũŬŽŵďŝŶŶĞŶŚĞƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚŝŶĚĞĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƌŝĐŚƚŝŶŐŬůĂƐƐŝĞŬĞƚĂůĞŶ
ĞǆƚƌĂůĞƐƚŝũĚĞŶƚĞǀŽŽƌǌŝĞŶǀŽŽƌǁŝƐŬƵŶĚĞ͕&ƌĂŶƐ͕ŶŐĞůƐ͕͙


ŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƌŝĐŚƚŝŶŐс


ĂƐŝƐƉĂŬŬĞƚсƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ;ǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶĚĞǌĞůĨĚĞͿ


ŽŵĞŝŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͗ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞ
ĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞĨƵŶĐƚŝŽŶĞĞůǌŝũŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚǀĂŶŚĞƚĚŽŵĞŝŶ
ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚс

ZĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ

sĞƌĚŝĞƉŝŶŐŝŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞ
ĞŶĚŽŵĞŝŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ

sĞƌďƌĞĚŝŶŐŵĞƚ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐƵŝƚĂŶĚĞƌĞ
ĚŽŵĞŝŶĞŶ

&ŝŐƵƵƌϰ͗^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶĞĞŶĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ



ď͘ ^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶďŝŶŶĞŶĞĞŶĚŽŵĞŝŶ


Ğ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀŽůŐĞŶ͕ ĚŝĞŶĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ
ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ĚĞ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ďĞƌĞŝŬƚ ƚĞ ŚĞďďĞŶ͘ ,Ğƚ ŐƌŽƚĞ ǀĞƌƐĐŚŝů ŵĞƚ ĚĞ
ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͕ŝƐĚĂƚĚĞĚŽŵĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝŶĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶĂůǀĞĞůŵĞĞƌŐĞƌŝĐŚƚǌŝũŶŽƉĚĞǀĞƌǀŽůŐƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŝŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ͘Ğ
ŽǀĞƌŚĞŝĚ ǌĂů͕ ŶĞƚ ǌŽĂůƐ ďŝũ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͕ ƉĞƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞĞŶůŝũƐƚǀĂŶǀĂŬŬĞŶǀĂƐƚůĞŐŐĞŶ͘
ϱ͘ϰ͘ϯ ƚƚĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶŽǀĞƌŐĂŶŐĞŶŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ

/Ŷ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ŬƌŝũŐĞŶ ĚĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŶŽŐ ĂůůĞ ŬĂŶƐĞŶ Žŵ ďƌĞĞĚ ƚĞ ŬŝĞǌĞŶ ƚƵƐƐĞŶ ĞĞŶ
ĂĂŶƚĂů ĚŽŵĞŝŶĞŶ ĞŶ Žŵ ǌŝĐŚ ƚĞ ŚĞƌŽƌŝģŶƚĞƌĞŶ ǁĂŶŶĞĞƌ ǌĞ ĞĞŶ ǀĞƌŬĞĞƌĚĞ ŬĞƵǌĞ ŐĞŵĂĂŬƚ
ŚĞďďĞŶ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ŽǁĞůŝŶĚĞĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĂůƐŝŶĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŬĂŶŶĂŚĞƚ
ĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚŶŽŐǀĂŶĚŽŵĞŝŶǀĞƌĂŶĚĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͘dĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ
ŚŝĞƌǀĂŶǁŽƌĚƚŐĞǌŽƌŐĚǀŽŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚƚĞŶŵĞƚƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ
ǀŽŽƌ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ Ăů ŝŶ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ŚĞďďĞŶ ŐĞŬŽǌĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶƚŽĐŚĚĞŽǀĞƌƐƚĂƉǁŝůůĞŶŵĂŬĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌĚŽŵĞŝŶ͘KƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚǁŽƌĚƚǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚũŽŶŐĞƌĞŶǁĞůĞĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞŬŝĞǌĞŶŝŶĚĞ
ĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ͘

/ŶĚŝĞŶ ŚĞƚ ƉĂŬŬĞƚ ĚĂƚ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǁŽƌĚƚ ǀŽŽƌ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ŶŝĞƚ ŶŽĚŝŐ ŝƐ͕ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞǌĞ ƵƌĞŶ
ŝŶŐĞǌĞƚǁŽƌĚĞŶŽŵƚĞǀĞƌďƌĞĚĞŶĞŶͬŽĨǀĞƌĚŝĞƉĞŶ͘

KƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚǌŝũŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶŽƌŵĂůŝƚĞƌǀŽůĚŽĞŶĚĞŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŽŵ
ĞĞŶĚŽŽƌĚĂĐŚƚĞĞŶŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞƚĞŵĂŬĞŶ͘

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŚĞďďĞŶ ŐĞŬŽǌĞŶ ŝŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ͕
ŬƵŶŶĞŶ ĚĞǌĞ ďůŝũǀĞŶ ǀŽůŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ͘ Ž ŬƵŶŶĞŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ
ŐƌĂĂĚ ĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŬĂƉƉĞƌƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ ŐĞǀŽůŐĚ ŚĞďďĞŶ ŝŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ
ŐƌĂĂĚ ŬŝĞǌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŬĂƉƉĞƌ͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŬŽǌĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ͕ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ŬŝĞǌĞŶ Ƶŝƚ ĞĞŶ ƐĞƚ ǀĂŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶĚŝĞŚŝĞƌŽƉĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ͘ĞŶůĞĞƌůŝŶŐĚŝĞŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚĚĞĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ŶĂƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ ĞŶ ǁŝƐŬƵŶĚĞ ŚĞĞĨƚ ŐĞǀŽůŐĚ͕ ŬĂŶ ŝŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ
ŬŝĞǌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ĚŽŽƌƐƚƌŽŽŵƌŝĐŚƚŝŶŐ ǁŝƐŬƵŶĚĞ͘ ĞŶ ĂŶĚĞƌ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝƐ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ
ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ƉůĂŶƚ͕ ĚŝĞƌ ĞŶ ŵŝůŝĞƵ ŐĞǀŽůŐĚ ŚĞĞĨƚ ĞŶ ŝŶ ĚĞ
ĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚŬŝĞƐƚǀŽŽƌĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐƚƵŝŶďŽƵǁƚĞĐŚŶŝĐƵƐ͘

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ǁĞŶƐĞŶ ŽǀĞƌ ƚĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ĚŝĞ ŶŝĞƚ
ĂĂŶƐůƵŝƚďŝũĚĞŐĞǀŽůŐĚĞĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞŽĨƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͕
ŬƌŝũŐĞŶ ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐ ďŝũ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌ͘ KŽŬ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ǁŽƌĚƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ĞĞŶ
ƉĂŬŬĞƚĂĂŶƵƌĞŶǀŽŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƚŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶ͘ĞǌĞƵƌĞŶŬƵŶŶĞŶŽŽŬĂĂŶŐĞǁĞŶĚǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌ
ǀĞƌĚĞƌĞƵŝƚĚŝĞƉŝŶŐǀĂŶĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞǀŽŽƌĚĞĂŶĚĞƌĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘

KŵĞƌǀŽŽƌƚĞǌŽƌŐĞŶĚĂƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐĞĞŶŽŶŚĂĂůďĂƌĞŬĞƵǌĞŵĂŬĞŶŝŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚŝƐŚĞƚ
ǁĞŶƐĞůŝũŬ ĚĂƚ Ğƌ ĂĂŶ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ĞĞŶ ĐůĂƵƐƵůĞƌŝŶŐƐďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ ĂĂŶ ĚĞ
ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚǁŽƌĚƚŐĞŐĞǀĞŶ͘dŽĐŚŵŽĞƚŵĞŶĚŝƚŐĞǀĂůƉĞƌŐĞǀĂůďĞŬŝũŬĞŶĞŶǌĂůĞƌƐƚĞĞĚƐĞĞŶ
ǁĞŐ ŵŽĞƚĞŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǁŽƌĚĞŶ Žŵ ĂůƐŶŽŐ ŶŝĞƚͲůŽŐŝƐĐŚĞ ŽǀĞƌƐƚĂƉƉĞŶ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ
ŵĂŬĞŶ͘ ŝƚ ŬĂŶ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ ĂůůĞĞŶ ŵŝƚƐ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ĞŶ ĞĞŶ
ŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐǀĂŶĚĞďĞŐĞůĞŝĚĞŶĚĞŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ͘
ϱ͘ϰ͘ϰ tĞƌŬƉůĞŬůĞƌĞŶŝŶĂůůĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ

sĂŶĂĨ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚǁŽƌĚƚ Ğƌ ĞĞŶ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞĞů ƉĂŬŬĞƚ ĂĂŶ ǁĞƌŬƉůĞŬůĞƌĞŶ ŝŶŐĞďŽƵǁĚŝŶ
ĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚ ǌŝũŶ͘ tĞƌŬƉůĞŬůĞƌĞŶ ŝƐ ĂďƐŽůƵƵƚ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ
ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǀŽůůĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ĚŝĞ ŐĞƌŝĐŚƚ ŝƐ ŽƉ ĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ͘
ŽǀĞŶĚŝĞŶĚƌĂĂŐƚǁĞƌŬƉůĞŬůĞƌĞŶďŝũƚŽƚŚĞƚǀĞƌǁĞƌǀĞŶǀĂŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŝĞŶŝĞƚĂůƚŝũĚŵĂŬŬĞůŝũŬƚĞǀĞƌǁĞƌǀĞŶǌŝũŶŝŶĞĞŶƐĐŚŽŽůĐŽŶƚĞǆƚ͘

DĞƚ ĚĞ ƌĞƐŽůƵƚĞ ŬĞƵǌĞ Žŵ ŝŶ ĂůůĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ǁĞƌŬƉůĞŬůĞƌĞŶ ƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĞƌĞŶ͕ǁŽƌĚƚŽŽŬŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞƐƚĞůƐĞůǀĂŶůĞƌĞŶĞŶǁĞƌŬĞŶŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚŝŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ,Ğƚ ĂůƚĞƌŶĞƌĞŶĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǁŽƌĚƚ ŚŝĞƌŵĞĞ ĞĞŶ ǀŽůǁĂĂƌĚŝŐĞ
ůĞĞƌǁĞŐ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĚŝĞ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ Žŵ ŚŝĞƌŵĞĞ ŚĞƚ ŝŵĂŐŽ ǀĂŶ ĚĞ
ŚƵŝĚŝŐĞĂůƚĞƌŶĞƌĞŶĚĞƐǇƐƚĞŵĞŶƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͘

͙Ǥ͙  
ϱ͘ϱ͘ϭ ^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ

Ğ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ďĞƐƚĂĂƚ ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ Ƶŝƚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞ ĞŶ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͘
ůŬĞůĞĞƌůŝŶŐŬŝĞƐƚǀŽŽƌĞĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞĞŶĚƵƐǀŽŽƌĠĠŶƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ͘

ŝŶŶĞŶĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞĞŶŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŝŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚŬƵŶŶĞŶǁĞ
ĚƌŝĞƚǇƉĞƐŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͗

 ^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶĚŝĞƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚŐĞƌŝĐŚƚǌŝũŶŽƉŝŶƚƌĞĚĞŽƉĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚĞŶůĞŝĚĞŶ
ƚŽƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ ŶŝǀĞĂƵ ĚƌŝĞ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘
,ĞƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵŵĞƚĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐŚŽŐĞƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĂĂŶƚĞǀĂƚƚĞŶ;ǌŝĞƌƵďƌŝĞŬϱ͘ϲ͘ϮͿ͘
 ^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŐĞƌŝĐŚƚ ǌŝũŶ ŽƉ ŝŶƚƌĞĚĞ ŽƉ ĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ͕ ŵĂĂƌ ĞǀĞŶĞĞŶƐ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŬĂŶƐĞŶ ŐĞǀĞŶ Žŵ ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ƐƚƵĚĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞů
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞůĞŝĚĞŶƚŽƚĞĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞǀĂŶŶŝǀĞĂƵǀŝĞƌ͘
 ^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶĚŝĞŐĞĞŶďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŽŵǀĂƚƚĞŶŵĂĂƌĚŝĞƚĞƌƵŐŐĂĂŶŽƉĞĞŶ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞ ĞŶ ĚŝĞ ƉƌŝŵĂŝƌ ŽƉ ĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŐĞƌŝĐŚƚǌŝũŶ͘ĞůĞŝĚĞŶƚŽƚĞĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞǀĂŶŶŝǀĞĂƵǀŝĞƌ͘

,ĞƚŝƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐŽŵŚĞƚĂĂŶƚĂůƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŝŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚƚĞƌĞĚƵĐĞƌĞŶƚ͘Ž͘ǀ͘ŚĞƚ
ŚƵŝĚŝŐĞĂĂŶƚĂůƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͘
͙Ǥ͙Ǥ͖ 

Ğ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ŚĞĞĨƚ ĂůƐ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ Žŵ ƚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶ ĞŶ ƚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶ ǌŽĚĂƚ ĂůůĞ
ũŽŶŐĞƌĞŶƐƚĂƌƚŬůĂĂƌǌŝũŶŽŵŽĨǁĞůŽƉĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŚƵŶůŽŽƉďĂĂŶƚĞƐƚĂƌƚĞŶ͕ŽĨǁĞůŽŵǀŝĂ
ŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŚƵŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŶŽŐǀĞƌĚĞƌƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶďŝŶŶĞŶĞĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞů
ŽĨĞĞŶĂĐĂĚĞŵŝƐĐŚƐƚƵĚŝĞƚƌĂũĞĐƚ͘ĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚďĞƐƚĂĂƚŶĞƚĂůƐĚĞƚǁĞĞĚĞƵŝƚĚƌŝĞďůŽŬŬĞŶ͗
ŚĞƚƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐƐŐĞďŽŶĚĞŶƉĂŬŬĞƚ͕ĚĞďƌĞĚĞǀŽƌŵŝŶŐĞŶŚĞƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ͘

/ŶŚĞƚƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐƐŐĞďŽŶĚĞŶƉĂŬŬĞƚǁŽƌĚĞŶĚĞƐŽĐŝĂůĞ͕ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞĞŶ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŝŐĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ĚŝĞ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ǀŽůŐƚ ǀĞƌĚĞƌ
ƵŝƚŐĞĚŝĞƉƚ͘ /Ŷ ĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ůĞŝĚĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͕ ǌŝƚ ŵŝŶŝŵĂĂů ĠĠŶ ǀŽůůĞĚŝŐĞ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĞƌǀĂƚ͘ Ž ǌŽƵ ĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ƐĐŚƌŝũŶǁĞƌŬĞƌ ŝŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ĚĞ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ǀĂŶ ďŝŶŶĞŶͲ ĞŶ
ďƵŝƚĞŶƐĐŚƌŝũŶǁĞƌŬĞƌŵŽĞƚĞŶŽŵǀĂƚƚĞŶ͘

ĞũŽŶŐĞƌĞŶŬƌŝũŐĞŶĚĂĂƌŶĂĂƐƚŶŽŐĞĞŶƉĂŬŬĞƚƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĞŶƐŽĐŝĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŝ͘Ĩ͘ǀ͘ĞĞŶ
ďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚƐǀŽƌŵŝŶŐ͘

EĞƚ ĂůƐ ŝŶ ĚĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ŚĞďďĞŶ ĂůůĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ĞĞŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚǁĂĂƌďŝŶŶĞŶŬĂŶŐĞƌĞŵĞĚŝĞĞƌĚ͕ǀĞƌĚŝĞƉƚĞŶǀĞƌďƌĞĞĚǁŽƌĚĞŶ͘,ĞƚŝƐĚƵƐ
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ŵŽŐĞůŝũŬ Žŵ ďŝŶŶĞŶ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞƉĂŬŬĞƚ ƚĞ ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ Ƶŝƚ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞ
ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ͘
͙Ǥ͙Ǥ͗ 

KƉ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ǁŽƌĚƚ ŶŽŐ ĞĞŶŵĂĂů ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀŽŽƌǌŝĞŶ Žŵ ǀĂŶ
ĚŽŵĞŝŶƚĞǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͘:ŽŶŐĞƌĞŶĚŝĞĂůĞĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐŐĞŬŽǌĞŶŚĂĚĚĞŶŝŶ
ĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ͕ǁŽƌĚĞŶǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůĚĚĞǌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐǀĞƌĚĞƌƚĞǌĞƚƚĞŶ
ŝŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ͘DŝƚƐƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐŬƵŶŶĞŶǌŝũƚŽĐŚŶŽŐĞĞŶůĂĂƚƐƚĞŬĞĞƌǀĂŶƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ
ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͘DĂĂƌŚĞƚĂĂŶƚĂůǀĂŶĚĞǌĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶǁŽƌĚƚůŽŐŝƐĐŚĞƌǁŝũǌĞǁĞůďĞƉĞƌŬƚ͘

/Ŷ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ǌŝũŶ ŶĂ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ůĞĞƌũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ŐĞĞŶ ŽǀĞƌŐĂŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ
ŵĞĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬ͕ ƚĞŶǌŝũ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĞƌĞŶĚĞ ŬůĂƐƐĞŶƌĂĂĚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌďŽƵǁĚ ĚŽƐƐŝĞƌ ŬĂŶ
ǀŽŽƌůĞŐŐĞŶ͘sŽŽƌĚĞǌĞǌĞĞƌƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬĞŽǀĞƌŐĂŶŐĞŶǌƵůůĞŶĚƵƐŝŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶ
ĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐƐƉĂŬŬĞƚƚĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶǁŽƌĚĞŶ͘

ůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ ŚĞƚ ĚŝƉůŽŵĂ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĂůƐ ďĞŬƌŽŶŝŶŐ ǀĂŶ ǌĞƐ ũĂĂƌ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞǌĞĚŝƉůŽŵĂ͛ƐƐŝƚƵĞƌĞŶǌŝĐŚĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚĂůůĞŵĂĂůŽƉŚĞƚǌĞůĨĚĞŶŝǀĞĂƵ
ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĞŶ ŐĞǀĞŶ ŽŽŬ ŶŝĞƚ ĂůůĞŵĂĂů ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ ƚŽĞŐĂŶŐ ƚŽƚ
ŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘

,ŽŐĞƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ

ϱ͘ϲ EĂĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ




ĐĂĚĞŵŝƐĐŚĞ
ďĂĐŚĞůŽƌ



WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ
ďĂĐŚĞůŽƌ

s<^ŶŝǀĞĂƵϲ

,Kϱ

s<^ŶŝǀĞĂƵϱ

s<^ŶŝǀĞĂƵϲ


ƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ



^ĞͲŶͲ^Ğ

s<^ŶŝǀĞĂƵϰ



^ĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ



^ĐŚĂŬĞůͲ
ƚƌĂũĞĐƚ



^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ

s<^ŶŝǀĞĂƵϰ
KKZ^dZKKD



^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ

s<^ŶŝǀĞĂƵϰ
Z/^DZ<d



^ƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ

s<^ŶŝǀĞĂƵϯ
Z/^DZ<d

сdƌĂũĞĐƚĞŶĚŝĞĞĞŶůŽŐŝƐĐŚŐĞǀŽůŐǌŝũŶǀĂŶĚĞĨŝŶĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ


сDŽŐĞůŝũŬĞƚƌĂũĞĐƚĞŶĚŝĞĞĐŚƚĞƌŐĞĞŶůŽŐŝƐĐŚŐĞǀŽůŐǌŝũŶǀĂŶĚĞĨŝŶĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ



&ŝŐƵƵƌϱ͗DŽŐĞůŝũŬĞǀĞƌǀŽůŐͲŽĨĚŽŽƌƐƚƌŽŽŵƚƌĂũĞĐƚĞŶŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘
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ϱ͘ϲ͘ϭ KƉƐƚĂƉŶĂĂƌĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ

,Ğƚ ƐƚĂĂƚ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ǀƌŝũ Žŵ ŶĂ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ƚĞ ŐĂĂŶ ǁĞƌŬĞŶ͘ ǀĞŶǁĞů
ǁŽƌĚĞŶ ĂůůĞĞŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀŽůŐĞŶ ĚŝĞ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞĞŶ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŝŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŵĂƚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŽƉĞĞŶŝŶƚƌĞĚĞŽƉ
ĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ͘ ĞǌĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ ŽŵǀĂƚƚĞŶ ŝŵŵĞƌƐ ŵŝŶƐƚĞŶƐ ĠĠŶ ǀŽůůĞĚŝŐĞ
ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͘
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀŽůŐĞŶ ĚŝĞ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞĞŶ ĚŽŽƌƐƚƌŽŽŵŐĞƌŝĐŚƚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞǁŽƌĚĞŶĞŝŐĞŶůŝũŬǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůĚŽŵǀĞƌĚĞƌĞƐƚƵĚŝĞƐĂĂŶƚĞǀĂƚƚĞŶ͘
ϱ͘ϲ͘Ϯ KǀĞƌŐĂŶŐŶĂĂƌǀĞƌĚĞƌĞƐƚƵĚŝĞƐ͘

ůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ ŶŝǀĞĂƵ ǀŝĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ
ĚŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶŶĂĂƌŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŝĞĞĞŶƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐǀŽůŐĚĞŶĚŝĞůĞŝĚƚ
ƚŽƚĞĞŶĚŽŽƌƐƚƌŽŽŵŐĞƌŝĐŚƚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͕ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŽǀĞƌĂůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŽŵƚĞ
ƐƚĂƌƚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ ĂĐĂĚĞŵŝƐĐŚ ŽĨ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞů ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ Ğ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ ŶŝǀĞĂƵ ǀŝĞƌ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞ ƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
ŚĞďďĞŶĞǀĞŶĞĞŶƐǀŽůůĞĚŝŐĞƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ŵĂĂƌǁŽƌĚĞŶĞŝŐĞŶůŝũŬǀŽŽƌĂů
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŽƉŚĞƚŚŽŐĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞůŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘

sŽŽƌ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŽƉ ŶŝǀĞĂƵ ĚƌŝĞ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŬĂŶ ĞĞŶ ^ĞͲŶͲ^ĞͲŽƉůĞŝĚŝŶŐ ĞĞŶ ŝĚĞĂĂů ǀĞƌǀŽůŐƚƌĂũĞĐƚ ǌŝũŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ
ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞ ĐĞŶƚƌĂĂů ƐƚĂĂƚ ĞŶ ǁĂĂƌŵĞĞ ŵĞŶ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ
ŶŝǀĞĂƵ ǀŝĞƌ ŝŶ ĠĠŶ ŽĨ ĂŶĚĞƌŚĂůĨ ;ƐĐŚŽŽůͲͿũĂĂƌ ŬĂŶ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ͘ ĞǌĞ ^ĞͲŶͲ^ĞͲŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ
ŬƵŶŶĞŶǌŽǁĞůŝŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐĂůƐŝŶŚĞƚǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŐĞǀŽůŐĚǁŽƌĚĞŶ͘
tŝůůĞŶĚĞǌĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶƐƚĂƉƉĞŶŝŶĞĞŶĂĐĂĚĞŵŝƐĐŚĞŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞďĂĐŚĞůŽƌ͕ĚĂŶŵŽĞƚĞŶ
ǌŝũ ǀĞƌƉůŝĐŚƚ ĞĞŶ ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚ ƐĐŚĂŬĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ǀŽůŐĞŶ͘ ĂĂƌŝŶ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ǌŝũ ŵĞĞƌ
ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŶŽĚŝŐŽŵŵĞƚƐƵĐĐĞƐŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐƚĞŬƵŶŶĞŶ
ǀŽůŐĞŶ͘ Ăƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ŚŽƵĚƚ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ǌŽǁĞů ŵĞƚ ĚĞ ǀŽŽƌŽƉůĞŝĚŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĂůƐŵĞƚĚĞŐĞƉůĂŶĚĞƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞŝŶŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘

ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŵŽŐĞůŝũŬĞ ŽƉƚŝĞ ŝƐ ĞĞŶ ŽƉůĞŝĚŝŶŐ ŚŽŐĞƌ ďĞƌŽĞƉƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŽĨ ,Kϱ ĚŝĞ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ
ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŽƉ ŶŝǀĞĂƵ ǀŝũĨ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŵĂĂƌ
ƚĞŐĞůŝũŬĞƌƚŝũĚ ŽŽŬ ĞĞŶ ŝĚĞĂůĞ ŽƉƐƚĂƉ ǀŽƌŵƚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ ďĂĐŚĞůŽƌ KŽŬ ũŽŶŐĞƌĞŶ
ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ ŶŝǀĞĂƵ ĚƌŝĞ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶƐƚƌŽŵĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ,KͲŽƉůĞŝĚŝŶŐ͕
ŵĂĂƌ ǌƵůůĞŶ ǀĂĂŬ ĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶ ǌŝũŶ ŽƉ ĞĞŶ ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚ ƐĐŚĂŬĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Žŵ ĞǀĞŶƚƵĞůĞ
ŽŶƚďƌĞŬĞŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐďŝũƚĞǁĞƌŬĞŶ͘

hŝƚĞƌĂĂƌĚ ŬĂŶ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ǀĞƌĞŝƐƚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ŶŝǀĞĂƵ ďĞƐĐŚŝŬƚ͕
ƐƚĞĞĚƐǀŝĂĞĞŶƚŽĞůĂƚŝŶŐƐƉƌŽĞĨĂůƐŶŽŐŝŶŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐƐƚĂƌƚĞŶ͘
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EK'h/ddtZ<E,KK&^dh<<EE>EEWZ>E


ĞǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶĚŝĞŝŶĚĞǌĞĞĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂǁŽƌĚĞŶŐĞĚĂĂŶŽŵƚŽƚĞĞŶŵĞĞƌŬĂŶƐƌŝũŬ͕
ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǀŽů ĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͕ ŚĞďďĞŶŽŽŬ ŐĞǀŽůŐĞŶ ǀŽŽƌ
ĞĞŶĂĂŶƚĂůĂƐƉĞĐƚĞŶĚŝĞŝŶŽŶĚĞƌŚĂǀŝŐĞŶŽƚĂŶŝĞƚĂĂŶďŽĚŬŽŵĞŶ͕ǌŽĂůƐ͗

 ŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞĞů
 ĚĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͕ƐƵďƐŝĚŝĞƌŝŶŐĞŶŽŵŬĂĚĞƌŝŶŐ
 ĚĞǀƌŝũĞŬĞƵǌĞ
 ŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐůĂŶĚƐĐŚĂƉ
 ƐĐŚŽůĞŶŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

ůƐ Ğƌ ĞĞŶ ĚƌĂĂŐǀůĂŬ ŐĞǀŽŶĚĞŶ ǁŽƌĚƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ ŝŶ ĚĞǌĞ ŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ͕ ǌƵůůĞŶ Ăů
ĚĞǌĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ ŝŶ ĂƉĂƌƚĞ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬŬĞŶ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ĐŽŶĐĞƉƚŶŽƚĂ ĚŝĞ ƚĞŐĞŶ
ĚĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϭ ŐĞĨŝŶĂůŝƐĞĞƌĚ ǌĂů ǁŽƌĚĞŶ͘ hŝƚĞƌĂĂƌĚ ǌƵůůĞŶ ǁĞ ŽŽŬ ĚĞǌĞ ĐŽŶĐĞƉƚŶŽƚĂ
ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ ďĞƐƉƌĞŬĞŶ ŵĞƚ ĂůůĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǌĂů ĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŽŽŬ ǌŝũŶ ŝŵƉĂĐƚ ŚĞďďĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ͚ďĞůĞŶĚĞŶĚĞ ƉĞƌĐĞůĞŶ͛͗ ĂŶĚĞƌĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŶŝǀĞĂƵƐ;ďĂƐŝƐ͕ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶͲ͕ĚĞĞůƚŝũĚƐŬƵŶƐƚͲ͕ŚŽŐĞƌĞŶďƵŝƚĞŶŐĞǁŽŽŶŽŶĚĞƌǁŝũƐͿ
ĞŶĂĐƚƵĞůĞŽŶĚĞƌǁŝũƐƚŚĞŵĂ͛Ɛ͘tĞĚĞŶŬĞŶŚŝĞƌďŝũĂĂŶ͗

 ĚĞůĞƌĂƌĞŶŽƉůĞŝĚŝŶŐ
 ĚĞĐĞŶƚƌĂůĞĞǆĂŵĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞĞŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞŬĂŶƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ
 ůĞĞƌǌŽƌŐ
 ůĞƌĞŶĞŶǁĞƌŬĞŶ
 ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǌŽƌŐ
 ĚĞsůĂĂŵƐĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
 ůĞĞƌůŝŶŐĞŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ

ĞŝŵƉĂĐƚǀĂŶĚĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŽƉĚĞǌĞĚŽƐƐŝĞƌƐǌƵůůĞŶǁĞǀĞƌĚĞƌ
ƵŝƚĚŝĞƉĞŶŝŶĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞĐŽŶĐĞƉƚŶŽƚĂ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ϳ

d/D/E'sEtZ<D,E


Ğ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǌĂů ǀŝĂ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƉŽƌĞŶĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƚĂƉƉĞŶǀĞƌůŽƉĞŶ͗

KƉŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶƉůĂŶŶĞŶǁĞ͗
¾ ĚĞǀĞƌĚĞƌĞĐŽŶĐĞƉƚƵĞůĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ͖
¾ ĚĞǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞĚĞĐƌĞĞƚŐĞǀŝŶŐ;ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞǀĂŶĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐͿ͖
¾ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ͘

KƉůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶƐƚƌĞǀĞŶǁĞŶĂĂƌ͗
¾ ĞĞŶŶŝǀĞĂƵĚĞĐƌĞĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ;ϮϬϭϰͿ͘

Ğ ĨĞŝƚĞůŝũŬĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǌĂů ŝŶ ƚŝũĚ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƐƉƌĞŝĚ ĞŶ ǀŝĂ
ŐĞůĞŝĚĞůŝũŬĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ǀĞƌůŽƉĞŶ͘ ,ŝĞƌďŝũ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ďĞŬůĞŵƚŽŶĞŶ ĚĂƚ Ěŝƚ ŐĂŶƐĞ ƉƌŽĐĞƐ ƚŝũĚ ǌĂů
ǀĞƌŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ƐƚĂƉ ǀŽŽƌ ƐƚĂƉ ʹ ŽǀĞƌ ĚĞ ũĂƌĞŶ ŐĞƐƉƌĞŝĚ ʹ ǌĂů ĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂŶ ƚĞŬƐƚ ŶĂĂƌ
ǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚŐƌŽĞŝĞŶ͘

їŽŶĐĞƉƚƵĞůĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐ

Ğ ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞǌĞ ŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ ĞŶ ĚĞ ǀĞƌĚĞƌĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĞůĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ
ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂůƚ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚƵƵƌŐƌŽĞƉ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞǌĞŝƐƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚƵŝƚůĞŝĚĞŶĚĞĂŵďƚĞŶĂƌĞŶǀĂŶŚĞƚďĞůĞŝĚƐĚŽŵĞŝŶKŶĚĞƌǁŝũƐ
ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ͕ ĂĨĚĞůŝŶŐƐŚŽŽĨĚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ ĞŶ ĞĞŶ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ŬĂďŝŶĞƚ KŶĚĞƌǁŝũƐ͘ Ğ ƐƚƵƵƌŐƌŽĞƉ ŚĞĞĨƚ ĚĞ ǀŽŽƌďŝũĞ ŵĂĂŶĚĞŶ
ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ǁĞƌŬŐƌŽĞƉĞŶ ŽƉŐĞƌŝĐŚƚ͘ ĞǌĞ ďĞƐƚĂĂŶ Ƶŝƚ ĞǆƉĞƌƚĞŶ Ƶŝƚ ŚĞƚ ǀŽůůĞĚŝŐĞ
ďĞůĞŝĚƐĚŽŵĞŝŶĞŶǁĞƌŬĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞĂƐƉĞĐƚĞŶƵŝƚǀŽŽƌĚĞƐƚƵƵƌŐƌŽĞƉ͘

Ğ ŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ ǁŽƌĚƚ ŝŶ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϬ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚ͘ DĞƚ ĚĞǌĞ ŶŽƚĂ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞƌŽŶĚĞŽƉŐĞƐƚĂƌƚŵĞƚĂůůĞŽŶĚĞƌǁŝũƐĂĐƚŽƌĞŶ͘ŝŶĚũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶǁĞĞĞŶ
ĂĚǀŝĞƐŽǀĞƌĚĞŶŽƚĂǀĂŶĚĞs>KZĞŶĚĞ^Zs͘KƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞƌĞĂĐƚŝĞƐŬĂŶĚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ
ǁŽƌĚĞŶďŝũŐĞƐƚƵƵƌĚĞŶƵŝƚŵŽŶĚĞŶŝŶĞĞŶĐŽŶĐĞƉƚŶŽƚĂ;ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭͿ͘

їŽŶĐƌĞƚĞĂĐƚŝĞƐ

WĂƌĂůůĞů ĂĂŶ ĚĞ ǀĞƌĚĞƌĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĞůĞ ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐ ǁŽƌĚĞŶ ŽŽŬ Ăů ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ĂĐƚŝĞƐ
ŽŶĚĞƌŶŽŵĞŶ͗

¾ DĞƚ ŚĞƚ ŽŽŐ ŽƉ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚŝĞ ĞŶ ŐĞďƌƵŝŬƐǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ǁŽƌĚƚ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ
ĚĞĐƌĞĞƚŐĞǀŝŶŐŐĞĐŽĚŝĨŝĐĞĞƌĚ;ŶĂũĂĂƌϮϬϭϬͿ͘
¾ 'ĞǌŝĞŶĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ͕ǁŽƌĚƚǀŽŽƌĚĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶĚĞͲƐƚƌŽŽŵŝŶĚĞ
ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ŶŝĞƚ ŐĞǁĂĐŚƚ ƚŽƚ ĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŝƐ
ĂĨŐĞƌŽŶĚ͘ĞƚŝŵŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŝƐŶŽŐƚĞďĞƉĂůĞŶ͘
¾ ĞŶ ĚĞŐĞůŝũŬ ďĞůĞŝĚ ŵŽĞƚ ŬƵŶŶĞŶ ƚĞƌƵŐǀĂůůĞŶ ŽƉ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ ĞŶ ĞĞŶ
ďƌĞĞĚĚƌĂĂŐǀůĂŬ͘KŽŬĚĞǌĞĂƐƉĞĐƚĞŶǌƵůůĞŶǁĞŶŝĞƚƵŝƚŚĞƚŽŽŐǀĞƌůŝĞǌĞŶ͘
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ϴ

^DEsdd/E'


Ğ ĞĞƌƐƚĞ ŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ͚DĞŶƐĞŶ ĚŽĞŶ ƐĐŚŝƚƚĞƌĞŶ͛ ŐĞĞĨƚ
ŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ůŝũŶĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǁĞĞƌ͘ ĞǌĞ ďĞůĞŝĚƐƚĞŬƐƚ ǌĂů ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ
ŵĂĂŶĚĞŶ ĚĞ ďĂƐŝƐ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ǀĞƌĚĞƌ ŽǀĞƌůĞŐ ŝŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ŝŶ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͕ ĞŶ
ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ŝŶ ŚĞƚ sůĂĂŵƐĞ WĂƌůĞŵĞŶƚ͘ ĂŶ ĚĞ ŚĂŶĚ ǀĂŶ ĂůůĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞǀĞ ŝŶƉƵƚ ǌĂů ĚĞǌĞ
ŶŽƚĂ ǀĞƌĚĞƌ ŐĞĐŽŶĐƌĞƚŝƐĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ ƉůĂŶŶĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕ ĚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͕ĚĞƉĞƌƐŽŶĞĞůƐůĞĚĞŶĞŶĂůůĞĂƐƉĞĐƚĞŶǀĂŶĚĞƐĐŚŽŽůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ͘

tĂĂƌŽŵŚĞƌǀŽƌŵĞŶ͍

ĞŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶǌŝũŶĞƌŽƉŐĞƌŝĐŚƚĚĞƐƚĞƌŬĞƉƵŶƚĞŶǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐƚĞ
ďĞŚŽƵĚĞŶ ĞŶ ƚĞ ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ǌǁĂŬŬĞƌĞ ƉƵŶƚĞŶ͘ ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ŽŶƐ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǌŝũŶ ŚĞƚ ŽƉƚƌĞŬŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǌǁĂŬƐƚ ƉƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕ŚĞƚŶŝĞƚůĂŶŐĞƌƌĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶǀĂŶĚĞƐŽĐŝĂůĞŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚ͕ŚĞƚƚĞƌƵŐĚƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ŽŶŐĞŬǁĂůŝĨŝĐĞĞƌĚĞƵŝƚƐƚƌŽŽŵĞŶŚĞƚŽƉŬƌŝŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘

DŝƐƐŝĞǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ

,Ğƚ sůĂĂŵƐĞ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŵŽĞƚ Ğƌ ǀŽŽƌ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ƚĂůĞŶƚĞŶ ǀĂŶ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ ŚĞƌŬĞŶĚ ĞŶ ĚĂƚ ĂůůĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŚƵŶ ƚĂůĞŶƚĞŶ ŵĂǆŝŵĂĂů ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ ĞŶ ĚĂĂƌďŝũ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĞŶ ǁĂĂƌĚĞŶ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ǌĞ ĞĞŶ ŽƉĞŶ ĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ĚĞĞůŶĞŵĞŶĞŶďŝũĚƌĂŐĞŶĂĂŶŚĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬůĞǀĞŶĞŶŵĞƚŬĂŶƐŽƉƐƵĐĐĞƐ
ǀĞƌĚĞƌůĞƌĞŶ͕ǁĞƌŬĞŶĞŶůĞǀĞŶ͘

ĐĐĞŶƚĞŶ

ŝũ ĚĞ ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ǁŽƌĚƚ Ğƌ ƌĞƐŽůƵƵƚ ŐĞŬŽǌĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞůĞŝĚĚĂƚŐĞƌŝĐŚƚŝƐŽƉŚĞƚǀĞƌǁĞƌǀĞŶǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘,ŝĞƌďŝũǀŽƌŵƚŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚ
ǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌĚĞƌƵŐŐĞŶŐƌĂĂƚ͘ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǁŽƌĚĞŶŐĞĚĞĨŝŶŝĞĞƌĚĂůƐ
ĚĞ ďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ Žŵ ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ŝŶ ŚĞƚ ŚĂŶĚĞůĞŶ ŽƉ ĞĞŶ
ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚĞ ǁŝũǌĞ ĂĂŶ ƚĞ ǁĞŶĚĞŶ ǀŽŽƌ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ Ğ ƚĞ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞƌƚĂĂůĚ ŝŶ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ĞŶ ŽƉďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚŝĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ƐĐŚƌŝũǀĞŶ ĚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐǀŽŽƌĞůŬĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐůĞĞƌƉůĂŶŶĞŶƵŝƚ͘

^ĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ĞŶ ŐĞĨĂƐĞĞƌĚĞ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞ ůŽƉĞŶ ĂůƐ ĞĞŶ ƌŽĚĞ ĚƌĂĂĚ ĚŽŽƌ ĚĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶŚĞƚĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͘/ŶĂůůĞũĂƌĞŶǁŽƌĚƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞ;Ě͘ŝ͘ƌĞŵĞĚŝģƌŝŶŐŽĨǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ
ŽĨǀĞƌďƌĞĚŝŶŐͿƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůŝŶŐĞďŽƵǁĚ͘

ĞŶŶŝĞƵǁĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀŽŽƌŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ

ĞďĞƐƚĂĂŶĚĞϯͲŐƌĂĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƵƌďůŝũĨƚďĞŚŽƵĚĞŶŵĂĂƌĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽƌŵĞŶĂƐŽ͕ďƐŽ͕ŬƐŽĞŶ
ƚƐŽǀĞƌĚǁŝũŶĞŶ͘,ĞƚĂĂŶƚĂůƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞĞŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚǁŽƌĚƚŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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ĞŶďƌĞĞĚĂůŐĞŵĞĞŶǀŽƌŵĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚ

/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐƌĂĂĚŐĂĂƚĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĂůŶĂĂƌĚĞďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘ ƌ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ĂůŐĞŵĞŶĞ ƐƚƌŽŽŵ ĞŶ ĞĞŶ ƐĐŚĂŬĞůďůŽŬ ǀŽŽƌǌŝĞŶ͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ
ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŽǀĞƌĞĞŶŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ŐĂĂŶŶĂĂƌĚĞĂůŐĞŵĞŶĞƐƚƌŽŽŵǁĂĂƌǌĞŝŶ
ŚĞƚĞĞƌƐƚĞũĂĂƌŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶŵĞƚĚŝǀĞƌƐĞĂƐƉĞĐƚĞŶǀĂŶĚĞǁĞƌĞůĚĞŶĚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐǀŝĂĚĞ
ǌĞƐďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ͘/ŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞũĂĂƌǀĞƌŬĞŶŶĞŶǌĞƚǁĞĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ
ŐƌŽŶĚŝŐĞƌ͘>ĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŽŶĚĞƌŐĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝĨƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐǁŽƌĚĞŶǀŝĂŚĞƚƐĐŚĂŬĞůďůŽŬǌŽǀĞĞů
ŵŽŐĞůŝũŬ ŬůĂĂƌŐĞƐƚŽŽŵĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŐƌĂĂĚ ŽĨ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ ŽƉ ĞĞŶ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͘

ĞŶǀĞƌďƌĞĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚ

/ŶĚĞƚǁĞĞĚĞŐƌĂĂĚŬŝĞǌĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶƵŝƚĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͘,ŝĞƌŝŶǀĞƌǁĞƌǀĞŶǌŝũ͕ŶĂĂƐƚ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ŶŽĚŝŐ ǌŝũŶ Žŵ ǀůŽƚ ŝŶ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŵĞĞƐƉĞůĞŶ
;ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐͿ͕ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ŝŶ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ďĞƌŽĞƉĞŶ ŽĨ ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ ďŝŶŶĞŶ ĚĂƚ
ĚŽŵĞŝŶƚŽĞƉĂƐďĂĂƌǌŝũŶ͘
EĂĂƐƚĚĞĚŽŵĞŝŶďƌĞĚĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶǌŝũŶĞƌĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĂĂŶƚĂůƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ďŝũǌŽŶĚĞƌ ƚĂůĞŶƚ ǀĞƌĚĞƌ ǁŝůůĞŶ ŽŶƚƉůŽŽŝĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚĞĞŶŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ͘

ĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬŬǁĂůŝĨŝĐĞƌĞŶĚĞĚĞƌĚĞŐƌĂĂĚ

ŽŽƌ ŚĞƚƉƌŽĐĞƐ ǀĂŶĚĞŐĞĨĂƐĞĞƌĚĞ ƐƚƵĚŝĞŬĞƵǌĞŝƐĚĞůĞĞƌůŝŶŐďŝũĚĞĂĂŶǀĂŶŐǀĂŶĚĞĚĞƌĚĞ
ŐƌĂĂĚŝŶƐƚĂĂƚŽŵƚĞŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞƐƚƵĚŝĞƌŝĐŚƚŝŶŐĚŝĞŽĨǁĞůĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚŐĞƌŝĐŚƚ
ŝƐ ŽĨǁĞů ŐĞƌŝĐŚƚ  ŽƉ ǀĞƌĚĞƌ ƐƚƵĚĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ĞŶ ůĞĞƌůŝŶŐ ĚŝĞ ƐůĂĂŐƚ ŝŶ ĚĞ
ĚĞƌĚĞ ŐƌĂĂĚ ďĞŚĂĂůƚ ĞĞŶ ĚŝƉůŽŵĂ ĚĂƚ ŝŶŐĞƐĐŚĂĂůĚ ǁŽƌĚƚ ŽƉ ŶŝǀĞĂƵ ϯ ŽĨ ϰ ǀĂŶ ĚĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ŝƚŶŝǀĞĂƵďĞƉĂĂůƚŽŽŬĚĞƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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/>/K'Z&/


ŽŽŶĞ͕^͘ΘsĂŶ,ŽƵƚƚĞ͕D͕͘^ŽĐŝĂůĞŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚďŝũĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶďĂƐŝƐͲŶĂĂƌƐĞĐƵŶĚĂŝƌ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ϮϬϭϬ͘ /Ŷ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀŽŽƌ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ͕ ŝŶ ŚĞƚ
ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐ ďĞůĞŝĚƐͲ ĞŶ ƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
;KWtKϬϳ͘ϬϮͿ͘

ŽŵŵŝƐƐŝĞDŽŶĂƌĚ͕<ǁĂůŝƚĞŝƚĞŶ<ĂŶƐĞŶǀŽŽƌĞůŬĞůĞĞƌůŝŶŐ͘ĞŶǀŝƐŝĞŽƉĚĞǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐǀĂŶ
ŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͘

ĞDĞǇĞƌ͕/͕͘WĂƵůǇ͕:͘ΘsĂŶĚĞWŽĞůĞ͕>͕͘>ĞƌĞŶǀŽŽƌĚĞƉƌŽďůĞŵĞŶǀĂŶŵŽƌŐĞŶ͘ĞĞĞƌƐƚĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶW/^ϮϬϬϯ͕ϮϬϬϰ͕'ĞŶƚ͘

Ğ DĞǇĞƌ͕ /͕͘ tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ǀĂŶ
W/^ϮϬϬϲ͕ϮϬϬϳ͕'ĞŶƚ͘

ƵƋƵĞƚ͕ E͕͘ 'ůŽƌŝĞƵǆ͕ /͕͘ >ĂƵƌŝũƐƐĞŶ͕ /͘ Θ sĂŶ ŽƌƐƐĞůĂĞƌ z͕͘ ͚tŝƚ Ŭƌŝũƚ ƐĐŚƌŝũĨƚ ďĞƚĞƌ͛͘
^ĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶǀĂŶĂůůŽĐŚƚŽŶĞũŽŶŐĞƌĞŶŝŶďĞĞůĚ͕͘'ĂƌĂŶƚ͕ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕ϮϬϬϲ͘

ůĐŚĂƌĚƵƐ͕D͕͘KƉĚĞĞĞĐŬ͕^͕͘ƵƋƵĞƚ͕&͕͘ZŽŐŐĞŵĂŶƐ͕>͘sĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶŝŶ
ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ĞŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚŝĞ ĞŶ ĚĞ ŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ĚĞ
ǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶŝŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϬϴ͕ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶ
ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀĂŶ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐ
ďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϲ͘ϬϭͿ͘

Ğ 'ƌŽŽĨ ^͕͘ ůĐŚĂƌĚƵƐ͕ D͘ >ĞĞƌůŝŶŐĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ ŶĂĚĞƌ ďĞŬĞŬĞŶ͘ ĞŶ ŬǁĂůŝƚĂƚŝĞĨ ĞŶ
ŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞĨ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ďĞƚĞŬĞŶŝƐ ĞŶ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ ŽƉ ƐĐŚŽŽů͘ ϮϬϬϯ͕
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŵŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶ
ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐ ďĞůĞŝĚƐͲ ĞŶ ƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ;KWtK
ϬϬ͘ϬϭͿ͘

ŶŐĞůƐ͕E͘ĞůƚĞƌŵĂŶ͕͕͘^ĐŚĞƉĞŶƐ͕͘ΘsĂŶWĞƚĞŐĞŵ͕<͘,ĞƚǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŝŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϬϭ͕tĞůǁŝũƐ͕ϭϮ;ϯͿ͘

h͕ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂŶĚŽĨƚŚĞŽƵŶĐŝů͕ŽĨϭϴĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϲ͕
ŽŶŬĞǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞƐĨŽƌůŝĨĞůŽŶŐůĞĂƌŶŝŶŐ;W>ϯϵϰǀĂŶϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϬϲͿ͕ϮϬϬϲ͕ƌƵƐƐĞů͘

'ůŽƌŝĞƵǆ͕/͕͘:ĞŐĞƌƐD͕͚͘tŝĞŚĞƌŬĂŶƐƚ͍͛^ŽĐŝŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞƐĐŚĞƚƐ͕ůĞĞƌƌŽƵƚĞƐĞŶďĞǁĞĞŐƌĞĚĞŶĞŶ
ǀĂŶĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐĂĂŶŚĞƚdǁĞĞĚĞŬĂŶƐŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶĚĞǆĂŵĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ
'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘ ϮϬϬϵ͕ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŝŶ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀĂŶ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ
sŽƌŵŝŶŐŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtKϬϲ͘ϬϲͿ͘

'ŽĞŐĞďƵĞƌ͕͘ƵĚŝŽǀŝƐƵĞůĞǀŽƌŵŝŶŐŝŶŚĞƚsůĂĂŵƐĞŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϰ͕/<͕'ĞŶƚ͕ĂŶŽŶ
ƵůƚƵƵƌĐĞů͘
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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'ŽŽƐ͕ D͕͘ ĞůĨŝ͕ ͕͘ >ĂŵŽƚĞ͕ ͘ Θ sĂŶ ĂŵŵĞ͕ :͘ ŝƚƚĞŶďůŝũǀĞŶ ŽƉ ũŽŶŐĞ ůĞĞĨƚŝũĚ͗ ϭ ƐƚĂƉ
ĂĐŚƚĞƌƵŝƚ ĞŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ Ϯ ƐƚĂƉƉĞŶ ǀŽŽƌƵŝƚ͍ ϮϬϭϬ͘ KŶĚĞƌǌŽĞŬ ŝŶ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ
ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀĂŶ KŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ sŽƌŵŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ζ^ƚĞƵŶƉƵŶƚĞŶ ǀŽŽƌ
ĞůĞŝĚƐƌĞůĞǀĂŶƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬΖ͘

'ƌŽĞŶĞǌ͕ ^͕͘ sĂŶ ĚĞŶ ƌĂŶĚĞ Θ /͘ EŝĐĂŝƐĞ͕ /͘ ŝũĨĞƌďŽĞŬ ƐŽĐŝĂůĞ ŽŶŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ŝŶ ŚĞƚ sůĂĂŵƐĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ĞŶ ǀĞƌŬĞŶŶĞŶĚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŽƉ ĚĞ WĂŶĞůƐƚƵĚŝĞ ǀĂŶ ĞůŐŝƐĐŚĞ ,ƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ͕ ϮϬϬϯ͕
>ĞƵǀĞŶ͘

:ĂŶƐƐĞŶ͕Z͕͘Ğ&ƌĂŝŶĞ͕͕͘sĞƌƐĐŚĂĨĨĞů͕>͕͘:ĂŶƐƐĞŶƐ͕͕͘ZǇŵĞŶĂŶƐ͕Z͕͘sĂŶĂŵŵĞ͕:͘
ĞŐŝŶƐŝƚƵĂƚŝĞǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϴ͘
KŶĚĞƌǌŽĞŬŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŵŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌ
ǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;KWtK
Ϭϲ͘ϬϬͿ

K^K͕hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƌĂŝŶ͗dŚĞŝƌƚŚŽĨĂ>ĞĂƌŶŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϳ͘

K^K͕ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ>ĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚdĞĂĐŚŝŶŐ͘/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞ>ĞĂƌŶŝŶŐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ϮϬϬϵ͘

K^K͕ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇƐŬŝůůƐĂŶĚĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞƐĨŽƌEĞǁDŝůůĞŶŶŝƵŵ>ĞĂƌŶĞƌƐŝŶKĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ϮϬϬϵ͘

WĞůůĞƌŝĂƵǆ͕<͘ĞŵŽƚŝĞĞŶďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉ͘ϮϬϬϭ͕shWƌĞƐƐ͕ƌƵƐƐĞů

^ĐŚƵůǌ͕ t͕͘ ŝŶůĞǇ͕ :͕͘ &ƌĂŝůůŽŶ͕ :͕͘ <Ğƌƌ͕ ͕͘ >ŽƐŝƚŽ͕ ͕͘ &ŝƌƐƚ &ŝŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ / ŝǀŝĐ ĂŶĚ
ŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉĚƵĐĂƚŝŽŶ^ƚƵĚǇ͕ϮϬϭϬ͘

dƌŝůůŝŶŐ͕͘Θ&ĂĚĞů͕͕͘ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇƐŬŝůůƐ͘>ĞĂƌŶŝŶŐĨŽƌůŝĨĞŝŶŽƵƌƚŝŵĞƐ͘ϮϬϬϵ͘:ŽŚŶtŝůĞǇΘ
^ŽŶƐ͕^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͘

sĂŶ ĂŵŵĞ͕ :͕͘ tĞůďĞǀŝŶĚĞŶ ĞŶ ƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐ ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ĞŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŐƌĂĂĚ ǀĂŶ ŚĞƚ
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ϮϬϬϭ͕ŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŵŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕
ŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
;KWtKϬϬ͘ϬϮͿ͘

sĂŶƐďƌŽĞĐŬ͕Z͘ĞŶ>ĂĐĂŶƚĞD͕͘DĞƚĞĞŶĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŬĞƵǌĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐŶĂĂƌĞĞŶĞĨĨĞĐƚŝĞǀĞ
ŬĞƵǌĞďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕ϮϬϬϴ͕ŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐŵŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕
ŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
;KWtKϬϰ͘ϬϭͿ͘

sĂŶ>ĂŶĚĞŐŚĞŵ͕'͕͘'ŽŽƐD͕͘sĂŶĂŵŵĞ:͕͘sƌŽĞŐĞƐĐŚŽŽůǀĞƌůĂƚĞƌƐŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘ǀŽůƵƚŝĞ
ǀĂŶĚĞŽŶŐĞŬǁĂůŝĨŝĐĞĞƌĚĞƵŝƚƐƚƌŽŽŵƚŽƚϮϬϬϳ͕^ƚĞƵŶƉƵŶƚ^^>͕ϮϬϭϬ͕>ĞƵǀĞŶ͘

sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕^ƉŝũďĞůƌĂƉƉŽƌƚ͕ƌƵƐƐĞů͘
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sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕^ƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚũĂĂƌďŽĞŬǀĂŶŚĞƚsůĂĂŵƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ϮϬϬϴͲϮϬϬϵ͕ϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͘

sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĚĞŬĞŶŶŝƐŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͘
ĞůĞŝĚƐƉůĂŶ/dŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϳͲϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͘

sůĂĂŵƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͕sKdΛϮϬϭϬ͘EŝĞƵǁĞǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞ
ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶǀŽŽƌŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͘

sůĂĂŵƐĞKŶĚĞƌǁŝũƐƌĂĂĚ͕ĚǀŝĞƐŽǀĞƌŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚǀĂŶĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞDŽŶĂƌĚ͕ϮϬϭϬ͕ƌƵƐƐĞů͘

sůĂĂŵƐĞKǀĞƌŚĞŝĚ͘sůĂĂŶĚĞƌĞŶŝŶĐƚŝĞ͘ŽŽƌďƌĂŬĞŶϮϬϮϬ͘ϮϬϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͘

sůĂĂŵƐĞKǀĞƌŚĞŝĚ͘WĂĐƚϮϬϮϬ͘<ĞƌŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞŶŶƵůŵĞƚŝŶŐϮϬϭϬ͘ϮϬϭϬ͕ƌƵƐƐĞů

tĂƵƚĞƌƐZ͕͘sĂŶ,ƵůůĞ͕:͕͘ƵĚŝŽǀŝƐƵĞĞůŽŶĚĞƌǁŝũƐ͗ĚĞŬŶŽƉŽŵĚƌĂĂŝĞŶ͕ϮϬϬϲͲϮϬϬϳ͘ĂŶŽŶ
ƵůƚƵƵƌĐĞů͕D͘

tŝůůŝƐ͕W͘>ĞĂƌŶŝŶŐƚŽůĂďŽƵƌ͘,ŽǁǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐŬŝĚƐŐĞƚǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐũŽďƐ͘ϭϵϳϳ͕
tĞƐƚŵĞĂĚ͕&ĂƌŶďŽƌŽƵŐŚ͕,ĂŶƚƐ͕ŶŐůĂŶĚ͕^ĂǆŽŶ,ŽƵƐĞ͘
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ϭϬ >/:^dsE&/'hZEEd>>E


&ŝŐƵƌĞŶ͗


&/'hhZϭ͗^dZhdhhZsE,d,ZsKZD^hE/ZKEZt/:^ ........................................................... 31
&/'hhZϮ͗^dZhdhhZsEZ^d'ZsE,d,ZsKZD^hE/ZKEZt/:^ ..................... 32
&/'hhZϯ͗^dZhdhhZsE,d^,<>>K<............................................................................................. 35
&/'hhZϰ͗^dZhdhhZsEEKD/EZ^dh/Z/,d/E'/Edt'Z............................... 40
&/'hhZϱ͗DK'>/:<sZsK>'ͲK&KKZ^dZKKDdZ:dEKW,d/EsEZ'ZsE,d
^hE/ZKEZt/:^͘............................................................................................................................. 43



dĂďĞůůĞŶ͗


d>ϭ͗sKKZ>sEsZ^,/>>EE/sh^/EEEEKDWdEd//KKZE>Z>/E'
KKZ,E,d>ZWZK^<EsZtKZsEtKZE͘ ...................................................................... 17
d>Ϯ͗KsZ/,dsEDK'>/:<KZ/!EdZ/E'^dd^dEWZ>Z:ZEWZ'Z........................ 29
d>ϯ͗s<<EsE,d^/^W<<d/E,dZ^d>Z:ZsEZ^d'Z........................ 33
d>ϰ͗s<<EsE,d^/^W<<d/E,ddt>Z:ZsEZ^d'Z...................... 33
d>ϱ͗^>E'^d>>/E'^'/E/EZ^d'ZDdDK'>/:<s<<E......................... 34
d>ϲ͗s<<E/E,d^,<>>K<EDK'>/:<>/E<EDd^>E'^d>>/E'^'/E
..................................................................................................................................................................... 37
d>ϳ͗KD/EE/Edt'ZWZ>E'^d>>/E'^'/ ...................................................... 38
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ϭϭ >/:^dsE&<KZd/E'E

^K͗ĂůŐĞŵĞĞŶƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
^K͗ďĞƌŽĞƉƐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
&KW͗ƵƌŽƉĞĞƐĞŶƚƌƵŵǀŽŽƌĚĞKŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞĞƌŽĞƉƐŽƉůĞŝĚŝŶŐ
^K͗ĚĞĞůƚŝũĚƐďĞƌŽĞƉƐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
'KE͗ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚŽŶĚĞƌǁŝũƐ
,K͗ŚŽŐĞƌďĞƌŽĞƉƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ
/KE͗ŝŶĐůƵƐŝĞĨŽŶĚĞƌǁŝũƐ
<^K͗ŬƵŶƐƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
KWtK͗ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐďĞůĞŝĚƐͲĞŶƉƌĂŬƚŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
K^K͗KƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞǀŽŽƌƵƌŽƉĞƐĞ^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐĞŶKŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
K<E͗ŽŶƚŚĂĂůŽŶĚĞƌǁŝũƐĂŶĚĞƌƐƚĂůŝŐĞŶŝĞƵǁŬŽŵĞƌƐ
W/^͗WƌŽŐƌĂŵŵĂĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
^ĞͲŶͲ^Ğ͗ƐĞĐƵŶĚĂŝƌͲŶĂͲƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
^ŝK͗^ĐŚŽŽůůŽŽƉďĂŶĞŶŝŶŚĞƚĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ
^K,K͗ŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶƐĞĐƵŶĚĂŝƌŶĂĂƌŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
^Zs͗^ŽĐŝĂĂůͲĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞZĂĂĚǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
^^>͗^ƚĞƵŶƉƵŶƚ^ƚƵĚŝĞͲĞŶ^ĐŚŽŽůůŽŽƉďĂŶĞŶ
d^K͗ƚĞĐŚŶŝƐĐŚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
hE^K͗hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƵůƚƵƌĂůKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
sŝ͗sůĂĂŶĚĞƌĞŶŝŶĐƚŝĞ
s<^͗sůĂĂŵƐĞ<ǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
s>KZ͗sůĂĂŵƐĞKŶĚĞƌǁŝũƐƌĂĂĚ
sKd͗sĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ
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ϭϮ 'Z/WWE>/:^d

ĂƐŽͲĨŝĐŚĞ͗ ĞĞŶ ŐĞŐĞǀĞŶƐĚŽĐƵŵĞŶƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ůĞĞƌůŝŶŐ ŽƉŐĞŵĂĂŬƚ ŝŶ ŚĞƚ ďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĚĂƚ
ŬĂŶŚĞůƉĞŶŽŵĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐŶĂĂƌŚĞƚƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐǀůŽƚƚĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘
ĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͗ĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞĚŝĞŝĞŵĂŶĚŶŽĚŝŐŚĞĞĨƚŽŵĞĨĨŝĐŝģŶƚŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ
ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŚĂŶĚĞůĞŶ͘ ĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ŝŶ ĞĞŶ
ďĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƉƌŽĨŝĞů ĚŽŽƌ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ ;ďĞƌŽĞƉƐͿƐĞĐƚŽƌĞŶ͘
ĞƌŽĞƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƉƌŽĨŝĞů͗ ĞĞŶ ĂĨŐĞƌŽŶĚ ŐĞŚĞĞů ǀĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ĞĞŶ
ďĞƌŽĞƉƐďĞŽĞĨĞŶĂĂƌ ŝŶ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ĂƌďĞŝĚƐĐŽŶƚĞǆƚ ŚĂŶƚĞĞƌƚ Žŵ ĚĞ ƚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘
ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͗ ĚĞ ďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ Žŵ ŬĞŶŶŝƐ͕ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ŝŶ ŚĞƚ ŚĂŶĚĞůĞŶ
ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚ ĂĂŶ ƚĞ ǁĞŶĚĞŶ ǀŽŽƌ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ /Ŷ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ǁŽƌĚĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĚŽŵĞŝŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞůĞĞƌƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŐĞŶŽĞŵĚ͘
ĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞůĞŵĞŶƚĞŶ͗ ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ƚǇƉŝƐĐŚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵ͘
ŝŶĚƚĞƌŵĞŶ͗ ŵŝŶŝŵƵŵĚŽĞůĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ ĞŶ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ ĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
ďĞƉĂĂůĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶƉŽƉƵůĂƚŝĞ ŝŶ ŚĞƚ ŐĞǁŽŽŶ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ DĞƚ ŵŝŶŝŵƵŵĚŽĞůĞŶ
ǁŽƌĚƚďĞĚŽĞůĚ͗ĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵĂĂŶŬĞŶŶŝƐ͕ŝŶǌŝĐŚƚ͕ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĞŶĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͕ďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌ
ĚŝĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƉŽƉƵůĂƚŝĞ͘ŝŶĚƚĞƌŵĞŶŬƵŶŶĞŶǀĂŬŐĞďŽŶĚĞŶŽĨǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚǌŝũŶ͘
hͲϮϬϮϬƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͗>ĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞhŶŝĞ͘
&ƵŶĐƚŝŽŶĞůĞ ŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚ͗ 'ĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚ ŝƐ ĚĞ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ ĚŝĞ ŶŽĚŝŐ ŝƐ Žŵ ǀŝĂ
ŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ƚĂĂů ƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ƚĞ ǀĞƌǁĞƌŬĞŶ͕ ĚĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ Žŵ ŵĞƚ
ŶƵŵĞƌŝĞŬĞ ĞŶ ŐƌĂĨŝƐĐŚĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ Žŵ ƚĞ ŐĂĂŶ ĞŶ ĚĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ /d͘
&ƵŶĐƚŝŽŶĞůĞ ŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚ ŝƐ ŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ǁĞƌŬŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ĚĞ
ůĞĞĨŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĞĞŶ ĐƌƵĐŝĂůĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ Žŵ ǀĂŶĚĂĂŐ ŵĞĞ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ͕ ŽƉ ĂůůĞ
ƚĞƌƌĞŝŶĞŶ͘
,Kϱ͗ŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐĚĂƚďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚŝƐĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚǁŽƌĚƚĚŽŽƌŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀŽŽƌ
ǀŽůƚŝũĚƐ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ĐĞŶƚƌĂ ǀŽŽƌ ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ŚŽŐĞƐĐŚŽůĞŶ͘ ĞŶ
ŽƉůĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ ďĞƌŽĞƉƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞĞŶ ĞƌŬĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵ ϱ͕ ĚŝĞ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ŵŝŶƐƚĞŶƐ ĠĠŶ ĞƌŬĞŶĚĞ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵϱ͘
<ǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͗ĞĞŶĂĨŐĞƌŽŶĚĞŶŝŶŐĞƐĐŚĂĂůĚŐĞŚĞĞůǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐͬůĞĞƌƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘
<ǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƌĂĂŵǁĞƌŬ͗ ŚĞƚ ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚ ďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ ĞŶ
ŝŶƐĐŚĂůĞŶǀĂŶŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ͕ŽƉŐĞďŽƵǁĚƵŝƚŶŝǀĞĂƵƐĞŶŶŝǀĞĂƵĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞŶ͘
<ǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͗ ĞĞŶ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ŽƌĚĞŶŝŶŐ ǀĂŶ ĞƌŬĞŶĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ
ĞĞŶĂůŐĞŵĞĞŶŐĞůĚĞŶĚƌĂĂŵǁĞƌŬ͘
EŝǀĞĂƵĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌ͗ĞĞŶŐĞŶĞƌŝĞŬĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶĚĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĞŬĞŶǀĂŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ
ĚŝĞĞŝŐĞŶǌŝũŶĂĂŶĚĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐŽƉĚĂƚŶŝǀĞĂƵ͘
KŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ͗ ŝƐ ĞĞŶ ĂĨŐĞƌŽŶĚ ĞŶ ŝŶŐĞƐĐŚĂĂůĚ ŐĞŚĞĞů ǀĂŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬǌŝũŶŽŵŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬƚĞĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶĞŶƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĞŶ͕ǁĂĂƌŵĞĞǀĞƌĚĞƌĞ
ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽĨ ŝŶ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞǀĂƚ ŽĨ ǁĂĂƌŵĞĞ
ďĞƌŽĞƉƐĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞŽĞĨĞŶĚ͘
WĂĐƚϮϬϮϬ͗>ĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶƚŽĞŬŽŵƐƚǀŝƐŝĞǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞKǀĞƌŚĞŝĚ͘
WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͗ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ŶŽĚŝŐ Žŵ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞůĞǀĞŶ͘
ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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W/^͗ƌŝĞũĂĂƌůŝũŬƐĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƚƵĚŝĞǀĂŶĚĞK^KĚŝĞĚĞŬĞŶŶŝƐĞŶǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶǀĂŶϭϱͲ
ũĂƌŝŐĞŶƚĞƐƚŽƉŚĞƚǀůĂŬǀĂŶůĞĞƐǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ͕ǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚ͘
WŽƌƚĨŽůŝŽ͗ŝƐĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚǁĂĂƌŵĞĞĚĞĞŝŐĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǌŝĐŚƚďĂĂƌǁŽƌĚĞŶ
ŐĞŵĂĂŬƚ͘ ,Ğƚ ŬĂŶ ƐƚĞĞĚƐ ǀĞƌĚĞƌ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞǀƵůĚ ŵĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŽĨ ŐĞďƌƵŝŬƚ
ǁŽƌĚĞŶŽŵǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐďŝũƚĞŚŽƵĚĞŶŽĨĂĂŶƚĞƚŽŶĞŶ͘
^ĞͲŶͲ^Ğ͗ ƐƚĂĂƚ ǀŽŽƌ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŶĂ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ^ĞͲŶͲ^Ğ ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ
ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ ĚŽŽƌ ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ǀŽůƚŝũĚƐ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ǌŝũŶ ĞŶŬĞů
ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶĚŝĞĂůĞĞŶĚŝƉůŽŵĂƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞŚĂĂůĚŚĞďďĞŶ͘ĞŶ^ĞͲ
ŶͲ^Ğ ŽƉůĞŝĚŝŶŐ ŝƐ ƐƚĞƌŬ ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚ ĞŶ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞĞŶ ĞƌŬĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵ ϰ͕ ĚŝĞ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ŵŝŶƐƚĞŶƐ ĠĠŶ ĞƌŬĞŶĚĞ ďĞƌŽĞƉƐŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞ ǀĂŶ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵϰ͘
^ůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͗ĞĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞĚŝĞĞůŬŝŶĚŝǀŝĚƵŶŽĚŝŐŚĞĞĨƚǀŽŽƌǌŝũŶǌĞůĨŽŶƚƉůŽŽŝŝŶŐ
ĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ ĂĐƚŝĞĨ ďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞ͕ ǀĞƌĚĞƌ ůĞƌĞŶ ĞŶ ǁĞƌŬĞŶ͘
^ůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ǌŝũŶ ;ŐĞŶĞƌŝĞŬĞͿ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ĂĂŶ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ
ǀĞƌďŽŶĚĞŶǌŝũŶ͕ŵĂĂƌŝŶŵĞĞƌĚĞƌĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌĞƚ͘
^ŽĐŝĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͗ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŶŽĚŝŐŽŵǌŝũŶͬŚĂĂƌƌŽůĂůƐďƵƌŐĞƌŝŶĞĞŶƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐƚĞ
ŬƵŶŶĞŶŽƉŶĞŵĞŶ͘
sĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞ ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ͗ ǌŝũŶ ŵŝŶŝŵƵŵĚŽĞůĞŶ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬ ďĞŚŽƌĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ
ǀĂŬŐĞďŝĞĚ͕ ŵĂĂƌ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ĚŽŽƌ ŵŝĚĚĞů ǀĂŶ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ǀĂŬŬĞŶ ŽĨ ŽŶĚĞƌǁŝũƐƉƌŽũĞĐƚĞŶ
ǁŽƌĚĞŶŶĂŐĞƐƚƌĞĞĨĚ͘ůŬĞƐĐŚŽŽůŚĞĞĨƚĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽƉĚƌĂĐŚƚĚĞǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞ
ĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶ ďŝũ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŶĂ ƚĞ ƐƚƌĞǀĞŶ͘ Ğ ƐĐŚŽŽů ƚŽŽŶƚ ĂĂŶ ĚĂƚ ǌĞ ŵĞƚ ĞĞŶ ĞŝŐĞŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂĂŶĚĞǀĂŬŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞĞŝŶĚƚĞƌŵĞŶǁĞƌŬƚ͘
tĞƌŬƉůĞŬůĞƌĞŶ͗ŽĨĂůƚĞƌŶĞƌĞŶĚůĞƌĞŶ͘>ĞĞƌĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞŐĞƌŝĐŚƚǌŝũŶŽƉŚĞƚǀĞƌǁĞƌǀĞŶǀĂŶ
ĂůŐĞŵĞŶĞĞŶͬŽĨďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͕ǁĂĂƌďŝũĚĞĂƌďĞŝĚƐƐŝƚƵĂƚŝĞĚĞůĞĞƌŽŵŐĞǀŝŶŐ
ŝƐ͘
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͗ĞĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞĚŝĞŝĞŵĂŶĚŶŽĚŝŐŚĞĞĨƚŽŵƐƵĐĐĞƐǀŽůƚĞ
ƐƚƵĚĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŚŽŐĞƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ Ğ ǁŽƌĚĞŶ ĂĨŐĞůĞŝĚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ͚ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐĚŽŵĞŝŶ͛ ĞŶ ĚĞ
ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐƚĞŶĂĂŶǌŝĞŶǀĂŶŝŶƐƚƌŽŵĞŶĚĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͘
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐĚŽŵĞŝŶ͗ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉŝŶĞĞŶďĞƉĂĂůĚǀĂŬŐĞďŝĞĚ͘
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ϭϯ /:>'E
ŝũůĂŐĞ ϭ͗ Ğ ŵĂŶŝĞƌ ǁĂĂƌŽƉ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ĞŶ ĚĞ s>KZ ŚĞƚ ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶǀĂŶĞĞŶďƌĞĚĞƌŽůǀŽŽƌŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶŚĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǀĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘

ĞZĂĂĚĞŶĚĞŽŵŵŝƐƐŝĞǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞhŶŝĞ

ŝũǁŝũǌĞŶŝŶϮϬϬϰŽƉĚĞƌŽůǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐďŝũŚĞƚŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚĞŶĞŶǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĐƵůƚƵƌĞůĞ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ ĞŶ ďŝũ ŚĞƚ ĂĂŶůĞƌĞŶ ǀĂŶ ĞƐƐĞŶƚŝģůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĞŶ
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞǁĂĂƌĚĞŶ͕ǌŽĂůƐďƵƌŐĞƌǌŝŶ͕ŐĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĂůůĞďƵƌŐĞƌƐ͕ƚŽůĞƌĂŶƚŝĞĞŶƌĞƐƉĞĐƚ͘
,Ğƚ ŐĂĂƚ Žŵ ĂƐƉĞĐƚĞŶ ĚŝĞ ďŝũǌŽŶĚĞƌ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ǌŝũŶ ŝŶ ĞĞŶ ƚŝũĚ ǁĂĂƌŝŶ ĂůůĞ ůŝĚƐƚĂƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ
ŐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞĞƌĚ ŵĞƚ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŚŽĞ ǌĞ ŵŽĞƚĞŶ ŽŵŐĂĂŶ ŵĞƚ ĚĞ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĞŶ
ĐƵůƚƵƌĞůĞĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶďĞƐƚĂĂƚǀŽůŐĞŶƐĚĞƵƌŽƉĞƐĞhŶŝĞĚĞƌŽůǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ
Ğƌ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬ ĚĞĞů ŝŶ Žŵ ŵĞŶƐĞŶ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ƚĞ ƐƚĞůůĞŶ ŚĞƚ ďĞƌŽĞƉƐůĞǀĞŶ ďŝŶŶĞŶ ƚĞ
ƐƚĂƉƉĞŶ ĞŶ Ğƌ ƚĞ ďůŝũǀĞŶ ĞŶ ŵŽĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ŵĞŶƐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ůĞǀĞŶ ůĂŶŐ ůĞƌĞŶ ƚŽĞƌƵƐƚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŶŽĚŝŐĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘ Ăƚ
ƌĞƐƵůƚĞĞƌĚĞ ŝŶ ϮϬϬϲ ŝŶ ĞĞŶ ĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƵƌŽƉĞƐĞ WĂƌůĞŵĞŶƚ ĞŶ ĚĞ ZĂĂĚ ŝŶǌĂŬĞ
ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌĞĞŶůĞǀĞŶůĂŶŐůĞƌĞŶϰϰ͘

ĞƵƌŽƉĞƐĞŽŵŵŝƐƐŝĞ

Ğ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ŵŽďŝůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ůĞƌĞŶĚĞŶ ĞŶ ǁĞƌŬĞŶĚĞŶ ĞŶ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ŵĂŬĞŶ ŚĞƚ
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŽŵĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǁĂĂƌŽǀĞƌŵĞŶƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŵĞĞƌǌŝĐŚƚďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶĞŶĚĞ
ŝŶǌĞƚďĂĂƌŚĞŝĚĞƌǀĂŶƚĞǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘ĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚǀƌĂĂŐƚŵĞĞƌ
ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞ ŝŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů ŐĞůĚĞŶĚĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ǁŽƌĚĞŶ
ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘ĂĂƌǀŽŽƌůĂŶĐĞĞƌĚĞĚĞƵƌŽƉĞƐĞŽŵŵŝƐƐŝĞŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐ<ǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƌĂĂŵǁĞƌŬ
;Y&Ϳ͘/ŶϮϬϬϴŬĞƵƌĚĞŶŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐWĂƌůĞŵĞŶƚĞŶĚĞZĂĂĚĚĞY&ͲĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐŐŽĞĚ͘,Ğƚ
Y& ŝƐ ĞĞŶ ŵĞƚĂͲƌĂĂŵǁĞƌŬ͕ ĞĞŶ ǀĞƌƚĂĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ Žŵ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ƵŝƚŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ŝŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŽƉƵƌŽƉĞĞƐŶŝǀĞĂƵŝŶǌŝĐŚƚĞůŝũŬĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚŽƉĚĞ
ƵƌŽƉĞƐĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŚĞĞĨƚ ŚĞƚ sůĂĂŵƐ WĂƌůĞŵĞŶƚ ŝŶ ϮϬϬϵ ĞĞŶ sůĂĂŵƐ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƌĂĂŵǁĞƌŬŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ͘

hE^K

hE^KŚĞƌŝŶŶĞƌƚĞƌŝŶϮϬϬϵͲŶĂĂƌĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞĞƐĚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞŽǀĞƌ
ŚĞƚsŽůǁĂƐƐĞŶĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐ;KE&/Eds/ͿͲŶŽŐĞĞŶƐĂĂŶĚĂƚůĞǀĞŶƐůĂŶŐůĞƌĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐ
ŝŶ ĚĞ ĂĂŶƉĂŬ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ ,Ğƚ ŐĂĂƚ Žŵ ĞĞŶ ĐŽŶĐĞƉƚƵĞĞů ƌĂĂŵǁĞƌŬ ĞŶ ĞĞŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞŶĚ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ǀŽƌŵĞŶ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ŐĞƐƚĞƵŶĚ ŽƉ ŝŶĐůƵƐŝĞǀĞ͕
ĞŵĂŶĐŝƉĂƚŽƌŝƐĐŚĞ͕ŚƵŵĂŶŝƐƚŝƐĐŚĞĞŶĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶ͘/ŶĚĞƚĞŬƐƚǁŽƌĚƚŽŽŬŽƉŶŝĞƵǁ
ŶĂĂƌ ĚĞ ǀŝĞƌ ƉŝũůĞƌƐ ǀĂŶ ůĞƌĞŶ ǀĞƌǁĞǌĞŶ͕ ǌŽĂůƐ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ ŝŶ ĚĞ ĂŶďĞǀĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ
ϰϰ

ĂŶďĞǀĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐWĂƌůĞŵĞŶƚĞŶĚĞZĂĂĚǀĂŶϭϴĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϲŝŶǌĂŬĞƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐǀŽŽƌ
ĞĞŶůĞǀĞŶůĂŶŐůĞƌĞŶ͘W>ϯϵϰǀĂŶϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϬϲ͕ďůǌ͘ϭϬʹϭϴ͘

ĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĂƚŝĞŶŽƚĂŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐʹϭϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ
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͞/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ ŽǀĞƌ KŶĚĞƌǁŝũƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ϮϭƐƚĞ ĞƵǁ͟ϰϱ ŶĂŵĞůŝũŬ ůĞƌĞŶ Žŵ ƚĞ
ǁĞƚĞŶ͕ůĞƌĞŶŽŵƚĞĚŽĞŶ͕ůĞƌĞŶŽŵƚĞǌŝũŶĞŶůĞƌĞŶŽŵƐĂŵĞŶƚĞůĞǀĞŶ͘

K^K

ZĞĐĞŶƚ ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚ ĚĞ K^K ŝŶ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ůĂŶĚĞŶ ĚĞ ŵĂƚĞ ǁĂĂƌŝŶ ŚĞƚ ďĞƌŽĞƉƐŐĞƌŝĐŚƚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐĂĨŐĞƐƚĞŵĚŝƐŽƉĚĞŶŽĚĞŶǀĂŶĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ͘ĞK^KŬǁĂŵŚŝĞƌďŝũŽŶĚĞƌŵĞĞƌ
ƚŽƚ ĚĞ ǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ ĚĂƚ ŝŶ ŚĞƚ ƐĞĐƵŶĚĂŝƌ ďĞƌŽĞƉƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŵĞĞƌ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ŵŽĞƚ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŽŵĚĂƚǌĞĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞĨƵŶĐƚŝĞŚĞďďĞŶďŝũŚĞƚǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶǀĂŶ
ũŽď ŽĨĨƵŶĐƚŝĞ ĞŶ ƚĞƌ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ǀĂŶŚĞƚ ůĞƌĞŶ ;ŽŽŬŽƉĚĞ ǁĞƌŬƉůĞŬͿ͘ dĞŐĞůŝũŬĞƌƚŝũĚ ƐƚĞůƚ
ŚĞƚ K^KͲƌĂƉƉŽƌƚϰϲ ĚĂƚ ůĞĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ ǁĂĂƌďŝũ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŬŝĞǌĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ǀƌŽĞŐĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞ͕ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ŵŽĞƚĞŶ ŚĞďďĞŶ ǀŽŽƌ ǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶ ƚĂůŝŐĞ ŐĞůĞƚƚĞƌĚŚĞŝĚ
ĞŶǀŽŽƌĂůŐĞŵĞŶĞĞŶƐŽĐŝĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘KƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌǁŽƌĚƚĞĞŶďĂƐŝƐŐĞůĞŐĚǀŽŽƌĞĞŶ
ůĞǀĞŶůĂŶŐůĞƌĞŶĞŶǀŽŽƌƐƵĐĐĞƐǀŽůůĞůŽŽƉďĂŶĞŶ͘

ĞĚĞĨŽƉ

ZĞĐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ǀĂŶ ĞĚĞĨŽƉϰϳ ůĂƚĞŶ ǌŝĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ;ϮϬϮϬͿ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐͲ ĞŶ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ĂĐƚŽƌĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĚƵďďĞůĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ƐƚĞůůĞŶ͘ dĞŶ ĞĞƌƐƚĞ ǁŝũǌĞŶ
ĂŶĂůǇƐĞƐ ǀĂŶ &KW Ƶŝƚ ĚĂƚ Ğƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ũŽďƐ ŬŽŵĞŶ ĚŝĞ ŚŽŐĞƌĞ ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ ǀƌĂŐĞŶ͘
Ăƚ ŬĂŶ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞƌ ĂĂŶƚĂů ŚŽŐĞƌ ŐĞŬǁĂůŝĨŝĐĞĞƌĚĞŶ͘
KŶĚĞƌǁŝũƐͲĞŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĂĐƚŽƌĞŶǌƵůůĞŶĚŽŽƌĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞǀƌĂĂŐŶĂĂƌŚŽŐĞƌĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ
ŽŽŬ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŵŽĞƚĞŶ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ƐĐŚŽůŝŶŐ ǀĂŶ ůĞƌĞŶĚĞŶ͕ ǁĞƌŬĞŶĚĞŶ ĞŶ
ǁĞƌŬǌŽĞŬĞŶĚĞŶ͘ƌŝƐĞĐŚƚĞƌŽŽŬŶŽŐƐƚĞĞĚƐĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĂĂŶĚĞĞůǀĂŶĚĞďĞǀŽůŬŝŶŐĚĂƚŝŶ
ũŽďƐŽƉůĂŐĞƌĞŶŝǀĞĂƵƐǁĞƌŬƚ͘ĂƚǌĂůŽŽŬǌŽŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚďůŝũǀĞŶ͘sŽůŐĞŶƐĞĚĞĨŽƉǌĂůĚŝƚ
ƚŽƚ ϮϬϭϱ ďůŝũǀĞŶ ƐƚŝũŐĞŶ͘ DĂĂƌ ƚĞŐĞůŝũŬ ǀŽŽƌƐƉĞůůĞŶ ǌŝũ ĚĂƚ ǀŽŽƌ ĚŝĞ ũŽďƐ ĚĞ
ŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞŶŝǀĞĂƵǀĞƌĞŝƐƚĞŶ ŽŽŬ ǌƵůůĞŶ ;ďůŝũǀĞŶͿ ƚŽĞŶĞŵĞŶ ;ŽŽŬ ĚŝĞ ũŽďƐ ǌŝũŶ ŝŵŵĞƌƐ
ŽŶĚĞƌŚĞǀŝŐ ĂĂŶ Ž͘Ă͘ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ŽĨ ǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ ŽŵǁŝůůĞ ǀĂŶ
ŵŝůŝĞƵǀĞƌĞŝƐƚĞŶͿ͘ ƵƐ ŚĞƚ ŝƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ĂĐƚŽƌĞŶ ŽŽŬ ŝŶ
ůĂĂŐŐĞŬǁĂůŝĨŝĐĞĞƌĚĞŶďůŝũǀĞŶŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ͘EŝĞƚĂůůĞĞŶŽŵǁŝůůĞǀĂŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞƌĞĚĞŶĞŶŵĂĂƌ
ŽŽŬ ǀŽŽƌĂů ĂůƐ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ǀŽŽƌ ŵĞĞƌ ďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽŚĞƐŝĞ ĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶďĞƚƌŽŬŬĞŶƉĞƌƐŽŶĞŶ͘

s>KZ

KŽŬ ĚĞ s>KZ ŽŶĚĞƌƐƚƌĞĞƉƚ ŝŶ ĞĞŶ ǀĞƌŬĞŶŶĞŶĚĞ ƐƚƵĚŝĞ ŽǀĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĚĞ ƌƵŝŵĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ďŝŶŶĞŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ
;s>KZ͕ ϮϬϬϳͿ͘ Ğ s>KZ ǀĞƌŵĞůĚƚ ŶĂĂƐƚ ƐŽĐŝĂĂůͲĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ŽŽŬ ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶ
ƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌĞĚĞŶĞŶŽŵƚĞŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘


ϰϱ

ĞůŽƌƐ͕:͕͘ĞƚĂů͘;ϭϵϵϲͿ>ĞĂƌŶŝŶŐ͗dŚĞdƌĞĂƐƵƌĞtŝƚŚŝŶ͘WĂƌŝũƐ͗hE^K͘
 ^KZ͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ ƌŬĞŶŶŝŶŐ ǀĂŶ ŶŝĞƚͲĨŽƌŵĞĞů ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞĞů ůĞƌĞŶ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ;K^KͲƉƌŽũĞĐƚ ͞ZĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ŽĨ
ŶŽŶͲĨŽƌŵĂůĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂůůĞĂƌŶŝŶŐ͟Ϳ͕ŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŵŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶtĞƌŬ͕KŶĚĞƌǁŝũƐĞŶsŽƌŵŝŶŐ͘
ϰϳ
 ^Ŭŝůů ŶĞĞĚƐ ŝŶ ƵƌŽƉĞ͘ &ŽĐƵƐ ŽŶ ϮϬϮϬ͘ ĞĚĞĨŽƉ WĂŶŽƌĂŵĂ ƐĞƌŝĞƐ͖ ϭϲϬ͕ >ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͗ KĨĨŝĐĞ ĨŽƌ KĨĨŝĐŝĂů
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ϮϬϬϴ͘
ϰϲ
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ĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ĐŽŶĐůƵƐŝĞ Ƶŝƚ ĚĞǌĞ ƐƚƵĚŝĞ ŝƐ ĚĞ ǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ ĚĂƚ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŬĂŶƐĞŶ ďŝĞĚƚ Žŵ ƚĞ ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞ ĞŶ ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐ
ǀĂŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐůĞĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ ǀĂŶ ůĞƌĞŶĚĞŶ ;ŝŶ ŚĞƚ
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞůĞǀĞŶ͕ŝŶǀĞƌǀŽůŐŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶĞŶůĞǀĞŶƐůĂŶŐůĞƌĞŶĞŶŽƉĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚͿ͘
ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŬĂŶ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ s>KZͲƐƚƵĚŝĞ ǌŽǁĞů ĚĞ ůĞĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞŶ
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝģƌĞŶĂůƐĚĞƌĞůĂƚŝĞƚƵƐƐĞŶŚĞƚůĞƌĞŶĞŶĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶŝŶĂůůĞƌůĞŝƐŝƚƵĂƚŝĞƐ
ƚĞŶ ŐŽĞĚĞ ŬŽŵĞŶ͘ >ĞƌĞŶĚĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞƌĞ ŐƌĞĞƉ ŽƉ ŚƵŶ ůĞƌĞŶ ĞŶ ǁŽƌĚĞŶ Ğƌ ŽŽŬ
ƐƚĞƌŬĞƌ ŽƉ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ͘ ,Ğƚ ŬĂŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ƐƚĞƌŬĞƌĞ ďĂŶĚ ŵĞƚ ĚĞ ƌĞģůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞŶ ĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ
ŐƌŽƚĞƌĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ ůĞŝĚĞŶ ƚŽƚ ŵĞĞƌ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞ ĞŶ ŵŽƚŝǀĞƌĞŶĚĞ ůĞĞƌŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘
ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŝƐ ŽŽŬ ĞĞŶ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬ ůĞĞƌĐŽŶĐĞƉƚ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ
ďĞŶĂĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ůĞǀĞŶƐůĂŶŐ ůĞƌĞŶ͕ ǀĂŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĞŶ ǀĂůŝĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ͘
,Ğƚ ŬĂŶ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ s>KZ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ĞŵĂŶĐŝƉĂƚŽƌŝƐĐŚĞ ĞŶ ͞ĞŵƉŽǁĞƌĞŶĚĞ͛ ŬƌĂĐŚƚ
ŚĞďďĞŶ ĞŶ ĚĞ ůĞƌĞŶĚĞ ďĞƚĞƌ ƚŽĞƌƵƐƚĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ ŝŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘;s>KZ͕ϮϬϬϳͿ
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ŝũůĂŐĞ Ϯ͗ >ŝũƐƚ ǀĂŶ ƐůĞƵƚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ;ĂŶďĞǀĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƵƌŽƉĞƐĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ KD
;ϮϬϬϱͿϱϰϴͿ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŝŶĚĞŵŽĞĚĞƌƚĂĂů

ĞĨŝŶŝƚŝĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ ŝŶ ĚĞ ŵŽĞĚĞƌƚĂĂů ŝƐ ŚĞƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ Žŵ ǌŽǁĞů ŵŽŶĚĞůŝŶŐ ĂůƐ ƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬ
;ůƵŝƐƚĞƌĞŶ͕ ƐƉƌĞŬĞŶ͕ ůĞǌĞŶ ĞŶ ƐĐŚƌŝũǀĞŶͿ ĐŽŶĐĞƉƚĞŶ͕ ŐĞĚĂĐŚƚĞŶ͕ ŐĞǀŽĞůĞŶƐ͕ ĨĞŝƚĞŶ ĞŶ
ŵĞŶŝŶŐĞŶ ŽŶĚĞƌ ǁŽŽƌĚĞŶ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ ĞŶ ƚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶ͕ ĞŶ Žŵ ŽƉ ŐĞƉĂƐƚĞ ĞŶ ĐƌĞĂƚŝĞǀĞ
ǁŝũǌĞŝŶĂůůĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĞŶĐƵůƚƵƌĞůĞƐŝƚƵĂƚŝĞƐ͕ŝŶŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶŽƉůĞŝĚŝŶŐ͕ǁĞƌŬ͕ƚŚƵŝƐĞŶ
ǀƌŝũĞƚŝũĚ͕ƚĂůŝŐƚĞŚĂŶĚĞůĞŶ͘

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŝŶǀƌĞĞŵĚĞƚĂůĞŶ

ĞĨŝŶŝƚŝĞ

,Ğƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ Žŵ ŶĂĂƌ ŐĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŐĞŶ ďĞŚŽĞĨƚĞŶ ǌŽǁĞů ŵŽŶĚĞůŝŶŐ ĂůƐ ƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬ
;ůƵŝƐƚĞƌĞŶ͕ ƐƉƌĞŬĞŶ͕ ůĞǌĞŶ ĞŶ ƐĐŚƌŝũǀĞŶͿ ĐŽŶĐĞƉƚĞŶ͕ ŐĞĚĂĐŚƚĞŶ͕ ŐĞǀŽĞůĞŶƐ͕ ĨĞŝƚĞŶ ĞŶ
ŵĞŶŝŶŐĞŶ ƚĞ ďĞŐƌŝũƉĞŶ͕ ŽŶĚĞƌ ǁŽŽƌĚĞŶ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ ĞŶ ƚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶ͕ ŝŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĞŶĐƵůƚƵƌĞůĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶ͕ŝŶŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶŽƉůĞŝĚŝŶŐ͕ǁĞƌŬ͕ƚŚƵŝƐĞŶǀƌŝũĞƚŝũĚ͘
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ ŝŶ ĞĞŶ ǀƌĞĞŵĚĞ ƚĂĂů ǀĞƌĞŝƐƚ ŽŽŬ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĂůƐ ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ ĞŶ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞĞůďĞŐƌŝƉ͘/ĞŵĂŶĚƐƚĂĂůďĞŚĞĞƌƐŝŶŐǀĂƌŝĞĞƌƚŶĂĂƌŐĞůĂŶŐǀĂŶĚĞǌĞǀŝĞƌĚŝŵĞŶƐŝĞƐ
;ůƵŝƐƚĞƌĞŶ͕ƐƉƌĞŬĞŶ͕ůĞǌĞŶĞŶƐĐŚƌŝũǀĞŶͿ͕ŶĂĂƌŐĞůĂŶŐǀĂŶĚĞƚĂĂůĞŶŶĂĂƌŐĞůĂŶŐǀĂŶĚĞƐŽĐŝĂůĞ
ĞŶ ĐƵůƚƵƌĞůĞ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ͕ ŚĞƚ ŵŝůŝĞƵ ĞŶ ĚĞ ďĞŚŽĞĨƚĞŶ ĞŶͬŽĨ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ͘

tŝƐŬƵŶĚŝŐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞĞŶďĂƐŝƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶĞǆĂĐƚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ

ĞĨŝŶŝƚŝĞ

͘ tŝƐŬƵŶĚŝŐĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ŝƐ ŚĞƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ ǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞ ĚĞŶŬƉĂƚƌŽŶĞŶ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ĞŶ
ƚŽĞƚĞƉĂƐƐĞŶŽŵĚŝǀĞƌƐĞƉƌŽďůĞŵĞŶŝŶĚĂŐĞůŝũŬƐĞƐŝƚƵĂƚŝĞƐŽƉƚĞůŽƐƐĞŶ͘ĞǌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŝƐ
ŐĞďĂƐĞĞƌĚ ŽƉ ĞĞŶ ĚĞŐĞůŝũŬĞ ďĞŚĞĞƌƐŝŶŐ ǀĂŶ ƌĞŬĞŶǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ͕ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ĂĐĐĞŶƚ ŽƉ
ƉƌŽĐĠĚĠƐ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ͕ ĂůƐŵĞĚĞ ŽƉ ŬĞŶŶŝƐ ůŝŐƚ͘ tŝƐŬƵŶĚŝŐĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŚŽƵĚƚ ʹ ŝŶ
ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞŵĂƚĞʹŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶĞŶĚĞďĞƌĞŝĚŚĞŝĚŝŶǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞĚĞŶŬŵĞƚŚŽĚĞŶ;ůŽŐŝƐĐŚ
ĞŶ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬ ĚĞŶŬĞŶͿ ƚŽĞ ƚĞ ƉĂƐƐĞŶ ĞŶ ǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞ ǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ;ĨŽƌŵƵůĞƐ͕ ŵŽĚĞůůĞŶ͕
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐ͕ŐƌĂĨŝĞŬĞŶͬĚŝĂŐƌĂŵŵĞŶͿƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘
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͘ŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶĞǆĂĐƚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŝƐŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶĞŶĚĞďĞƌĞŝĚŚĞŝĚ
ŽŵĚĞŬĞŶŶŝƐĞŶŵĞƚŚŽĚĞŶĚŝĞŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚĞŶŽŵĚĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞǁĞƌĞůĚƚĞǀĞƌŬůĂƌĞŶ͕ƚĞ
ŐĞďƌƵŝŬĞŶ Žŵ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĞƌĞŶ ĞŶ ŐĞĨƵŶĚĞĞƌĚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝĞƐ ƚĞ ƚƌĞŬŬĞŶ͘
dĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞǁŽƌĚƚŐĞǌŝĞŶĂůƐĚĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐǀĂŶĚŝĞŬĞŶŶŝƐĞŶŵĞƚŚŽĚĞŶŽŵ
ŝŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ ŵĞŶƐĞůŝũŬĞ ďĞŚŽĞĨƚĞŶ ƚĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ͘ ĞŝĚĞ ƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ǀĂŶ ĚĞǌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ
ŝŵƉůŝĐĞƌĞŶ ŝŶǌŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞ ĚŽŽƌ ŵĞŶƐĞůŝũŬĞ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ ǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ĞŶ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚĂůƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞĞůďƵƌŐĞƌ͘

ŝŐŝƚĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ

ĞĨŝŶŝƚŝĞ

ŝŐŝƚĂůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ŽŵǀĂƚ ĚĞ ǀĞƌƚƌŽƵǁĚŚĞŝĚ ŵĞƚ ĞŶ ŚĞƚ ŬƌŝƚŝƐĐŚĞ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ǀĂŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ǁĞƌŬ͕ ŝŶ ĚĞ ǀƌŝũĞ ƚŝũĚ ĞŶ ǀŽŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ͘ ŝũ ǁŽƌĚƚ ŽŶĚĞƌďŽƵǁĚ ĚŽŽƌ ďĂƐŝƐǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ŝŶ /d͗ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ Žŵ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ŽƉ ƚĞ ǀƌĂŐĞŶ͕ ƚĞ ďĞŽŽƌĚĞůĞŶ͕ ŽƉ ƚĞ ƐůĂĂŶ͕ ƚĞ ƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶ͕ ƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶĞŶƵŝƚƚĞǁŝƐƐĞůĞŶ͕ĞŶŽŵǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚƚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶĞŶĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐŶĞƚǁĞƌŬĞŶ

>ĞĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ

ĞĨŝŶŝƚŝĞ

>ĞĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ŝƐ ŚĞƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ Žŵ ĞĞŶ ůĞĞƌƉƌŽĐĞƐ ƚĞ ďĞŐŝŶŶĞŶ ĞŶ ǀŽů ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ͕ ŚĞƚ
ĞŝŐĞŶ ůĞĞƌƉƌŽĐĞƐ ƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͕ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ĚŽŽƌ ĞĨĨŝĐŝģŶƚ ƚŝŵĞͲ ĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ǌŽǁĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĞĞůĂůƐŝŶŐƌŽĞƉĞŶ͘ĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŽŵǀĂƚďĞǁƵƐƚǌŝũŶ
ǀĂŶ ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ ůĞĞƌƉƌŽĐĞƐ ĞŶ ǌŝũŶ ďĞŚŽĞĨƚĞŶ͕ ĚĞ ǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶŽŵŽďƐƚĂŬĞůƐƚĞŽǀĞƌǁŝŶŶĞŶƚĞŶĞŝŶĚĞŵĞƚƐƵĐĐĞƐƚĞůĞƌĞŶ͘
ĞǌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůƚĚĞǀĞƌǁĞƌǀŝŶŐ͕ǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐĞŶĂƐƐŝŵŝůĂƚŝĞǀĂŶŶŝĞƵǁĞŬĞŶŶŝƐ
ĞŶ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ǌŽĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ĞŶ ŐĞďƌƵŝŬ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ƐƚƵĚŝĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘
>ĞĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ ŝŵƉůŝĐĞĞƌƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ůĞƌĞŶĚĞŶ ŚĞƚ ǀŽŽƌƚďŽƵǁĞŶ ŽƉ ĞĞƌĚĞƌĞ ůĞĞƌͲ ĞŶ
ůĞǀĞŶƐĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ Žŵ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ŝŶ ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞ ƐŝƚƵĂƚŝĞƐ Ͷ ƚŚƵŝƐ͕ ŽƉ ŚĞƚ
ǁĞƌŬ͕ ďŝũ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ŽƉůĞŝĚŝŶŐ Ͷ ƚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ĞŶ ƚŽĞ ƚĞ ƉĂƐƐĞŶ͘ DŽƚŝǀĂƚŝĞ ĞŶ
ǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶǌŝũŶǀĂŶĞƐƐĞŶƚŝĞĞůďĞůĂŶŐǀŽŽƌŝĞŵĂŶĚƐůĞĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ͘
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^ŽĐŝĂůĞĞŶďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ
ĞĨŝŶŝƚŝĞ͗
ĞǌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ŽŵǀĂƚƚĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ĞŶ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞ
ĞŶďĞƐƚƌŝũŬĞŶĂůůĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶŐĞĚƌĂŐĚŝĞŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞŶŵŽŐĞůŝũŬŵĂŬĞŶŽƉĞĞŶĞĨĨŝĐŝģŶƚĞĞŶ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞǀĞ ŵĂŶŝĞƌ ĚĞĞů ƚĞ ŶĞŵĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ƐŽĐŝĂůĞ ĞŶ ďĞƌŽĞƉƐůĞǀĞŶ͕ ŵĞƚ ŶĂŵĞ ŝŶ
ƚŽĞŶĞŵĞŶĚ ŐĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞĞƌĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐĞŶ͕ ĞŶ Žŵ ǁĂĂƌ ŶŽĚŝŐ ĐŽŶĨůŝĐƚĞŶ ŽƉ ƚĞ ůŽƐƐĞŶ͘
ƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐ ƐƚĞůůĞŶ ƉĞƌƐŽŶĞŶ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ǀŽůůĞĚŝŐ ĚĞĞů ƚĞ ŶĞŵĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ůĞǀĞŶ
ĂůƐďƵƌŐĞƌ͕ĚĂŶŬǌŝũŬĞŶŶŝƐǀĂŶƐŽĐŝĂůĞĞŶƉŽůŝƚŝĞŬĞďĞŐƌŝƉƉĞŶĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ͕ĞŶĞĞŶĂĐƚŝĞǀĞĞŶ
ĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ͘

KŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐǌŝŶ

ĞĨŝŶŝƚŝĞ

KŶĚĞƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐǌŝŶǁŽƌĚƚŝĞŵĂŶĚƐǀĞƌŵŽŐĞŶǀĞƌƐƚĂĂŶŽŵ
ŝĚĞĞģŶŝŶĚĂĚĞŶŽŵƚĞǌĞƚƚĞŶ͘,ĞƚŽŵǀĂƚĐƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚ͕ŝŶŶŽǀĂƚŝĞĞŶŚĞƚŶĞŵĞŶǀĂŶƌŝƐŝĐŽΖƐ͕
ĂůƐŽŽŬ ŚĞƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ Žŵ ƚĞ ƉůĂŶŶĞŶ ĞŶ ƉƌŽũĞĐƚĞŶ ƚĞ ďĞŚĞƌĞŶ Žŵ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ƚĞ
ǀĞƌǁĞǌĞŶůŝũŬĞŶ͘KŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉŚĞůƉƚŝĞĚĞƌĞĞŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶŝŶŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐůĞǀĞŶƚŚƵŝƐĞŶ
ŝŶ ĚĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŚĞůƉƚ ŚĞƚ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ Žŵ ǌŝĐŚ ďĞǁƵƐƚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ǀĂŶ ŚƵŶ
ĂƌďĞŝĚƐŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶŽŵŬĂŶƐĞŶƚĞŐƌŝũƉĞŶ͕ĞŶŝƐĚĞďĂƐŝƐǀŽŽƌŵĞĞƌƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ
ĞŶŬĞŶŶŝƐĚŝĞĚĞŐĞŶĞŶŶŽĚŝŐŚĞďďĞŶĚŝĞĂĂŶƐŽĐŝĂůĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞďĞĚƌŝũǀŝŐŚĞŝĚďŝũĚƌĂŐĞŶ͘
,ĞƚĚŝĞŶƚƚĞǀĞŶƐŚĞƚďĞǁƵƐƚǌŝũŶǀĂŶĞƚŚŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶĞŶĚĞďĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚďĞƐƚƵƵƌ
ƚĞŽŵǀĂƚƚĞŶ͘

ƵůƚƵƌĞĞůďĞǁƵƐƚǌŝũŶĞŶĐƵůƚƵƌĞůĞĞǆƉƌĞƐƐŝĞ

ĞĨŝŶŝƚŝĞ

ƌŬĞŶŶŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚďĞůĂŶŐ ǀĂŶĚĞ ĐƌĞĂƚŝĞǀĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝĞ ǀĂŶ ŝĚĞĞģŶ͕ ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶĞŶ ĞŵŽƚŝĞƐ ŝŶ
ĚŝǀĞƌƐĞǀŽƌŵĞŶ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŵƵǌŝĞŬ͕ƉŽĚŝƵŵŬƵŶƐƚĞŶ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƵƌĞŶďĞĞůĚĞŶĚĞŬƵŶƐƚĞŶ͘
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ŝũůĂŐĞϯ͗EŝǀĞĂƵĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞŶǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ




EŝǀĞĂƵĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌĞůĞŵĞŶƚĞŶ



ŽŶƚĞǆƚ

<ĞŶŶŝƐ

s<^Ͳ
ŶŝǀĞĂƵ sĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ

ƵƚŽŶŽŵŝĞ
sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ

ͲŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ďĞŬŶŽƉƚĞ͕ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͕ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞ͕ĐŽŶĐƌĞƚĞ
ďĂƐŝƐďĞŐƌŝƉƉĞŶĞŶͲƌĞŐĞůƐƵŝƚĞĞŶĚĞĞů
ǀĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĚŽŵĞŝŶŚĞƌŬĞŶŶĞŶ
ͲĠĠŶŽĨŵĞĞƌǀĂŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĂĂŶǁĞŶĚĞŶ͗
s<^ϭ

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŵĞƚŶŝĞƚͲĚĞůŝĐĂƚĞŽďũĞĐƚĞŶ
ͲĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞ͗ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƵŝƚŚĞƚŐĞŚĞƵŐĞŶ
ͲŽŶĚĞƌƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐĞůĞŝĚŝŶŐ
ŽƉƌŽĞƉĞŶ͕ŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ
ͲŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ͗ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶ
ͲďůŝũŬŐĞǀĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ
ĞŶƉƌĂŬƚŝƐĐŚĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŶĂďŽŽƚƐĞŶ
ĚŽĞůƚƌĞĨĨĞŶĚŚĞŝĚ
ͲƌĞƉĞƚŝƚŝĞǀĞĞŶŚĞƌŬĞŶďĂƌĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶŝŶƌŽƵƚŝŶĞƚĂŬĞŶ

ͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͕ĐŽŶĐƌĞƚĞďĞŐƌŝƉƉĞŶĞŶ
ƐƚĂŶĚĂĂƌĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐƵŝƚĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬ
ĚŽŵĞŝŶďĞŐƌŝũƉĞŶ

s<^Ϯ

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶĞĞŶƐƚĂďŝĞůĞ͕ǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ͕
ĞŶŬĞůǀŽƵĚŝŐĞĞŶŐŽĞĚŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚ͕ǁĂĂƌŝŶĚĞƚŝũĚƐĚƌƵŬǀĂŶŐĞƌŝŶŐ
ďĞůĂŶŐŝƐ

ͲĠĠŶŽĨŵĞĞƌǀĂŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĂĂŶǁĞŶĚĞŶ͗

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĂĂŶƚĂů
ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ͕ĞŶŬĞůǀŽƵĚŝŐĞ͕ǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚĞŶ
ͲŚĂŶĚĞůĞŶŵĞƚĚĞůŝĐĂƚĞ͕ƉĂƐƐŝĞǀĞ
ŽďũĞĐƚĞŶ

ͲĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞ͗ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĂŶĂůǇƐĞƌĞŶĚŽŽƌ
ͲŽŶĚĞƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŵĞƚ
ĞůĞŵĞŶƚĞŶƚĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĞŶ
ďĞƉĞƌŬƚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ǀĞƌďĂŶĚĞŶƚĞůĞŐŐĞŶ
ͲŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ͗

ͲďĞƉĞƌŬƚĞƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚĞ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉŶĞŵĞŶǀŽŽƌ
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ͲǌŝŶƚƵŝŐůŝũŬĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶŝŶŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ
ŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŽŵǌĞƚƚĞŶ

101

ĞŝŐĞŶǁĞƌŬ

ͲĂĂŶŐĞůĞĞƌĚĞƉƌĂŬƚŝƐĐŚͲƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ
ŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶ
ͲĞĞŶŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĂĂŶƚĂů
ƐƚĂŶĚĂĂƌĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐďŝũŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶ
ǀĂŶƚĂŬĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ͖ǀŽŽƌŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶĂĂŶǁĞŶĚĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ŽƉůŽƐƐĞŶǀĂŶĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĂĂŶƚĂů
ŚĞƌŬĞŶďĂƌĞĐŽŶĐƌĞƚĞƉƌŽďůĞŵĞŶ

ͲĞĞŶĂĂŶƚĂůĂďƐƚƌĂĐƚĞďĞŐƌŝƉƉĞŶ͕ǁĞƚƚĞŶ͕
ĨŽƌŵƵůĞƐĞŶŵĞƚŚŽĚĞƐƵŝƚĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬ
ĚŽŵĞŝŶďĞŐƌŝũƉĞŶ͖ŚŽŽĨĚͲĞŶďŝũǌĂŬĞŶŝŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ
ͲĠĠŶŽĨŵĞĞƌǀĂŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĂĂŶǁĞŶĚĞŶ͗
ͲĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞ͗
ͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĂŶĂůǇƐĞƌĞŶǀŝĂĚĞĚƵĐƚŝĞĞŶ
ŝŶĚƵĐƚŝĞ

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶ
ǁĂĂƌŝŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĨĂĐƚŽƌĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ

ͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƐǇŶƚŚĞƚŝƐĞƌĞŶ

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŵĞƚĚĞůŝĐĂƚĞ͕ĂĐƚŝĞǀĞŽďũĞĐƚĞŶ

s<^ϯ ͲŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ͗
ͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐŵĂŬĞŶŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĞĞŶ
ƉůĂŶ
ͲŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶĚŝĞƚĂĐƚŝƐĐŚĞŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚŝŶǌŝĐŚƚǀĞƌĞŝƐĞŶ

ͲďŝŶŶĞŶĞĞŶĂĨŐĞďĂŬĞŶĚƚĂŬĞŶƉĂŬŬĞƚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŵĞƚĞŶŝŐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ͲďĞƉĞƌŬƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉŶĞŵĞŶǀŽŽƌ
ĞŝŐĞŶǁĞƌŬ

ͲĂƌƚŝƐƚŝĞŬͲĐƌĞĂƚŝĞǀĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ
ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ
ͲƐƚĂŶĚĂĂƌĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĞŶŵĞƚŚŽĚĞƐ
ŬŝĞǌĞŶ͕ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶďŝũŚĞƚ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶƚĂŬĞŶĞŶďŝũŚĞƚŽƉůŽƐƐĞŶ
ǀĂŶĞĞŶǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŚĞŝĚǀĂŶ
ǁĞůŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶĐŽŶĐƌĞƚĞƉƌŽďůĞŵĞŶ
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102

s<^ϰ

ͲĐŽŶĐƌĞƚĞĞŶĂďƐƚƌĂĐƚĞŐĞŐĞǀĞŶƐ
;ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶďĞŐƌŝƉƉĞŶͿƵŝƚĞĞŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĚŽŵĞŝŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶ

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶĞĞŶĐŽŵďŝŶĂƚŝĞǀĂŶ
ǁŝƐƐĞůĞŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶ

ͲƌĞĨůĞĐƚŝĞǀĞĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝĞǀĞ
ŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ

ͲĂƵƚŽŶŽŽŵĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŵĞƚĞŶŝŐ
ŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ

ͲŐĞŐĞǀĞŶƐĞǀĂůƵĞƌĞŶĞŶŝŶƚĞŐƌĞƌĞŶĞŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶĚŝǀĞƌƐĞƚĂŬĞŶĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ŽƉůŽƐƐĞŶǀĂŶĚŝǀĞƌƐĞ͕ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŶŝĞƚͲ
ǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ;ŵĂĂƌǁĞůŝƐǁĂĂƌ
ĚŽŵĞŝŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞͿƉƌŽďůĞŵĞŶ

ͲǀŽůůĞĚŝŐĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌ
ĞŝŐĞŶǁĞƌŬŽƉŶĞŵĞŶ͖ŚĞƚĞŝŐĞŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶĞǀĂůƵĞƌĞŶĞŶďŝũƐƚƵƌĞŶŵĞƚ
ŚĞƚŽŽŐŽƉŚĞƚďĞƌĞŝŬĞŶǀĂŶĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ

ͲĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƵŝƚĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĚŽŵĞŝŶ
ŵĞƚĐŽŶĐƌĞƚĞĞŶĂďƐƚƌĂĐƚĞŐĞŐĞǀĞŶƐ
ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶŽĨŵĞƚŽŶƚďƌĞŬĞŶĚĞŐĞŐĞǀĞŶƐ
ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶĞĞŶƌĞĞŬƐǀĂŶŶŝĞƵǁĞ͕
ĂĂŶǀƵůůĞŶ͖ďĞŐƌŝƉƉĞŶŬĂĚĞƌƐŚĂŶƚĞƌĞŶ͖
ǌŝĐŚďĞǁƵƐƚǌŝũŶǀĂŶĚĞƌĞŝŬǁŝũĚƚĞǀĂŶĚĞ ĐŽŵƉůĞǆĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶ
ĚŽŵĞŝŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞŬĞŶŶŝƐ
ͲĂƵƚŽŶŽŽŵĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŵĞƚŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ
s<^ϱ ͲŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚĞĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞĞŶŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ
ͲǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉŶĞŵĞŶǀŽŽƌ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ
ŚĞƚďĞƌĞŝŬĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
ĞŶǀŽŽƌŚĞƚƐƚŝŵƵůĞƌĞŶǀĂŶĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ
ͲŬĞŶŶŝƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞƌĞŶĞŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ
ĨůĞǆŝďĞůĞŶŝŶǀĞŶƚŝĞĨĂĂŶǁĞŶĚĞŶǀŽŽƌŚĞƚ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶƚĂŬĞŶĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚŽƉůŽƐƐĞŶǀĂŶĐŽŶĐƌĞƚĞĞŶ
ĂďƐƚƌĂĐƚĞƉƌŽďůĞŵĞŶ

ͲŬĞŶŶŝƐĞŶŝŶǌŝĐŚƚĞŶƵŝƚĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬ
ĚŽŵĞŝŶŬƌŝƚŝƐĐŚĞǀĂůƵĞƌĞŶĞŶĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ

s<^ϲ

ͲĐŽŵƉůĞǆĞŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ͕ŐĞůŝĞĞƌĚĂĂŶ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶ
ͲƌĞůĞǀĂŶƚĞŐĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌǌĂŵĞůĞŶĞŶ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶĞŶŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞ
ŵĞƚŚŽĚĞƐĞŶŚƵůƉŵŝĚĚĞůĞŶŝŶŶŽǀĂƚŝĞĨ
ĂĂŶǁĞŶĚĞŶŽŵŶŝĞƚͲǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ
ĐŽŵƉůĞǆĞƉƌŽďůĞŵĞŶŽƉƚĞůŽƐƐĞŶ

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶĐŽŵƉůĞǆĞĞŶ
ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶ
ͲĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŵĞƚǀŽůůĞĚŝŐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ĞŶĞĞŶƌƵŝŵĞŵĂƚĞǀĂŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ
ͲŵĞĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉŶĞŵĞŶ
ǀŽŽƌŚĞƚďĞƉĂůĞŶǀĂŶĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
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ͲŬĞŶŶŝƐĞŶŝŶǌŝĐŚƚĞŶƵŝƚĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬ
ĚŽŵĞŝŶŽĨŽƉŚĞƚƌĂĂŬǀůĂŬƚƵƐƐĞŶ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚŽŵĞŝŶĞŶŝŶƚĞŐƌĞƌĞŶĞŶ
ŚĞƌĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ
ͲĐŽŵƉůĞǆĞŶŝĞƵǁĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ
s<^ϳ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ͕ŐĞůŝĞĞƌĚĂĂŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ͕
ŐĞƐƚĂŶĚĂĂƌĚŝƐĞĞƌĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ͲĐŽŵƉůĞǆĞ͕ŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞĞŶͬŽĨ
ŝŶŶŽǀĂƚŝĞǀĞƉƌŽďůĞĞŵŽƉůŽƐƐĞŶĚĞ
ƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶĞŶŵĞƚŚŽĚĞƐŬƌŝƚŝƐĐŚ
ďĞŽŽƌĚĞůĞŶĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ

ͲďĞƐƚĂĂŶĚĞŬĞŶŶŝƐƵŝƚĞĞŶƐƵďƐƚĂŶƚŝĞĞů
ĚĞĞůǀĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĚŽŵĞŝŶŽĨŽƉŚĞƚ
ƌĂĂŬǀůĂŬƚƵƐƐĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚŽŵĞŝŶĞŶ
ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶĞŶͬŽĨŚĞƌĚĞĨŝŶŝģƌĞŶ
ͲŶŝĞƵǁĞŬĞŶŶŝƐǀŝĂŽƌŝŐŝŶĞĞůŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ŽĨŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
s<^ϴ ƐƚƵĚŝĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶĞŶĐƌĞģƌĞŶ
ͲƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŶƚǁĞƌƉĞŶĞŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚŝĞ
ĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞůĞŬĞŶŶŝƐ
ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶĞŶŚĞƌĚĞĨŝŶŝģƌĞŶ͕ŐĞƌŝĐŚƚŽƉ
ŚĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǀĂŶŶŝĞƵǁĞ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͕ƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͕ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͕
ƉƌĂŬƚŝũŬĞŶĞŶͬŽĨŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ

103

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶŽŶǀŽŽƌƐƉĞůďĂƌĞ͕ĐŽŵƉůĞǆĞ
ĞŶŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶ
ͲǀŽůůĞĚŝŐĂƵƚŽŶŽŽŵĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶŵĞƚ
ďĞƐůŝƐƐŝŶŐƐƌĞĐŚƚ
ͲĞŝŶĚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉŶĞŵĞŶ
ǀŽŽƌŚĞƚďĞƉĂůĞŶǀĂŶĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ

ͲŚĂŶĚĞůĞŶŝŶďŝũǌŽŶĚĞƌĐŽŵƉůĞǆĞ
ĐŽŶƚĞǆƚĞŶŵĞƚďƌĞĚĞ͕ŝŶŶŽǀĞƌĞŶĚĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝĞƐ
ͲŵĞƚĞĞŶŚŽŐĞŵĂƚĞǀĂŶŬƌŝƚŝƐĐŚĞǌŝŶĞŶ
ƐƚƵƌĞŶĚǀĞƌŵŽŐĞŶĚĞ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉŶĞŵĞŶǀŽŽƌĚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ
ƉƌĂŬƚŝũŬŽĨǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
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De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen hield op 12 oktober 2011 een tweede
hoorzitting over de hervorming van het secundair onderwijs, thema schoolloopbaan. Voor
het verslag van de eerste hoorzitting, zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/1. In dit parlementair stuk is ook de oriëntatienota ‘Mensen doen schitteren’ van de heer Pascal Smet,
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, opgenomen. Deze nota
vormde de aanleiding voor een reeks van zes hoorzittingen.
1.

Uiteenzetting door de heer Bram Spruyt

De heer Bram Spruyt, vorser vakgroep Sociologie VUB, zal het hebben over de oriëntatienota van de minister. Daarbij zal hij zich baseren op de snel groeiende wetenschappelijke literatuur over onderwijskeuzes, en in het bijzonder over de keuze rond het B-attest.
Eerst zal hij een aantal algemene bedenkingen formuleren over onderwijskeuzes. Dat zal
hij linken aan de ideeën van de minister over keuzebekwaamheid en, in mindere mate,
over niet-bindende keuzes. Vervolgens zal hij het hebben over het belang van het B-attest
als een niet-collectieve onderwijskeuze. Dat zal hij linken aan de ideeën van de minister
over zittenblijven en afstromen. Ten slotte wil hij de commissieleden ervan overtuigen
dat onderwijskeuzes doorheen de loopbaan niet alleen belangrijk zijn voor de individuele
schoolloopbaan. Deze bespreking is gebaseerd op twee artikels die hij samen met zijn collega Ilse Laurijssen heeft geschreven.
Uit de oriëntatienota blijkt dat de minister het belang van onderwijskeuzes beseft. De
nota gaat uitvoerig in op het grote aantal mislukte studiekeuzes. De nota werkt in op twee
elementen, namelijk op de structuur van het onderwijs die de keuzes opdringt – vandaar
de aandacht voor niet-bindende onderwijskeuzes – en op de vaardigheden en kennis bij de
leerlingen om een keuze te maken.
De heer Spruyt begint met het formuleren van een aantal algemene beschouwingen over
onderwijskeuzes, ongeacht op welk moment van de schoolloopbaan die worden gemaakt.
De ambitieuze doelstelling van de minister is dat het maken van onderwijskeuzes minder
ingegeven zou zijn door het sociale milieu. De onderzoekers hebben conclusies getrokken
uit twintig studies, uit een groot aantal landen, over diverse onderwijskeuzes. Een eerste
conclusie is dat onderwijskeuzes altijd en overal leiden tot sociale verschillen. Het mechanisme waartegen men het opneemt om de sociale bepaaldheid te bestrijden is dus heel
sterk. Een tweede conclusie is dat de sociale bepaaldheid van de gemaakte onderwijskeuzes afzwakt naarmate ze later in de onderwijsloopbaan gebeuren.
Deze conclusies hebben twee belangrijke gevolgen. Vooreerst zijn onderwijskeuzes een
zelfstandig element in de sociale reproductie van de onderwijsverschillen. Dat wordt vaak
onderschat, ook in de nota van de minister. De nota heeft het over het schakelblok en over
het schakelen zelf, maar er wordt niet gezegd dat het schakelen zelf altijd een keuze zal
blijven. De minister lijkt ervan uit te gaan dat leerlingen automatisch zullen schakelen als
men hun prestaties voldoende kan opkrikken. Dat is echter niet het geval. Niemand zal
kinderen die het altijd moeilijk hebben gehad en die misschien voor het eerst de doelstellingen bereiken die ze zouden moeten bereiken, verplichten om te schakelen. Daar gaat
een keuze-element inzitten. Een tweede belangrijk gevolg is dat sterker gedifferentieerde
onderwijssystemen zoals het huidige Vlaamse onderwijssysteem, meer ongelijkheid reproduceren. Het Vlaamse onderwijssysteem laat de leerlingen immers vroeg keuzes maken en
het laat ze ook veel keuzes maken.
Waarom leiden onderwijskeuzes altijd tot sociale verschillen? Daarvoor verwijst hij naar
het model van Breen en Goldthorpe dat ervan uitgaat dat een keuze gebaseerd is op drie
elementen: de verwachte slaagkansen, het verwachte nut en de verwachte kosten. Leerlingen met een zwakke sociale achtergrond zijn kwetsbaar op die drie punten. De gepercipieerde slaagkansen zijn voornamelijk gedetermineerd door de studieprestaties, maar
niet helemaal. Om zijn slaagkansen in te schatten, heeft men namelijk ook strategische
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kennis van het Vlaamse onderwijs nodig. Men dient ook te weten wat er verwacht wordt
en vooral wat de implicaties zijn van de keuze. Bij het verwachte nut dient men rekening te
houden met het fenomeen van de ‘relative risk aversion’. Bij het maken van keuzes streven
mensen niet noodzakelijk naar een zo groot mogelijke sociale mobiliteit. De leerlingen en
hun ouders nemen hun eigen sociale positie als referentiepunt. Men wil vooral een sociale
daling voorkomen. Als men uit een lager sociaal milieu komt, kan men dat dus makkelijker realiseren. De verwachte kosten zijn financieel en sociaal. Kiezen om niet over te zitten
als alle vrienden doorgaan in die richting, leidt bijvoorbeeld tot een sociale kost.
De minister wil ook werk maken van het verhogen van de keuzebekwaamheid. De keuzebekwaamheid omvat drie pijlers. Men wil de leerlingen beter begeleiden, hen meer informatie geven over hun eigen interesses en over de mogelijkheden. Daarbij maakt men twee
belangrijke assumpties. Vooreerst gaat men ervan uit dat de verkeerde onderwijskeuzes
alleen ingegeven worden door een gebrek aan informatie, hetzij over de eigen talenten,
hetzij over de mogelijkheden. Een tweede assumptie is dat talenten en interesses ontdekt
moeten worden. Neurologisch onderzoek toont echter aan dat talenten en interesses in
hoge mate sociaal voorspelbaar zijn. Ze ontwikkelen zich in samenhang met de sociale
achtergrond. Het is dan ook niet correct om de sociale achtergrond van leerlingen en hun
biologisch bepaalde talenten en interesses als twee afzonderlijke entiteiten te beschouwen.
Dan gaat de heer Spruyt in op de rol van het B-attest. Het B-attest wordt een niet-collectieve onderwijskeuze genoemd omdat deze niet door alle leerlingen en ook niet steeds
op hetzelfde ogenblik in de onderwijsloopbaan genomen dient te worden (bijvoorbeeld
in tegenstelling tot de overgang van basis- naar secundair onderwijs). Het wordt alleen
uitgereikt wanneer een leerling tekorten heeft die binnen een zekere marge blijven. Dat
attest kan worden uitgereikt op verschillende momenten van de onderwijsloopbaan. Het
B-attest is de prijs die we betalen voor het vroeg en strak differentiëren van leerlingen. Dit
is vooral een problematiek van het aso en van het huidige tso. In de B-stroom en in het
bso worden veel minder B-attesten gegeven. Gemiddeld heeft een leerling een kans van
ongeveer 28 percent om ooit een B-attest te krijgen.
De onderzoekers wilden weten of een B-attest functioneert zoals elke onderwijskeuze. De
vraag is dus of mensen die een B-attest krijgen, kiezen in functie van hun sociaal milieu.
Daarvoor hebben ze drie analyses gedaan. De eerste analyse was een vergelijking tussen
overzitten en verdergaan zonder schoolvertraging, in een andere studierichting. Uit die
analyse blijkt dat een leerling die een ouder heeft met een diploma hoger onderwijs bij een
B-attest vaker zal overzitten. Uit onderzoek in Nederland was de idee gegroeid dat ouders
met een sterkere achtergrond via overzitten bij een B-attest de kansen van hun kinderen
op doorstromen naar hoger onderwijs gaaf willen houden. Indien die idee juist is, dan
maakt het wel degelijk een verschil welke verandering er precies plaats vindt. Bij een overstap binnen een bepaalde onderwijsvorm, bijvoorbeeld van een Latijnse afdeling naar een
moderne, verminderen de kansen op doorstroming naar het hoger onderwijs nauwelijks.
Daar spelen sociale verschillen blijkbaar niet echt een rol. Bij een overstap van het aso
naar het tso worden de kansen op doorstroming naar het hoger onderwijs echter kleiner.
Vooral daar worden de sociale verschillen duidelijk. De Nederlandse onderzoekers menen
dat men in Vlaanderen veel te negatief staat tegenover zittenblijven. Bij een B-attest kan
overzitten een goede oplossing zijn voor een leerling die voor het eerst in zijn schoolloopbaan met een probleem geconfronteerd wordt. Leerlingen die bij het eerste B-attest kiezen
voor overzitten, hebben blijkbaar een hogere kans om door te stromen naar het hoger
onderwijs. Dat wordt volledig verklaard door het belang van de onderwijsvorm.
Het probleem van het B-attest is dat dit systeem verschillen in prestaties koppelt aan
het maken van onderwijskeuzes. Daardoor wordt extra kwetsbaarheid geïntroduceerd
voor leerlingen met een zwakke sociale achtergrond. Twee elementen waarvoor leerlingen met een zwakke sociale achtergrond kwetsbaar zijn, worden immers in functie van
elkaar gezet. Leerlingen die zwakker presteren, moeten vaker kiezen. Bovendien treft het
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B-attest vooral de beter presterende leerlingen van de klassieke kwetsbare groepen. Het
B-attest komt bijna nooit voor in de B-stroom of in het bso, onderwijsvormen waarvan
we weten dat leerlingen met een zwakkere sociale achtergrond een grotere kans hebben
om erin terecht te komen. Ten slotte heeft het B-attest ook weinig zichtbare, maar belangrijke gevolgen. In de nota van de minister wordt een sterk pleidooi gehouden tegen zittenblijven. Hij meent dat men moet vermijden dat de weerstand tegen zittenblijven zou
resulteren in een groter aantal B-attesten. Men moet ook vermijden dat het niet-bindende
karakter van keuzes zou functioneren als een verdoken B-attest. Als leerlingen van richting veranderen, dan is dat namelijk zelden omdat ze plots belangstelling hebben gekregen
voor een bepaalde richting, maar wel omdat het niet gaat in de richting die ze gekozen
hadden.
De onderwijskeuzes zijn niet alleen belangrijk voor de individuele schoolloopbanen.
Keuzes zijn de wissels in het onderwijssysteem die leerlingenstromen organiseren. Het
watervalsysteem, met zijn hiërarchisering tussen aso, tso en bso is een van de belangrijkste motivaties voor deze hervorming. De nota gaat ervan uit dat de maatschappij een
zekere waardering uitdrukt voor de diverse studierichtingen en dat het onderwijs daar
machteloos tegenover staat. Die stelling is echter onvolledig. De manier waarop men met
leerlingen omgaat en oriëntaties organiseert, heeft een effect op de perceptie van de onderwijsvormen. Het B-attest maakt het mogelijk om hoog te mikken en om te veranderen als
het niet lukt. Het maakt het watervalsysteem mogelijk en moedigt het ook aan. 75 procent
van de leerlingen die een B-attest krijgen, verandert effectief van onderwijsrichting. Het
is ook onredelijk te spreken van evenwaardige onderwijsvormen als men bij mislukken in
de ene onderwijsvorm zonder schoolvertraging kan verder gaan naar een richting in een
andere onderwijsvorm.
Tot slot geeft hij een aantal belangrijke richtlijnen voor het uitdenken van een nieuwe
structuur. Vooreerst zou men de leerlingen zo lang mogelijk samen moeten houden. Keuzes introduceren immers altijd en overal sociale verschillen. In dit voorstel ligt het keuzemoment voor de interessegebieden echter na het eerste jaar. Het feit dat die keuze niet
definitief is, zal wat betreft sociale verschillen bij onderwijskeuzes weinig zoden aan de
dijk brengen. Binnen die interessegebieden wil men diverse stromen organiseren. In dat
geval meent de heer Spruyt dat men het B-attest niet hoeft af te schaffen, maar dat men
de toepassing ervan moet beperken tot overgangen tussen studierichtingen van eenzelfde
interessegebied. Zo kan men de interessegebieden die men na het eerste jaar in het leven
roept, beschermen. Het erkennen van de autonomie van onderwijstypes is een basisvoorwaarde voor het erkennen van de gelijkwaardigheid. Dat moet beginnen met het principe
dat men niet zomaar van het ene naar het andere kan overstappen. Dat vindt hij in de
nota evenwel niet terug, integendeel, men benadrukt voortdurend dat leerlingen nog van
domein kunnen veranderen.
2.

Uiteenzetting door prof. dr. Mieke Van Houtte

Professor Mieke Van Houtte, vakgroep Sociologie UGent, formuleert een aantal beschouwingen bij de voorliggende hervorming. Daarvoor zal ze zich baseren op de resultaten van
twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn houdt verband met het OBPWO-onderzoek (Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek) dat
werd opgestart in opdracht van voormalig minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke
naar oriëntatieprocessen bij de transitie van primair naar secundair onderwijs. Dat onderzoek leverde kwantitatieve en kwalitatieve data op voor het schooljaar 2008-2009. De
tweede onderzoekslijn komt al een jaar of tien aan bod binnen haar onderzoeksgroep. Op
verschillende manieren werd onderzocht wat de effecten zijn van differentiatie binnen het
secundair onderwijs. De data die ze zal presenteren, zijn gebaseerd op een onderzoek in
het schooljaar 1999-2000 en op een replicatieonderzoek in het schooljaar 2004-2005. In
een groot aantal scholen werden verschillende leerlingen en leerkrachten bevraagd.
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Uit de onderzoeken blijkt dat er een sterke en blijvende sociale ongelijkheid is bij de overgang van primair naar secundair onderwijs. Dat illustreert ze aan de hand van een grafiek
(zie bijlage p. 23). De keuze voor de B-stroom wordt buiten beschouwing gelaten omdat
die sterk samenhangt met de voorbije schoolloopbaan zodat men niet echt van een keuze
kan spreken. Vooral in de A-stroom worden er echte keuzes gemaakt. Dat is frappant,
want binnen het huidige systeem wordt de eerste graad gezien als een gemeenschappelijke
oriënterende graad. Uit een bevraging van ouders van leerlingen van het zesde leerjaar
bleek trouwens dat veel ouders het verschil tussen de A- en de B-stroom niet kennen. De
oude terminologie – Latijnse, Moderne, Technische of Beroeps – was wel bekend. Dat is
tekenend.
Het eerste onderscheid dat de onderzoekers hebben gemaakt is namelijk dat tussen A theoretisch, met Moderne en Latijnse, en A niet-theoretisch, met Kunst en Technische. Dat
komt ook overeen met de manier waarop de scholen in de praktijk georganiseerd zijn. Uit
de grafiek (zie bijlage p. 23) blijkt dat bij het hogere kader meer dan negentig percent van
de kinderen opteert voor een theoretische richting. Bij de arbeiders is dat veel minder. Dat
heeft niet te maken met de bekwaamheid van de leerlingen. Dit schema verandert nauwelijks als men rekening houdt met de prestaties. Eenzelfde tendens ziet men voor de keuze
tussen Latijnse en Moderne (zie bijlage p. 23). De kinderen van professionelen en bedrijfsleiders hebben een veel grotere kans om te kiezen voor de Latijnse afdeling. De kans dat
arbeiders voor deze richting kiezen is kleiner. Hoog mikken is dus sociaal bepaald. Hier
duikt het fenomeen van de ‘risk aversion’ op. Men maakt een rationele keuze in functie
van de eigen status. Ouders en kinderen willen minstens de status van de ouders evenaren,
maar ze willen ook geen risico’s lopen. Arbeiderskinderen die voldoende cognitieve capaciteiten hebben voor de Latijnse afdeling, kiezen daar toch niet voor omdat ze menen dat
deze richting niet is voor mensen zoals zij.
Dan gaat ze in op de effecten van de differentiatie in het secundair onderwijs. Uit internationale onderzoeken is gebleken dat deze differentiatie doorgaans negatieve gevolgen heeft
voor de richtingen die maatschappelijk minder gewaardeerd zijn. In Vlaanderen gaat het
om technisch en beroepsonderwijs. In het Engels heeft men het doorgaans over de ‘lower
tracks’ en de ‘higher tracks’, maar deze termen impliceren geen waardeoordeel.
Een eerste bevinding is dat de leerlingencultuur in het tso en het bso veel minder studiegeoriënteerd is dan in het aso. Het gaat hier duidelijk om de cultuur en niet om de individuele attitudes. Deze cultuur heeft echter een impact op alle leerlingen van de school,
ook op de leerlingen die zelf wel studiebetrokken zijn. De futiliteitscultuur – een algemeen
aanvoelen dat studeren niet zinvol is – is sterker in het tso en het bso (zie grafiek als bijlage
p. 24). Deze cultuur heeft implicaties, onder meer voor de faalkans. Falen werd geoperationaliseerd als het behalen van een B- of C-attest. Uit de grafiek (zie bijlage p. 24) blijkt
dat de kans op falen veel groter is in het tso en het bso dan in het aso. Uit de rode balkjes
blijkt echter dat het verschil tussen aso en tso/bso niet langer statistisch significant zou
zijn als de studiecultuur in de beide soorten scholen dezelfde zou zijn. Deze cultuur heeft
ook een effect op het welbevinden van de leerlingen. Er zijn significante verschillen in
de zelfwaardering van de leerlingen naargelang het schooltype. De school is immers heel
bepalend in het leven van een adolescent. Dit heeft blijkbaar een grotere impact op jongens dan op meisjes (zie grafiek als bijlage p. 25). Jongens zijn immers veel gevoeliger voor
status. Ook de ‘sense of belonging’ – of jongeren zich al dan niet thuis voelen op school –
wordt bepaald door het schooltype. Leerlingen in het aso voelen zich duidelijk beter thuis
op school. Na de controle voor ‘faculty trust’, het vertrouwen dat leerkrachten hebben in
de leerling – is het verschil in ‘sense of belonging’ echter nagenoeg verdwenen (zie grafiek
als bijlage p. 25). De leerlingen in het tso en het bso voelen zich dus minder goed thuis
op school, mede doordat de leerkrachten minder vertrouwen tonen in de leerlingen. Dat
vertrouwen werd nochtans niet gemeten bij de leerlingen, maar bij de leerkrachten zelf.
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Ook voor de leerkrachten heeft de differentiatie de nodige gevolgen. Verschillende aspecten van de stafledencultuur werden in kaart gebracht. Voor het nastreven van academische
doelen, onder meer het aanleren van goede werkgewoonten, scoort het aso duidelijk hoger
(zie grafiek als bijlage, p. 26). Ook voor de onderwijsbaarheid is er een groot verschil tussen aso en tso/bso. De onderwijsbaarheid, dat is de mate waarin leerkrachten vinden dat
hun leerlingen onderwijsbaar zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of de leerlingen goed opletten en hun huistaken maken, maar ook of ze vriendelijk zijn, gevoel voor
humor hebben en rustig zijn in de klas. Ook het vertrouwen van de leerkrachten in hun
leerlingen en de mate waarin men belang hecht aan het stimuleren van de discipline werden onderzocht. Dat laatste is dan weer sterker in het tso/bso dan in het aso. Dat is allicht
een reactie op de studiecultuur van de jongeren. Het is duidelijk dat de jobsatisfactie van
de leerkrachten in het tso/bso daaronder lijdt. Dat verschil valt echter weg na controle
voor studiecultuur (zie grafiek als bijlage p. 26). De negatieve studiecultuur in het tso/bso
verklaart dus heel wat. Volgens de onderzoekers verloopt dat effect via vertrouwen.
De verklaring voor deze situatie ziet ze in het feit dat het secundair onderwijs in Vlaanderen sterk hiërarchisch gestructureerd is. Tussen de verschillende onderwijsvormen en
studierichtingen wordt een duidelijke rangorde aangebracht, ook al is het officiële verhaal
dat alle richtingen gelijkwaardig zijn. Die rangorde is gebaseerd op de mate van abstractie.
Door dat onderscheid worden tso en bso, waar het cognitieve het minst belangrijk is, ook
het minst gewaardeerd. Dat hangt samen met het feit dat handenarbeid in onze kennissamenleving minder gewaardeerd wordt.
Hierdoor is de keuze voor tso of bso vaak een negatieve keuze die gemaakt wordt omdat
men de andere studierichtingen niet aankan. De oriëntering gebeurt louter op basis van
cognitieve bekwaamheid. Er is ook een verband met ‘risk aversion’. Men mikt hoog, maar
dat is gedifferentieerd naargelang de sociale status. Binnen het onderwijssysteem komt tso
of bso volgen dus neer op falen. In de internationale literatuur gebruikt men de termen
differentiatie en polarisatie. De differentiatie leidt tot verschillende culturen bij leerkrachten en leerlingen. Het ordenen van de leerlingen op basis van academische criteria leidt tot
een polarisatie in twee tegengestelde groepen, waarvan de ene kan omschreven worden als
pro-school en de andere als anti-school. De zogenaamde hogere onderwijsvormen bieden
status. Terechtkomen in een zogenaamde lagere onderwijsvorm betekent falen en statusverlies. Het gevolg is dat die leerlingen zich afzetten tegen het systeem dat van hen falers
maakt en dat ze de ideeën verwerpen waarop het systeem gebaseerd is. Hard werken voor
school en tonen dat men bekwaam is, wordt dus steeds minder belangrijk. Soms gaan de
jongeren op zoek naar andere bronnen van status. Dat verklaart waarom leerlingen in
het tso en bso massaal gaan werken om geld te verdienen en waarom ze materialistischer
ingesteld zijn dan leerlingen in het aso. Het resultaat is een anti-schoolcultuur. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat een watervalsysteem dit effect versterkt.
Bij een hervorming is het dus belangrijk dat de keuze voor een technische richting een
positieve keuze wordt, liefst geleid door interesses en talenten en niet door sociale herkomst. Uit onderzoek over de transitie van het lager naar het secundair onderwijs is
immers gebleken dat de interesses van de leerlingen zelf heel vaak buiten beschouwing
worden gelaten.
Dit betekent uiteraard niet dat de differentiatie volledig moet verdwijnen. Er zijn immers
verschillen in talenten en interesses. Er is ook een differentiatie nodig in voorbereiding op
de verschillende beroepen. De hiërarchie moet echter weggewerkt worden. De oplossing
is een ‘comprehensive school’ waarbij de studiekeuze zo lang mogelijk wordt uitgesteld.
Vaak wordt het voorbeeld van Finland aangehaald, waar de leerlingen tot de leeftijd van
zestien jaar samenblijven.
Een pluspunt van de voorliggende nota is de gemeenschappelijke eerste graad en het uitwerken van belangstellingsgebieden. Nochtans kent ook het huidige systeem in theorie
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een gemeenschappelijke eerste graad. Blijkbaar loopt er dus een en ander fout. Vooreerst
is de bovenbouw van de school heel bepalend voor de manier waarop die eerste graad
wordt ingevuld. Vanaf het eerste jaar zijn er optievakken. Dat is trouwens ook in het
nieuwe plan het geval, al noemt men het daar differentiatiepakketten. In een school voor
aso kan men kiezen voor Latijnse of Moderne, maar niet voor extra uren techniek. Het
omgekeerde geldt voor de technische scholen. In de praktijk is er dus geen sprake van een
gemeenschappelijke eerste graad. Die tendens wordt nog versterkt door het feit dat de
groepen worden samengesteld op basis van de gemaakte keuze. De leerlingen die bijvoorbeeld kiezen voor Latijn, zitten ook voor alle andere vakken in dezelfde groep. De ouders
gaan ervan uit dat die kinderen ook voor de andere vakken sneller zullen werken. De
leerkrachten beamen dat. Zo wordt het gemeenschappelijke karakter van de eerste graad
ondermijnd. De facto kiest men dus vanaf de eerste graad voor een specifieke richting.
Om de voorliggende hervorming te doen slagen, moet ze aan een aantal basisvoorwaarden
voldoen. Vooreerst moet men nieuwe hiërarchieën voorkomen. Dat betekent dat alle scholen in principe alle belangstellingsgebieden moeten aanbieden in de eerste graad. Voor de
hogere graden maakt het plan momenteel een onderscheid tussen doorstroomrichtingen
en arbeidsmarktrichtingen. Dat is volgens haar een nieuwe hiërarchie. Het ligt voor de
hand dat doorstroomrichtingen meer theoretisch zullen zijn en de arbeidsmarktrichtingen
meer praktisch. Als alle scholen hun eigenheid bewaren, en de ene school wordt een doorstroomschool en de andere een arbeidsmarktschool, dan ontstaat er de facto opnieuw een
sociale segregatie.
Het is belangrijk dat er voor alle basispakketten wordt gestreefd naar heterogene groepen.
Nu is dat nauwelijks het geval. Ze ziet geen enkele reden waarom de groepen voor de vakken Lichamelijke Opvoeding of Plastische Opvoeding zouden worden gedifferentieerd op
basis van de keuze voor bijvoorbeeld Latijn. Als men de groepen samen brengt, kan men
aan de leerlingen duidelijk maken dat iemand die cognitief misschien niet zo bekwaam is,
soms wel handig is of mooi kan tekenen. Dat zou zelfs voor de B-stroom kunnen gelden.
Als men aan al die voorwaarden wil voldoen, moet het scholenlandschap sterk veranderen. Voor het realiseren van een echt gemeenschappelijke eerste graad zijn er eigenlijk
autonome middenscholen nodig. Zij vreest dat deze nota niet zal leiden tot een fundamentele verandering, maar alleen tot een naamsverandering. Het aso wordt de doorstroomrichting, het tso wordt de arbeidsmarktrichting. Het schakelblok verwijst naar de
B-stroom en alles wat erop volgt.
Een drastische hervorming die een verandering van het scholenlandschap vergt, zou veel
geld kosten. Bovendien zitten de scholen niet te wachten op hervormingen. Daarom suggereert ze om eerst al eens na te gaan wat er fout loopt binnen het bestaande systeem.
Vooreerst kan men de oriëntering aanpakken. Eigenlijk zou de oriëntering vanaf de kleuterklassen moeten worden aangepakt met een portfolio. Vanaf de kleuterklassen zou
men met de kinderen moeten werken aan keuzes maken. De ouders zou men daar actief
bij moeten betrekken. Op dit ogenblik kunnen de kinderen wel bepaalde interesses hebben, maar uiteindelijk beslissen de ouders welke richting het kind uitgaat. De sociale herkomst speelt daarbij een bepalende rol. Men moet dus veel minder cognitief selecteren,
maar oriënteren in functie van de talenten van de leerling. Bovendien moet de eerste graad
van het secundair onderwijs echt gemeenschappelijk worden en moeten er waar mogelijk
heterogene groepen worden gecreëerd.
Ze heeft ook een lijst toegevoegd van internationale en Nederlandstalige publicaties
waarin men deze ideeën nog eens kan nalezen (zie bijlage p. 27). Ook de multilevelanalyses
worden daarin nog eens uitgelegd.
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3.

Uiteenzetting door de heer Armand De Lepeleire

De heer Armand De Lepeleire, directeur van het Scheppersinstituut in Wetteren, stelt
zich voor. Hij heeft een tijdlang in de industrie gewerkt en is daarna overgestapt naar het
onderwijs. Gedurende zes jaar heeft hij gewerkt op het pedagogisch bureau van het VSKO
(Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) als begeleider van het vso (vernieuwd
secundair onderwijs). Vanaf het begin van de jaren 1980 heeft hij de implementatie van
het vso begeleid in een heel aantal Vlaamse scholen. Daarna heeft hij twee jaar gewerkt
aan de voorbereiding van de eenheidsstructuur, die in 1989 werd ingevoerd. Vervolgens is
hij directeur geworden in een school voor technisch en beroepsonderwijs.
Hij is hier vandaag aanwezig omdat hij het belangrijk vindt dat tso en het bso een stem
zouden krijgen in de discussie rond de vernieuwing van het onderwijs. Bij de invoering
van het vso waren er bijvoorbeeld 27 begeleiders in het pedagogisch bureau, waarvan
slechts twee met een technische achtergrond. Daardoor werd het moeilijker om rekening
te houden met de situatie van het technisch en beroepsonderwijs. De laatste jaren is er
een steile terugval van het nijverheidsonderwijs in Vlaanderen. Het technisch onderwijs
als geheel blijft ongeveer status quo, maar er is een nadrukkelijke verschuiving ten gunste
van de meer zorgende en sociaal georiënteerde studierichtingen. Sinds 1999 is het aantal
leerlingen in het nijverheidsonderwijs met ongeveer dertig percent verminderd. Het bso
is in diezelfde periode met twaalf percent achteruitgegaan. Nochtans is de nijverheid in
onze samenleving nog altijd de productieve sector die zorgt dat er geld vrijkomt voor de
uitbouw van de verzorgingsstaat. Op dit ogenblik wordt de industrie in Vlaanderen reeds
in haar groei gehinderd omdat ze onvoldoende technici vindt op de markt. Dit probleem
wordt met de dag acuter. Hieraan wil de heer De Lepeleire de voorstellen van de minister
toetsen.
De conclusies van professor Van Houtte sluiten aan bij de ervaringen in de praktijk. Het
comprehensieve onderwijsmodel, dat onder meer in Groot-Brittannië wordt gehanteerd,
vormde het uitgangspunt bij het opstarten van het vso in de jaren zeventig. In het vso was
er dus een observatiegraad waarin de uitgesproken keuzes werden afgevlakt. Dat werd
echter nooit ten volle gerealiseerd. Het beoogde uitstel van de studiekeuze werd nooit
gerealiseerd. Belangrijke voorwaarden om het uitstel van studiekeuze te realiseren werden
door de meeste scholen immers niet ingevuld. Op dit ogenblik vreest de Vlaamse Onderwijsraad Vlor dat binnen de nu voorgestelde structuur gewoon hetzelfde zal gebeuren. Hij
denkt dat die vrees terecht is.
De invoering van het vso heeft nochtans geleid tot interessante initiatieven. Sommige
scholen hebben gewerkt met een middenschoolmodel. Soms werden zelfs leerkrachten van
het technisch onderwijs ingeschakeld in de middenscholen om toe te zien op de objectiviteit van de oriëntering. Aanvankelijk werd de oriëntering daardoor beïnvloed. Er ontstond
een meer objectieve keuze, waarbij er op een meer positieve manier werd gekozen voor de
sterkere technische studierichtingen. Er kwam ook meer kwaliteit in de bovenbouw van de
technische studierichtingen. Gaandeweg vlakte dit echter af en kwam men weer terecht in
de klassieke keuzepatronen, ook op het einde van de middenschool. Op het ogenblik dat
men met die totaal nieuwe structuur van start ging, heeft de school de ouders stevig geïnformeerd, onder meer over de waarde van de technische opleidingen. Een van de redenen
waarom de keuze voor het technisch onderwijs op dit ogenblik vaak een negatieve keuze
is, is namelijk dat men de waarde van het technisch onderwijs onvoldoende kent. Toen
men terug overging naar de orde van de dag, doken de klassieke keuzepatronen echter
weer op. De scholengemeenschap van Izegem is een duidelijk voorbeeld van deze evolutie.
In het voorstel van de minister is de eerste graad gebaseerd op hetzelfde concept als binnen de huidige structuur. Er is dus eigenlijk geen vernieuwing. De studiekeuze wordt
hooguit met een jaar uitgesteld. De kans is reëel dat de scholen zich zullen blijven profileren op basis van hun bovenbouw, zoals ze dat vandaag doen in de eenheidsstructuur. Het
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is ondenkbaar dat men zou toelaten dat een technische school Latijn zou aanbieden of dat
een aso techniek zou aanbieden. Het voorstel zal dus niet leiden tot de door hem gewenste
positieve oriëntering naar het technisch onderwijs. Zelfs indien men over de financiële
middelen zou beschikken om campussen te realiseren waarin alle scholen van de regio
opgaan, dan nog is hij er niet van overtuigd dat de keuzes zullen gebeuren op basis van de
indicatoren die door professor Van Houtte worden aangehaald. De sociale achtergrond
zal een rol blijven spelen. Een positieve keuze voor techniek zou volgens hem wel mogelijk
zijn indien men naar een 32-urige structuur zou evolueren waarbij alle mogelijke keuzepakketten voor het eerste jaar worden afgeschaft zodat alle leerlingen in alle eerste jaren
hetzelfde pakket krijgen. Ook de belangstellingsgebieden in het tweede jaar zullen leiden
tot een keuze die predeterminerend is voor de keuze in de bovenbouw.
Hij maakt zich ook zorgen over het feit dat men de afschaffing van de onderwijsvormen
voorstelt als een middel om de studierichtingen op een andere manier te benaderen en om
tso en bso positiever te laten overkomen. Ook in het advies van de Vlor merkt hij hierover
grote twijfel. De afschaffing van de onderwijsvormen leidt immers tot de invoering van
twee belangrijke begrippen, namelijk arbeidsmarktgericht en doorstroomgericht. Zo worden het tso en het bso gestigmatiseerd als een fabriek om arbeiders voort te brengen. Op
een ogenblik dat er wordt gestreefd naar een convergentie van de statuten van arbeiders en
bedienden wil het onderwijs de categoriale tweedeling dus nog versterken.
In de derde graad zou er worden gestreefd naar een continuüm van studierichtingen,
waarbij het aantal studierichtingen zou moeten verminderen. De onderwijsstructuur zou
namelijk te weinig transparant zijn door het grote aantal studierichtingen. Hij heeft daar
zijn twijfels bij. In zijn school zijn er bijvoorbeeld 1060 leerlingen en tien studierichtingen.
In een aso-school is er een achttal mogelijkheden. Dat is best te overzien. Over heel Vlaanderen is er uiteraard een groot aantal technische studierichtingen, die inspelen op lokale
behoeften. In Zaventem en Oostende bestaat er bijvoorbeeld een opleiding vliegtuigtechnologie. Hij betwijfelt of de overheid veel zal besparen als de leerlingen uit minder richtingen kunnen kiezen. Het enige probleem is dat sommige scholen in verhouding tot hun
leerlingenaantal te veel studierichtingen aanbieden. Hij betwijfelt echter of de overheid op
dat vlak regulerend moet optreden. Volgens hem moet men vooral de lokale onderwijsverstrekkers responsabiliseren.
In de derde graad zou er ook worden gestreefd naar een continuüm van studierichtingen
dat zou gaan van de doorstroomrichtingen naar het klassieke bso. Links in het continuüm zullen dus alle aso-richtingen staan en rechts alle bso-richtingen. In het midden
zal men wat mengvormen vinden. Bij een indeling van de studierichtingen op basis van
academische criteria plaatst men het aso namelijk altijd uiterst links. De leerplannen voor
wiskunde en wetenschappen in de richtingen Industriële en Biotechnische Wetenschappen
hebben echter voor 93 percent dezelfde leerdoelen als die in het aso. Ze horen dus uiterst
links te staan in het continuüm. Zo kan men aangeven dat het de moeite waard is om te
kiezen voor technisch onderwijs. Dat is in de huidige discussies echter niet het geval.
Het zou de bedoeling zijn om alle leerlingen te kwalificeren aan het einde van het zesde
jaar, met niveauverschillen tussen de diploma’s. Alleen in Vlaanderen en Ierland wordt
geprobeerd om de Europese kwalificatiestructuur te volgen in het onderwijs. De Vlor
staat daar sceptisch tegenover. De heer De Lepeleire is vooral bezorgd over het feit dat de
B-stroom met een jaar zou worden verkort. Op dit ogenblik stromen veel leerlingen door
van het zesde naar het zevende jaar bso. In de scholen wordt gestreefd naar een cultuur
waarbij doorstromen na het zesde jaar vanzelfsprekend is. Bij de invoering van het hbo
(hoger beroepsonderwijs) ging men er vanuit dat het zevende jaar bso uit de structuur
van het secundair onderwijs zou worden gelicht. Na verloop van tijd heeft men echter
beslist om dat zevende jaar toch binnen het secundair onderwijs te houden. Nu wordt
dat zevende jaar met een pennentrek weer afgeschaft. Dat is volgens hem een grote fout.
Sommige opleidingen van het bso starten immers pas vanaf het vijfde jaar. Gezien de
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complexiteit van de huidige technologie is het voor de onderwijsverstrekkers nu al bijzonder moeilijk om binnen het curriculum degelijk geschoolde vakmensen te vormen, laat
staan dat de opleiding met een jaar zou worden ingekort. Hij denkt bijvoorbeeld aan de
verschillende verwarmingssystemen die er tegenwoordig bestaan. De industrie kijkt alleen
naar de output. Ze verwacht dat de leerlingen die systemen kennen en kunnen toepassen
en bekommert zich niet over het feit dat de onderwijsstructuur verandert. Na de geplande
hervorming van het secundair onderwijs zal het voor de scholen niet meer mogelijk zijn
om mensen af te leveren met de bekwaamheden die gevraagd worden door de industrie.
Hij sluit zich aan bij de oproep van professor Van Houtte om te werken binnen het
bestaande systeem. Hij verwijst naar een studiedag over het opstarten van een platform
BètaMentality in Nederland. Dat is een van de hefbomen die Vlaanderen nodig heeft: een
centrale aansturing die zorgt voor een positieve kijk op het technisch onderwijs. In Nederland heeft dit platform al een duidelijk effect gehad. Weliswaar bestaan er in Vlaanderen
al diverse initiatieven voor de promotie van het technisch onderwijs. Het gaat echter om
sectorfondsen zoals het fonds voor vakopleiding en het fonds voor de chemie, die promotie voeren voor hun eigen technische behoeften en die mekaar zelfs beconcurreren.
Ook de Regionale Tewerkstellingscomités, die toch een vaste waarde zijn geworden in de
samenwerking met de technische scholen, voeren een eigen promotiecampagne. Hij vindt
dat men die middelen zou moeten samenbrengen om een platform op te richten dat een
positieve dynamiek op gang kan brengen rond het technisch onderwijs.
4.
4.1.

Vragen en opmerkingen van de commissieleden
Tussenkomst van mevrouw Gerda Van Steenberge

Mevrouw Gerda Van Steenberge stelt vast dat de heer Spruyt ervoor pleit om het B-attest
te behouden maar om het alleen toe te passen binnen eenzelfde interessegebied. Zij leidt
daaruit af dat een kind dat na het eerste gemeenschappelijke jaar een keuze heeft gemaakt,
veroordeeld is om binnen dat interessegebied te blijven. Niet iedereen weet echter op de
leeftijd van dertien jaar welke interesse hij of zij precies heeft. Ze wil weten welke mogelijkheden de heer Spruyt ziet voor het geval men toch van interessegebied zou willen veranderen.
Mevrouw Van Houtte vindt het tekenend dat de ouders niet weten wat er wordt bedoeld
met de termen A-stroom en B-stroom. Wat bedoelt ze daarmee precies? Is het tekenend
dat de ouders niet mee zijn of dat de beleidsmakers niet weten wat er bij de ouders leeft?
Ze kan zich inbeelden dat arbeiders – of mensen die uit een arbeidersmilieu afkomstig
zijn – vinden dat mensen zoals zij niet naar het aso gaan. Ze vraagt zich af of een betere
begeleiding dan niet nuttiger zou zijn dan een hervorming van het systeem. Professor Van
Houtte stelt dat de begeleiding niet alleen in het zesde leerjaar dient te gebeuren, maar
gedurende de hele basisschool. Mevrouw Van Steenberge heeft echter de indruk dat een
dergelijke begeleiding op dit ogenblik al gebeurt.
Uit de grafieken maakt professor Van Houtte op dat er grote verschillen zijn tussen aso en
tso. Bij sommige grafieken vond mevrouw Van Steenberge de verschillen echter helemaal
niet groot. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan de grafiek over ‘the sense of belonging’. Er
zou een verschil zijn van twee of drie punten. Ze wil weten wat de waarde is van een dergelijk punt.
Bijna iedereen, ook mevrouw Van Houtte, pleit voor een algemene eerste graad en voor
heterogene groepen. Is dit een pleidooi tegen differentiatie binnen het eerste jaar? Dan
moet er binnen het eerste jaar een nivellering gebeuren. Wat moet men in die eerste graad
dan doen met zwakkere en sterkere leerlingen? Leerlingen die het in het basisonderwijs
moeilijk hadden, zijn blij dat ze na het zesde leerjaar naar het beroepsonderwijs kunnen.
In heterogene groepen zullen deze leerlingen opnieuw het gevoel krijgen dat ze falen.
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 2

13

De heer De Lepeleire stelde dat het verkeerd zou zijn het zevende jaar beroepsonderwijs
af te schaffen. Vandaag wordt in een artikel van De Standaard betoogd dat het zevende
jaar, dat bso-ers voorbereidt op hoger onderwijs, een val is. Dat is blijkbaar in strijd met
de visie van de heer De Lepeleire die het zevende jaar niet ziet als een voorbereiding op
hoger onderwijs. Daarover wil ze wat meer uitleg.
Ze is geen tegenstander van het uitstellen van de studiekeuze naar de leeftijd van zestien
jaar zoals dat in Finland het geval is. Ze vraagt zich echter af of men in de twee resterende
jaren nog al het nodige kan leren om een overgang naar het hoger onderwijs mogelijk te
maken.
4.2.

Tussenkomst van mevrouw Marleen Vanderpoorten

Mevrouw Marleen Vanderpoorten sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Van Steenberge
over de brede eerste graad. Dat was destijds het knelpunt bij de invoering van het vso.
Op dit ogenblik is dezelfde discussie aan de gang. Dat heeft ook te maken met de infrastructuur. De middenscholen zitten doorgaans in een gebouw waar ook een bovenbouw
aanwezig is. Daarom worden de keuzevakken aangeboden die ook in de bovenbouw aan
bod komen. Zijzelf is een voorstander van een brede eerste graad. Soms wordt ze echter
geconfronteerd met opmerkingen zoals die van mevrouw Van Steenberge. Ze merkt op dat
het onderwijs in Finland anders gestructureerd is: men heeft er drie keer vier jaar in plaats
van twee keer zes jaar zoals bij ons. In de jaren die bij ons de laatste jaren van het basisonderwijs zijn, worden er al belangrijke stappen gezet. De leerlingen hebben er ook een
ander soort leerkrachten. Ze denkt dat er een belangrijke taak weggelegd is voor de laatste
jaren van het basisonderwijs. Iemand heeft gezegd dat het de ouders zijn die bepalen wat
een kind zal doen in het secundair onderwijs. Vaak zijn het echter ook de leerkrachten van
het zesde leerjaar die mee een richting geven aan die studiekeuze.
4.3.

Tussenkomst van mevrouw Kathleen Helsen

Mevrouw Kathleen Helsen sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Vanderpoorten. De
problemen die rijzen in het secundair onderwijs, hebben hun oorsprong in het basisonderwijs. Ze denkt dat het beter is om deze problematiek aan te pakken waar hij voor het
eerst zichtbaar wordt. Vanaf de leeftijd van ongeveer tien jaar worden de problemen van
demotivatie en van een tekort aan differentiatie binnen de leerpakketten zichtbaar. De
keuze voor een brede eerste graad is goed als men kiest voor een brede algemene vorming voor iedereen. Omwille van de grote diversiteit is differentiatie evenwel noodzakelijk.
Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat differentiatie op veel verschillende niveaus in de praktijk niet haalbaar is. Dan is het de vraag hoe men daarmee moet
omgaan. Op dit ogenblik lossen de scholen dat op door de vorming van relatief homogene
groepen waardoor men binnen de groep niet al te sterk moet differentiëren.
Alle sprekers geven aan dat er een hervorming ten gronde nodig is om een oplossing te
vinden voor de huidige knelpunten. Tegelijk wijzen alle sprekers ook op het risico dat er
een hervorming wordt doorgevoerd in de rand, zodat de bestaande knelpunten niet worden opgelost. Dat zou leiden tot ontgoocheling op het terrein. Dat wil ze voorkomen. Ze
begrijpt dat een hervorming ten gronde nodig is.
4.4.

Tussenkomst van mevrouw Sabine Poleyn

Mevrouw Sabine Poleyn vindt de opmerkingen over de schoolcultuur interessant. De
‘sense of belonging’ is ruimer dan de sociale verschillen die vaak aangehaald worden.
Het gaat om factoren die het welbevinden van de leerlingen in rekening brengen. Professor Van Houtte maakt altijd het onderscheid tussen aso en tso/bso. Eigenlijk lijken die
verschillen haar niet zo groot. Mevrouw Poleyn wil ook weten of er ook een significant
verschil is binnen tso/bso.
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Mevrouw Van Houtte besluit dat men in de mate van het mogelijke heterogene groepen
moet vormen. Mevrouw Poleyn wil daarvan graag een voorbeeld. Ze is het eens met de
opmerking van de heer De Lepeleire dat de stem van tso/bso, en zeker van het nijverheidsonderwijs, hoorbaar moet worden gemaakt. Ze wil weten wat er volgens hem zeker
moet veranderen en hoe dat moet worden aangepakt. Ze wil ook weten of hij iets ziet in
de idee van scholen voor wetenschap en techniek. Binnen dat systeem zou een klassieke
nijverheidstechnische school ook de richting wetenschappen van een klassieke aso-school
aanbieden, geïntegreerd binnen een continuüm van abstract tot praktisch.
4.5.

Tussenkomst van mevrouw Fatma Pehlivan

Mevrouw Fatma Pehlivan verwijst naar de opmerking van mevrouw Helsen dat de keuzeproblemen binnen het secundair onderwijs een grondige hervorming vergen. Bij de grafiek
van professor Van Houtte over de overgang van het primair naar het secundair onderwijs
maakt ze de bedenking dat er bij ouders, leerkrachten en leerlingen een selffulfilling prophecy aan de gang is. Het probleem is dat bepaalde leerlingen, vooral arbeiderskinderen,
hun competenties niet realiseren. Sommige kinderen hebben de competentie om aso te
doen, maar komen door tekortkomingen van het lager onderwijs uiteindelijk terecht in
het tso of het bso en raken daardoor gedemotiveerd, waardoor hun talenten verloren gaan
voor onze samenleving. Zij hecht veel belang aan het lager onderwijs. Op de leeftijd van
dertien of veertien jaar is het volgens haar al voor een stuk te laat. Ze wil weten of er in de
studie ook binnen de arbeidersgroep nog verschillen merkbaar zijn. Er zouden namelijk
verschillen kunnen zijn naargelang het gaat om kinderen van geschoolde of ongeschoolde
arbeiders, autochtonen of allochtonen. De meeste allochtone kinderen zijn afkomstig uit
een arbeidersmilieu. In de grote steden zijn er veel allochtone kinderen in het basisonderwijs. In de derde graad van het aso gaat het nog om twee tot drie percent. In het hoger
onderwijs zijn er bijna geen allochtone leerlingen. Deze leerlingen komen terecht in het tso
of het bso, waar ze zelfs ongekwalificeerd uitstromen, misschien omdat er te weinig geïnvesteerd is in het basisonderwijs. Ze meent dat een hervorming van het secundair onderwijs ertoe moet leiden dat elke leerling, wat ook zijn afkomst is, alle mogelijkheden krijgt
om zijn talenten te ontwikkelen. Zij wil weten of de huidige plannen volstaan om die
doelstelling te realiseren.
4.6.

Tussenkomst van mevrouw Vera Celis

Mevrouw Vera Celis heeft begrepen dat de heer Spruyt ervoor pleit dat het B-attest alleen
nog mogelijk zou zijn voor studierichtingen binnen eenzelfde interessegebied. Als de klassenraad een B-attest geeft, dan is dat echter net omdat de leerling binnen die studierichting niet op zijn plaats zit. Zij wil weten of de leerkrachten hierover bevraagd werden.
Professor Van Houtte zegt dat hoog mikken sociaal bepaald is. In dit verband verwijst ze
ook naar de opmerking van de heer De Lepeleire dat de verwachtingen van de werkvloer
over de opleiding Sanitair en Verwarming heel anders zijn dan 25 jaar geleden. Ze wil
weten of de vakinvulling van de huidige tso- en bso-afdelingen zou moeten veranderen
om de zogenaamde aso-leerlingen vlotter te doen doorstromen. Het is de bedoeling dat
de leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen. Ouders proberen om een heel gamma
aan mogelijkheden open te stellen voor hun kinderen. In dat verband verwijst ze naar het
geval van een landbouwerszoon. Zijn ouders eisten dat hij een hoger diploma haalde vooraleer hij het landbouwbedrijf zou overnemen. Hij heeft dus eerst een diploma gehaald van
handelsingenieur. Na de overname van het bedrijf heeft hij ook een winkel van streekproducten opgezet. Zijn talent leidt dus tot een meerwaarde. De agrobio heeft vanuit de
vakken zoals economie en financiën dan toch een ander type van leerlingen kunnen regenereren.
4.7.

Tussenkomst van de heer Boudewijn Bouckaert

De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter, sluit zich aan bij de vragen van de vorige sprekers. Hij begrijpt dat de schoolpoortkeuze – voor hem was dat een nieuw begrip – het streV L A A M S P A R LEMENT
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ven naar een gezamenlijke eerste graad volledig kan ondermijnen. De schoolpoortkeuze
kan dus een verkapte studiekeuze zijn. De heer De Lepeleire vertelde dat het werken met
middenscholen een significante invloed had op de instroom in tso en bso. Is de heer De
Lepeleire een voorstander van het herinvoeren van de middenscholen? Denkt hij hierbij
alleen aan de eerste graad of aan de eerste en de tweede graad? Wat doet men dan met
de kinderen die op de leeftijd van twaalf jaar eigenlijk al een duidelijke keuze hebben
gemaakt?
5.
5.1.

Antwoorden van de sprekers
Antwoorden van de heer Bram Spruyt

De heer Bram Spruyt gaat eerst in op de vraag over het beperken van de B-attesten tot de
mogelijkheden van hetzelfde interessegebied. Hij meent immers dat men alleen scheidingslijnen mag trekken wanneer het gaat om verschillend onderwijs. Overigens is het de nota
van de minister die bepaalt wanneer de keuze voor een interessegebied zou moeten gebeuren. Hijzelf heeft van meet af aan gezegd dat de keuze zo ver mogelijk naar achteren moet
worden geschoven. Een niet-bindende keuze zal volgens hem even zware sociale gevolgen
hebben als een bindende keuze.
Het feit dat de keuze voor de technische richtingen vaak een negatieve keuze is, heeft
deels te maken met het feit dat het B-attest een hiërarchie doet ontstaan tussen aso, tso en
bso. Als men in het aso mislukt, dan kan men zonder schoolvertraging overstappen naar
een technische of een beroepsrichting. Hij zou het goed vinden als de hiërarchie die op
een bepaald ogenblik misschien toch ontstaat, wordt geconcentreerd binnen een interessegebied. Anders zal er ook een hiërarchie van interessegebieden ontstaan. Het aantal
interessegebieden mag volgens hem verminderen, maar er moet een variëteit aan richtingen zijn binnen dat interessegebied. Het zou niet goed zijn als men met een B-attest zou
kunnen overstappen van het ene interessegebied naar het andere. Het onderwijs binnen
een bepaald interessegebied heeft immers een zekere eigenheid. Dat betekent echter niet
dat leerlingen nooit kunnen veranderen van interessegebied, maar wel dat ze niet kunnen
verdergaan zonder schoolvertraging.
Eigenlijk is de idee heel eenvoudig. Leerlingen worden zo lang mogelijk samen gehouden
(dat is het uitgangspunt). De nota van de minister voorziet mogelijkheden om variatie
tussen leerlingen op te vangen via differentiatiepakketten (de grootte van die pakketten
bepaalt de absorptiecapaciteit voor interindividuele verschillen). Op een gegeven ogenblik
wil men mogelijk toch echt ‘andere’ onderwijstypes organiseren (de interessegebieden).
Het gaat dan om types onderwijs die zodanig verschillen dat zij niet via een aantal keuzevakken kunnen worden opgevangen (als dat wel zou kunnen dan is er eigenlijk geen reden
om op te splitsen). Als men dan echt ‘ander’ onderwijs wil en niet hoger of lager, dan is het
de logica zelve dat je niet zomaar van het ene type naar het andere kan overgaan. Waarom
zou dat wel moeten kunnen? Wil men toch veranderen, dan is het ook weer logisch dat
men een jaar nodig heeft om een leerling wegwijs te maken in het nieuwe interessegebied.
Daarom pleit ik voor minder maar fundamenteel verschillende interessegebieden.
De vraag over de rol van de klassenraad sluit niet aan bij het onderzoek. Met het onderzoek wilde men vooral achterhalen of er nog sociale verschillen meespelen bij het nemen
van een beslissing. In de reproductieliteratuur die het heeft over differentiatie binnen
het onderwijs in relatie tot sociale ongelijkheid, scoort Vlaanderen niet alleen vrij slecht
omdat het een sterk gedifferentieerd onderwijs heeft, het scoort ook slechter dan landen
met een gelijke mate van differentiatie. Volgens de onderzoekers is de aantrekkelijke optie
van het B-attest daarvoor een van de redenen.
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5.2.

Antwoorden van professor Mieke Van Houtte

Professor Mieke Van Houtte vindt het tekenend dat de ouders het verschil tussen de A- en
de B-stroom niet kennen omdat dit aantoont dat de gemeenschappelijke eerste graad vandaag de dag niet bestaat.
Uit het open PWO-onderzoek werd ook geconcludeerd dat een betere begeleiding van de
studiekeuze in het basisonderwijs noodzakelijk is. De studiekeuze moet een proces worden. Sommige basisscholen maken daar nu al werk van, maar dat is zeker niet overal het
geval. Dat moet geïnstitutionaliseerd worden. Daarbij mag men niet alleen kijken naar
wat het kind cognitief niet kan, zoals nu, waar vooral naar wat het kind wel kan, binnen een brede waaier aan talenten. Het feit dat men sterk cognitief blijft denken is de
valkuil van het hele onderwijssysteem. Leerkrachten zijn geneigd om kinderen al heel
vroeg in hokjes te plaatsen op basis van hun cognitieve mogelijkheden. Zo worden ze
al heel vroeg in een bepaald traject geplaatst zonder dat ze hun andere talenten hebben
kunnen exploreren. Bij een leerling die handig is en die bovendien sterk is in wiskunde
redeneert men niet dat industriële wetenschappen een goede richting is. De handigheid
wordt veronachtzaamd. Men merkt alleen dat de leerling cognitief sterk is. Zo komt men
terecht bij de richting Latijn-Wiskunde. Het is de combinatie van talenten die maakt dat
men naar een bepaalde richting kan doorstromen. Leerkrachten die dit proces van in een
vroege fase kunnen volgen, kunnen een sturende rol spelen. De onderzoekers hebben aan
de leerkrachten gevraagd met welke factoren ze rekening houden bij het oriënteren van de
leerlingen. Ze hebben ook nagegaan welke adviezen de leerlingen krijgen van de leerkrachten. Ook dat advies blijkt erg sociaal bepaald te zijn, hoewel de leerkrachten zeggen dat
de sociale achtergrond van de leerlingen geen rol speelt bij de oriëntatie. In focusgroepen
werd nagegaan welke factoren bepalend waren voor het oriënteringsadvies van de leerkracht. Daaruit bleek dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de prestaties, maar
ook met de vaardigheid van de leerling om zijn werk te plannen en om zelfstandig huiswerk te maken, met de vraag of leerlingen creatief zijn en of ze initiatief kunnen nemen.
Uit de sociologische literatuur blijkt echter dat arbeiderskinderen dit soort vaardigheden
niet van thuis uit meekrijgen. Dat zijn typische middenklassekenmerken. De conclusie is
dat het gaat om een probleem waaraan men moet werken in het basisonderwijs. Nu zien
de leerkrachten dit te veel als een gegeven.
In het onderzoek werd inderdaad een vrij ruw onderscheid gemaakt tussen verschillende
mogelijke sociale achtergronden. In de praktijk gaat het echter om een continuüm. Zo
kan er bij de arbeiders een onderscheid worden gemaakt tussen ongeschoolde handenarbeid, geschoolde handenarbeid, en gespecialiseerde handenarbeid. In het onderzoek werd
naar de etnische afkomst gevraagd, maar het gaat om een representatieve steekproef voor
Vlaanderen. Het aantal allochtonen binnen het onderzoek was dus te klein om conclusies mogelijk te maken. In ander onderzoek dat specifiek gericht is op allochtonen en
concentratiescholen ligt de focus doorgaans op de grote steden. Zo krijgt men een voldoende groot aantal allochtonen om een onderscheid te maken. De allochtonen binnen
dit onderzoek maken inderdaad deel uit van de arbeidersgroep. Zij komen doorgaans in
de B-stroom terecht en zelden in het aso. De kenmerken voor de arbeidersgroep gelden
dus zeker ook voor de allochtonen.
De verschillen die in het onderzoek werden vastgesteld lijken niet zo groot, maar ze zijn
wel significant. Ze kunnen namelijk belangrijke gevolgen hebben. Inzake studiecultuur
lijken de verschillen bijvoorbeeld niet zo groot. Het is echter net omdat de cultuur in het
tso en het bso zo weinig op studie gericht is, dat de faalkansen groter worden. De factor
zelfwaardering kan dan weer een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van deviant
gedrag. De verschillen zijn echter niet zo groot als de onderzoekers hadden verwacht. Een
belangrijke reden is dat de jongeren zelf naar middelen zoeken om hun zelfwaardering op
te krikken. Die alternatieve bronnen van status zijn werken of deviant gedrag. Ook ‘the
sense of belonging’ heeft gevolgen voor de ontwikkeling van deviant gedrag. In die schoV L A A M S P A R LEMENT
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len waar er veel leerlingen zijn met een lage sense of belonging is er meer deviant gedrag.
Dat heeft dan weer consequenties voor de studiebetrokkenheid en voor de prestaties.
In verband met de heterogene groepen hoort ze vaak het argument van de leerlingen die
openbloeien in het beroepsonderwijs, naar men veronderstelt omdat ze daar terechtkomen in een groep gelijkaardige leerlingen. Deze redenering is volgens haar een soort van
pleidooi voor duaal onderwijs waarbij mensen van elkaar gescheiden worden op basis
van cognitieve capaciteiten. Eigenlijk moet men streven naar heterogene groepen waarbij
iedereen in zijn waarde wordt gelaten zodat niemand zich slecht hoeft te voelen. Daarbij
kan men gerust differentiëren. Een keuzepakket moet mogelijk zijn, maar de differentiatie mag niet doorgetrokken worden naar de andere vakken. In de meeste scholen worden
de leerlingen echter in verschillende groepen verdeeld op basis van de optievakken. Bij
de leerlingen die niet voor Latijn hebben gekozen ligt ook het niveau van de andere vakken lager. Dan gaat het echter niet alleen over differentiëren, maar ook over segregeren.
Die kinderen komen niet meer met elkaar in contact. De heer Koen Pelleriaux heeft erop
gewezen dat deze segregatie ook sociale en culturele gevolgen heeft en gevolgen voor de
politieke attitudes. Op die manier wordt een duale maatschappij gecreëerd.
Er is ook een vergelijking gebeurd tussen multilaterale en categoriale scholen. Men zou
kunnen denken dat de verschillen ten top gedreven worden in de gescheiden scholen. In
de multilaterale scholen zijn de verschillen echter nog meer uitgesproken. In de multilaterale scholen zijn de verschillende onderwijsvormen aanwezig, vaak heel rigide van elkaar
gescheiden. Er zijn andere gebouwen of een andere speelplaats. Enkele jaren geleden was
er zelfs een rel met een school in Wallonië waar met behulp van een rode lijn werd aangeduid welke ruimte bestemd was voor de leerlingen van het beroepsonderwijs en welke voor
de leerlingen van het technisch onderwijs. Het enige wat men daarmee bereikt is dat men
de kinderen met hun neus op de feiten drukt.
Als men kiest voor differentiatie zonder daarom de groepen op basis daarvan in te delen,
dan komen de kinderen niet in een aparte stroom terecht. Voor vakken als lichamelijke
opvoeding of plastische opvoeding, of voor levensbeschouwelijke vakken kan men gerust
de leerlingen van de A-stroom en van de B-stroom samen zetten. Dat zou best verrijkend
kunnen zijn. Leerlingen die cognitief niet zo sterk zijn, kunnen openbloeien, bijvoorbeeld
omdat ze sterk blijken te zijn in muziek. Op dit ogenblik is dat niet mogelijk omdat de
leerlingen kunstmatig uit elkaar getrokken worden. Het gaat dus niet om een voortzetting
van het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de eerste graad ontdekken
waar ze goed in zijn en welke richting ze verder uitwillen.
Echte voorbeelden van heterogene groepen zijn er op dit ogenblik in Vlaanderen niet,
meent ze. De vrees bestaat dat heterogene groepen zouden leiden tot een verlaging van het
niveau. In internationaal onderzoek wordt dat echter tegengesproken. In de scholen die
het proberen, blijkt ook het omgekeerde: de betere leerlingen trekken de zwakkere op. Een
voorwaarde is wel dat de betere leerlingen daartoe worden gestimuleerd. In het secundair
onderwijs lijkt men daar vandaag echter bang voor te zijn. Ze beseft dat homogene groepen gemakkelijker zijn. Voor de leerlingen zelf is het echter niet de beste oplossing. Dat
blijkt uit de negatieve gevolgen voor de zwakkere groepen.
Een uitstel van de studiekeuze naar de leeftijd van zestien jaar is alleen mogelijk als het
goed voorbereid wordt. Als het in Finland kan, moet het echter ook hier kunnen. Het
komt er alleen op aan om een manier van onderwijzen te vinden waarbij de leerlingen in
de twee resterende jaren kunnen worden klaargestoomd voor de gekozen richting. Mits
een goede voorbereiding kan dat geen probleem zijn.
De hervorming houdt inderdaad een risico in. Ofwel hervormt men ten gronde, wat betekent dat men middenscholen creëert en dat men ingaat tegen de eigenheid van de scholen.
Dat ziet ze niet meteen gebeuren. Als dat niet mogelijk is, dan is het risico op ontgoocheV L A A M S P A R LEMENT
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ling heel groot. Dan zou ze er de voorkeur aan geven dat men zou remediëren aan de
elementen van de huidige situatie die niet functioneren. Dat is volgens haar beter dan een
hervorming die zogezegd neerkomt op oude wijn in nieuwe zakken.
Mevrouw Celis vroeg of het niveau van het tso en het bso niet moet worden opgekrikt
opdat ook mensen uit meer begoede kringen voor die richtingen zouden kiezen. Professor
Van Houtte meent dat men met de ouders duidelijker moet communiceren over het feit
dat tso en bso veel beroepskansen bieden. De richting Industriële Wetenschappen is een
voorbeeld van een technische richting waarvan het niveau heel hoog is. Dat is echter niet
bekend. Men is niet geneigd om kinderen naar die richting te oriënteren omdat men blijft
oriënteren op basis van cognitieve vaardigheden. Als ouders kunnen kiezen tussen Industriële Wetenschappen en Latijn-Wiskunde, dan is de kans groot dat ze voor Latijn-Wiskunde gaan. Ouders hebben ook schrik dat hun kinderen in de technische school slechte
manieren zullen leren. Als men er in zou slagen om de sociale gedetermineerdheid weg
te werken, waardoor ook leerlingen die cognitief goed presteren doorstromen naar een
technische richting, dan zal het niveau automatisch stijgen. Er zijn wel degelijk richtingen
binnen het technisch onderwijs die een hoog niveau halen.
Er gaat niet alleen veel talent verloren bij de kinderen uit de arbeidersklasse. Ook in de
meer begoede kringen gaat er veel talent verloren omdat mensen onrealistische verwachtingen koesteren. Wanneer deze kinderen na een rampzalige schoolcarrière uiteindelijk in
het technisch onderwijs terechtkomen, zijn ze schoolmoe en halen ze het niveau verder
naar beneden. Men zou duidelijk moeten maken dat het geen ramp is om onmiddellijk te
kiezen voor het technisch onderwijs. De twee uiteinden van het sociale continuüm moeten
dus bespeeld worden.
De schoolpoortkeuze hangt daarmee samen. Professor Van Houtte is een groot voorstander van autonome middenscholen. Alleen binnen een dergelijk systeem is een gemeenschappelijke eerste graad mogelijk. Daarmee kan men ingaan tegen het ontstaan van de
duale samenleving.
5.3.

Antwoorden van de heer Armand De Lepeleire

Op de vraag van mevrouw Pehlivan over de heterogene groepen antwoordt de heer
Armand De Lepeleire dat dit een differentiatie vergt op meso- en op microniveau. Het
is wetenschappelijk bewezen dat men de selffulfilling prophecy zou kunnen tegengaan
door alle leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs heterogeen te groeperen in
de klassen. Dan wordt het voor de leerkrachten echter onmogelijk om de klasgroepen
te managen met een systeem van binnenklasdifferentiatie. Daarom moet men op mesoniveau sowieso een stuk van de stroom wegnemen. Men zou er kunnen aan denken om
de B-stroom af te scheiden. De B-stroom is nu al erg heterogeen samengesteld. Sommige
leerlingen komen uit het gewone basisonderwijs, andere uit het bijzonder lager onderwijs
type 1, type 8 of type 3. Het vergt al grote inspanningen om binnen deze groep te differentiëren. Als men die groep afscheidt, kan men voor de resterende groep de keuze mogelijk
maken tussen Latijn, moderne en techniek. Het is echter niet nodig om de leerlingen ook
op basis van die optie te groeperen voor de andere vakken. Het blijft echter grote inspanningen vergen om binnen dergelijke groepen de nodige differentiatie door te voeren. Dat
vergt extra personeel en het is onduidelijk waar de minister daarvoor de nodige middelen
zal halen. Het is echter zeker een verdedigbare strategie. De minder bekwame kinderen
worden opgetild, en als het goed wordt uitgewerkt, evolueren de sterkere kinderen zelfs
verder dan in een homogene klas. Zelfs binnen de huidige context waar men werkt met
het ideale infrastructurele model, met middenscholen, bereikt men na verloop van tijd niet
meer diezelfde doelstellingen. Men valt terug op het klassieke patroon.
Het B-attest is in zijn huidige vorm per definitie negatief voor het technisch en beroepsonderwijs. Het werkt immers slechts in een richting. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om
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in de eerste graad een uitsluiting te formuleren voor Industriële Wetenschappen, maar wel
om leerlingen uit te sluiten voor Latijn, waardoor ze in Industriële Wetenschappen kunnen terechtkomen, ook al hebben ze daarvoor niet de nodige talenten. Men zou kunnen
denken aan een clausulering op basis van leerpakketten. Wanneer men tot de conclusie
komt dat iemand niet in staat is om door te gaan met aso, mag men er niet van uitgaan dat
hij ipso facto geschikt is voor het tso. Het tso kan niet leven van het watervaleffect vanuit
het aso.
Hij pleit voor een continuüm, waarbij de onderverdeling tussen aso en tso wordt afgeschaft. Er is ook nood aan een betere informatiecampagne over de mogelijkheden en de
waarde van het technisch onderwijs. De leerkrachten van het basisonderwijs hebben een
grote impact op de studiekeuze, maar ze zijn doorgaans totaal onbekend met het technisch onderwijs.
Als verantwoordelijke voor een technische school verwacht hij niet alleen heil van ingrepen van overheidswege. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de technische
scholen zelf, die zeer slecht communiceren. Ze weten de ouders niet te vatten door het te
hebben over innovatieve zaken die zorgen voor de algemene ontwikkeling van het kind.
In promotiemateriaal van zijn school wordt bijvoorbeeld benadrukt dat de school een
uitgesproken cultuurbeleid heeft. Het moet duidelijk zijn dat de school meer te bieden
heeft dan de klassieke vakschool van vijftig jaar geleden. Het is belangrijk een samenspel
te realiseren tussen de verantwoordelijkheid van de scholen om hun communicatie bij te
stellen en een centraal orgaan dat hen daarbij ondersteunt.
Op de vraag van mevrouw Celis of tso en bso zo kunnen worden georganiseerd dat ook
aso-leerlingen daartoe aangetrokken worden, antwoordt hij dat er vandaag binnen het tso
volwaardige alternatieven zijn, bijvoorbeeld Industriële Wetenschappen en Biotechniek.
Sommige van die leerlingen stromen door naar masteropleidingen binnen de universiteit.
Het is echter niet mogelijk bso-opleidingen zo te construeren dat ze aantrekkelijk worden
voor aso-leerlingen. Het bso richt zich namelijk tot leerlingen die al doende leren.
Boudewijn BOUCKAERT,
voorzitter
Kathleen HELSEN
Gerda VAN STEENBERGE,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
aso
bso
hbo
OBPWO
PWO
tso
UGent
Vlor
VSKO
vso
VUB

algemeen secundair onderwijs
beroepssecundair onderwijs
hoger beroepsonderwijs
onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
projectmatig wetenschappelijk onderzoek
technisch secundair onderwijs
Universiteit Gent
Vlaamse Onderwijsraad
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
vernieuwd secundair onderwijs
Vrije Universiteit Brussel
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De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen hield op 19 oktober 2011 een derde
hoorzitting over de hervorming van het secundair onderwijs, thema curriculum en didactiek. Voor het verslag van de eerste hoorzitting, zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/1.
In dit parlementair stuk is ook de oriëntatienota ‘Mensen doen schitteren’ van de heer
Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, opgenomen. Deze nota vormde de aanleiding voor een reeks van zes hoorzittingen. De tweede
hoorzitting behandelde het thema schoolloopbaan (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/2).
1.

Uiteenzetting door de heer Bregt Henkens

De heer Bregt Henkens, coördinator Academisch Vormingscentrum voor Leraren aan de
K.U.Leuven, zal het hebben over eerdere pogingen om de structuur van het secundair
onderwijs te hervormen.
De oriëntatienota van minister Smet is een verdere uitwerking van het rapport ‘Kwaliteit
en kansen voor elke leerling’ van de commissie-Monard. Die commissie heeft een beroep
gedaan op eerdere beleidsteksten en rapporten, onder meer op de ‘Tienkamp voor gelijke
onderwijskansen’ van voormalig minister Vandenbroucke, op het idee van een gemeenschappelijke basisvorming die al door minister Vanderpoorten werd voorgesteld en op het
rapport ‘Accent op Talent’, dat in opdracht van minister Vanderpoorten werd geschreven
door de Koning Boudewijnstichting. In dat rapport werd ook het idee van een gemeenschappelijke eerste graad en het idee van een vakdoorbrekend en ervaringsgericht leren
aangehaald.
Een aantal voorstellen van de commissie-Monard en van de oriëntatienota zijn al uitgeprobeerd in proeftuinen. Een aantal scholen heeft de onderwijsvormen dus vervangen
door belangstellingsgebieden. Andere scholen hebben activerende, vakoverschrijdende
en competentiegerichte werkvormen geïntroduceerd. Er werd ook een beroep gedaan
op wetenschappelijk onderzoek. In het rapport-Monard is dat volgens hem te weinig het
geval. Er werd wel aandacht geschonken aan het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) dat aantoonde dat de sociaaleconomische en culturele achtergrond van de leerlingen in Vlaanderen meer dan in de meeste andere landen bepalend is
voor de schoolresultaten (zie grafieken als bijlage, p. 31).
Als reden voor de invoering van een structuur met belangstellingsgebieden, ingedeeld in
een A-stroom en een B-stroom, wordt verwezen naar de ongewenste sociale rangorde tussen de onderwijsvormen in Vlaanderen, waarbij het aso hoger wordt ingeschat dan tso
of bso. Deze zorg is al decennialang een constante in het onderwijsbeleid. In 1989 heeft
minister Coens de eenheidsstructuur ingevoerd, de huidige structuur van het secundair
onderwijs. Die structuur diende eenheid te brengen in de strijd tussen twee tegengestelde
systemen voor het secundair onderwijs.
Hij verduidelijkt de verschillen tussen deze twee types. Het traditionele onderwijs, dat
nadien type II werd genoemd, was de traditionele structuur van het onderwijs sinds de 19e
eeuw (zie schema als bijlage, p. 32). Binnen dat systeem was de humaniora strikt gescheiden van de technische scholen. Op de leeftijd van twaalf jaar dienden de jongeren te kiezen voor een specifieke school. Binnen de humaniora diende men meteen ook te kiezen
tussen de oude humaniora, met de klassieke talen, en de moderne humaniora, met een
nadruk op wiskunde en wetenschappen. Een overgang tussen de richtingen was niet evident en een overgang tussen verschillende scholen was zeker zeldzaam. Daarom kwam
overzitten vaak voor. Er waren twee cycli van drie leerjaren, lagere cyclus en hogere cyclus.
In de loop van de jaren 1960 kwam er op dit onderwijssysteem in alle West-Europese
landen veel kritiek. Men stelde dat de rigoureuze opdeling tussen middelbaar en technisch onderwijs de reproductie van bepaalde sociale verhoudingen in de hand werkt. Vaak
maakt men immers een studiekeuze op basis van sociale afkomst en minder op basis van
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talent. Een dergelijke categoriale opdeling tussen verschillende soorten scholen werd veroordeeld in een resolutie van de Raad van Europa in 1964. Het waren uitingen van een
nieuw paradigma, het democratiseringsparadigma, dat dan opgeld maakte. Onderwijsminister Piet Vermeylen stelde in 1970 dat het secundair onderwijs zich niet langer tot
doel mocht stellen de besten te selecteren door een systeem van eliminatie, maar iedereen
zo ver mogelijk diende te leiden. Dat zou onder meer gebeuren door het principe van de
uitgestelde studiekeuze. Een vroege studiekeuze zou immers de sociale reproductie in de
hand werken.
Net zoals in vele andere Europese landen leidde dit in België tot een herstructurering van
het secundair onderwijs volgens een (gematigd) comprehensief concept, wat betekent dat
oude en moderne humaniora en technisch onderwijs samensmolten in één structuur: het
vernieuwd secundair onderwijs (vso), later ook type I genoemd (zie schema als bijlage, p.
32). Opdat iedereen zich zou ontwikkelen volgens zijn eigen talenten, was het nodig om de
drempel voor het middelbaar onderwijs op te heffen en iedereen samen te brengen in een
gemeenschappelijke eerste graad, zonder sociale vooroordelen. In die eerste graad konden
de leerlingen dan proeven van de verschillende vormingsdomeinen. Door begeleiding zouden interesses en talenten duidelijk worden.
In de praktijk kon men na het zesde jaar basisonderwijs naar het eerste leerjaar A. Voor
de kinderen met leerproblemen of leerachterstand was dat het eerste leerjaar B. Dat systeem bestaat vandaag eigenlijk nog. Het grote verschil was dat er toen in het eerste leerjaar nog geen keuze moest worden gemaakt voor een determinerend optiepakket. Ook
het tweede leerjaar was nog voor het overgrote deel gemeenschappelijk. Vanaf de tweede
graad werden de onderwijsvormen zichtbaar, opgedeeld in aso, tso, kso en bso. Er was
ook een opdeling tussen doorstroming en kwalificatie. Die opdeling komt terug in de nota
van minister Smet.
Samen met de nieuwe structuur werd ook een nieuwe didactiek ingevoerd die leerlinggericht was in plaats van leerstofgericht en die permanente evaluatie invoerde in plaats
van een examenmoment. Het vso kwam evenwel niet in de plaats van het traditionele
onderwijs, maar werd daarnaast gecreëerd. In 1969 ging het eerste experiment van start
in het Franstalige landsgedeelte en in 1970 in Vlaanderen. Steeds meer scholen stapten
over van het traditionele onderwijs naar het vso. Er was wat argwaan bij de start, maar
er was ook heel wat goodwill en euforie over de vernieuwing. Het vso werd gezien als een
ideale onderwijsstructuur die zou leiden tot beter opgeleide leerlingen en tot een betere
maatschappij. Er zou geen verspilling meer zijn van menselijk kapitaal. Dit systeem werd
geconcipieerd in de golden sixties. Over de hoge kostprijs werd licht heengegaan. Men
ging ervan uit dat elke cent die werd geïnvesteerd in onderwijs hoe dan ook naar de maatschappij terugkeert. Dat is typisch voor het vooruitgangsdenken van die tijd.
Er kwam echter steeds meer kritiek op het vso, onder meer dat de invoering onvoorbereid
en geïmproviseerd was gebeurd. Nochtans lag het vso in de lijn van het beleid dat sinds de
Tweede Wereldoorlog werd gevoerd, waarbij het middelbaar en het technisch onderwijs
steeds meer op elkaar werden afgestemd. Uiteindelijk vonden beide dus een plaats binnen
een en dezelfde structuur. Op zich was de structuur van het vso dus niet zo revolutionair.
De moeizame introductie van het systeem had te maken met het feit dat een school die het
nieuwe systeem overnam, tegelijkertijd ook alle pedagogische en didactische vernieuwingen moest invoeren. Middelbare en technische scholen moesten voor het eerst samenwerken om een gemeenschappelijke eerste graad te organiseren. De aandacht van de wetgever
lag vooral op de structuren en minder op de concrete invulling ervan. Bij de start van het
vso in 1970 wist men alleen hoe het eerste jaar er zou uitzien. Over de hogere jaren was
er op dat moment nog geen consensus. In hun haast om het vso in te voeren hadden de
onderwijsministers bovendien vergeten de nodige besluiten te nemen om de personeelsstatuten, bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen aan te passen aan de nieuwe structuren.
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Zo groeide het vso uit tot een driekoppige draak. Het doel van de hervorming – de eenmaking van de verschillende soorten secundair onderwijs – werd teniet gedaan door het
feit dat er verschillende varianten van het vso werden ontwikkeld. Het vrij onderwijs, het
officieel gesubsidieerd onderwijs en het toenmalige rijksonderwijs hadden elk hun eigen
variant met diverse opties en modules. Er waren voortdurend bijsturingen waarbij elke
minister eigen klemtonen legde. Men kan het de mensen niet kwalijk nemen dat ze op een
bepaald moment meenden dat de kinderen proefkonijnen geworden waren van de politici.
Bovendien bleven type I en type II naast elkaar bestaan. In 1975 besliste onderwijsminister Herman De Croo om het vso te veralgemenen in het rijksonderwijs. In het gesubsidieerd onderwijs zijn beide onderwijstypes echter altijd naast elkaar blijven bestaan (zie
schema als bijlage, p. 33). Het was de lokale inrichtende macht die besliste of een school
al dan niet overstapte van type II naar type I. Steeds meer scholen maakten die overstap,
maar tegelijkertijd ontstond er een zware concurrentiestrijd tussen die types. In de jaren
1980 is die strijd tot een hoogtepunt gekomen. Daarbij kreeg het type II het verwijt elitair
en inefficiënt te zijn. Door de vroege studiekeuze zaten de leerlingen immers vaak niet op
hun plaats. Het type I kreeg het verwijt nivellerend te werken doordat sterkere en zwakkere leerlingen bij elkaar in de klas zaten. Er is echter geen enkel ontegensprekelijk wetenschappelijk bewijs dat deze verwijten correct zouden zijn. Hij illustreert die typestrijd aan
de hand van een cartoon die werd gepubliceerd in de Onderwijskrant.
Uit de grafiek (zie bijlage p. 33) blijkt dat het vso binnen het katholiek onderwijs een
verdere opgang maakte in de loop van de jaren 1970. Halverwege de jaren 1980 was er
echter een stagnering. De snelle klim is voor een stuk pragmatisch te verklaren. De regering had rationalisatieplannen, die onder meer de oprichting van scholengemeenschappen
impliceerde, waardoor aso en tso sowieso moesten samenwerken. Er waren plannen om
het type I op te leggen, ook in het katholiek onderwijs. Er was de aantrekkingkracht van
het pedagogische comfort, met kleinere klassen en extra uren voor remediëring en klassenraad. Dat maakte het type I interessanter. De kentering in het midden van de jaren 1980
heeft voor een stuk te maken met het feit dat de vernieuwingsgezinde reserve kleiner was
geworden door de steile opgang van het vso in de voorgaande jaren, dat er geen sprake
meer was van een opgelegde veralgemening in het katholiek onderwijs en dat het pedagogisch comfort binnen het type I kleiner was geworden door de opeenvolgende besparingen. Ondertussen waren er ook in het type II belangrijke vernieuwingen doorgevoerd,
onder meer coëducatie, leerlinggerichte onderwijsvormen en nieuwe evaluatiemethodieken.
Er waren ook twijfels over de kwaliteit van het type I. Uit een studie van de K.U.Leuven
was gebleken dat men met een diploma van het type I minder kans maakte om te slagen in
het hoger onderwijs dan met een diploma van het type II en dat het rijksonderwijs minder
slaagkansen bood dan het vrij onderwijs (zie grafiek als bijlage, p. 34). Andere onderzoeken tonen echter precies het tegenovergestelde aan. Er is dus nooit een afdoende bewijs
geleverd dat het vso effectief nivellerend heeft gewerkt. De K.U.Leuven heeft bijvoorbeeld
ook een studie gemaakt op basis van de slaagcijfers van het eerste jaar. Daarbij werd
zowel voor type I als voor type II een opdeling gemaakt tussen sterke en zwakkere richtingen. Dan bleken de slaagcijfers van type I en van type II gelijkaardig te zijn (zie grafiek als
bijlage, p. 34). Met cijfers kan men dus alles bewijzen, afhankelijk van de gehanteerde criteria. Ondertussen had het vso echter een negatief imago gekregen. Er waren geen scholen
die van type I terugkeerden naar type II, maar type I groeide niet meer.
Daarom heeft men uiteindelijk geprobeerd om een eenheidstype te creëren dat de verlammende typestrijd zou beëindigen. Die eenheidsstructuur werd in 1989 door minister Coens
in alle Vlaamse secundaire scholen ingevoerd (zie schema als bijlage, p. 35). Ook rationaliseringsmotieven speelden daarbij een rol. Het naast elkaar bestaan van twee verschillende
types met een eigen regelgeving en een eigen administratieve ondersteuning vanuit het
ministerie was immers geldverslindend. Ook de vele opties waren zeer duur. De scholen
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van type I en type II waren nog steeds overtuigd van het eigen gelijk. Het rijksonderwijs en
de type I-scholen van het gesubsidieerd onderwijs gingen echter akkoord met de beslissing
omdat de eenheidsstructuur grote gelijkenissen vertoonde met het type I. De traditionele
scholen gingen akkoord omdat het binnen de eenheidsstructuur mogelijk werd om vanaf
het eerste jaar een studiekeuze te maken. Enkele hardliners van het traditionele onderwijs
zijn de overgang nog blijven bevechten, maar uiteindelijk is iedereen verplicht geweest om
in de nieuwe structuur in te stappen. Deze structuur is eigenlijk een goed voorbeeld van
een Belgisch compromis. Het is niet gebaseerd op een pedagogische visie, maar het is het
pragmatische resultaat van twee strekkingen. Binnen deze structuur kregen de netten en
de individuele scholen wel de ruimte om eigen accenten te leggen en om de eigen identiteit
te realiseren binnen de nieuwe structuur.
Een van de belangrijkste problemen van het vso was het ontbreken van een experiment.
Men is meteen begonnen met de invoering en vervolgens uitbreiding, op een ogenblik dat
er nog geen evaluatie was gebeurd. Het verschil met vandaag is dat nu bepaalde vernieuwingen al werden uitgeprobeerd in proeftuinen. Bij een beslissing over de vernieuwing van
het secundair onderwijs moet er voldoende rekening worden gehouden met de resultaten
van die proeftuinen.
Een tweede probleem heeft te maken met de complexiteit en de ambiguïteit van de structuur van het vso. De onderwijsvormen werden geïntegreerd in een comprehensieve structuur, maar ze werden niet afgeschaft. Men kan daaruit besluiten dat er nood is aan een
heldere structuur. De nota van minister Smet spreekt over belangstellingsgebieden voor
de eerste graad, over domeinen in de tweede graad en over studierichtingen in de derde
graad. Hij vraagt zich af of dat niet tot te veel verwarring zal leiden. Waar het vso gepaard
ging met een wildgroei aan studierichtingen en opties, kiest minister Smet echter voor een
rationalisering van het aantal studierichtingen.
Een derde probleem had te maken met de onduidelijkheden in het beleid. De opeenvolgende onderwijsministers tekenden elk hun eigen beleid uit. In het katholiek onderwijs
was het onduidelijk of het vso al dan niet zou worden veralgemeend. Omwille van de
vrijheid van onderwijs mocht elke inrichtende macht kiezen voor type I of type II. Bij de
invoering van de eenheidsstructuur in 1990, heeft het Arbitragehof gesteld dat de overheid
wel degelijk het recht heeft om een onderwijsstructuur op te leggen aan alle scholen. De
vrijheid van onderwijs wordt daarmee niet geschonden. Indien men bij de geplande onderwijshervorming de scholen de keuze laat om al dan niet over te stappen naar de nieuwe
structuur, dan dreigen we terecht te komen in een nieuwe verlammende typestrijd. Bovendien is een langetermijnplanning hoe dan ook noodzakelijk. Het moet vooraf duidelijk
zijn waar men naartoe wil en met welke fasering.
Een vierde probleem was de gebrekkige en complexe regelgeving. Er waren veel hiaten in
de regelgeving. De administratie was gebaseerd op type II, er waren bijvoorbeeld afzonderlijke besturen voor het technisch en het middelbaar onderwijs. Ook in het katholiek
onderwijs waren er afzonderlijke verbonden voor technisch en voor middelbaar onderwijs. Soms was er onwil bij de ambtenaren om de regels soepel toe te passen. Als men zou
kiezen voor een hervormd secundair onderwijs, dan moet men de administratie daar voldoende op voorbereiden. Enkel op die manier kan de overgangsperiode – de zes jaar dat
de nieuwe en de huidige structuur naast elkaar zullen bestaan – vlot verlopen.
Een vijfde probleem had te maken met arbeidsbelasting en administratieve onduidelijkheid voor de leerkrachten. Onder andere hierdoor ging de aanvankelijke goodwill bij de
vakbonden verloren. Ondertussen zijn aso, kso, tso en bso echter geen totaal gescheiden
werelden meer. Toch is het essentieel dat de uitvoeringsbesluiten klaar zijn vooraleer er
een nieuwe structuur wordt ingevoerd. Ook de gebrekkige opleiding en begeleiding van
leerkrachten vormden een probleem.
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Er was ook te weinig aandacht voor de voorbereiding van leerkrachten op specifieke taken
zoals het differentiëren binnen heterogene klassen. Als het secundair onderwijs hervormd
wordt, dan moeten de lerarenopleidingen daar nu al op kunnen inspelen. De School of
Education, het expertisenetwerk lerarenopleidingen van de Associatie K.U.Leuven, heeft
nu al een kernproject uitgeschreven om te onderzoeken welke impact die hervormingsvoorstellen zullen hebben op de inhoud van de lerarenopleiding.
Een zevende probleem was dat nieuwe structuren botsten met oude schoolgebouwen en
met de bestaande schoolcultuur. Ook voor een eventuele nieuwe onderwijshervorming
blijft het een grote uitdaging om leerkrachten van verschillende scholen, verschillende
opleidingen, verschillende onderwijsvormen en verschillende culturen te laten samenwerken binnen een belangstellingsgebied. Hij vraagt zich af hoe je bijvoorbeeld het machinepark voor technologische vakken kan inzetten in meerdere scholen.
Het achtste probleem was de gewijzigde mentaliteit. Het naïeve vooruitgangsdenken
diende plaats te maken voor een rationele benadering. Het was geen certitude meer dat
een bijkomende investering in menselijk kapitaal ook een zekere belegging was. De oriëntatienota van minister Smet is evenwel geen terugkeer naar dat vooruitgangsdenken, maar
is competentiegericht. Het discours van talentontwikkeling en gelijke kansen kan even
goed ingepast worden in een sociale als in een meritocratische visie.
Het vso was geldverslindend, onder meer door de talrijke opties die slechts enkele leerlingen telden. Het was dus nodig om te rationaliseren. Zo verdwenen de materiële voordelen
van het vso. Hij vraagt zich af wat de kostprijs is van de nieuwe structuur die werd uitgetekend. De nieuwe structuur lijkt wel eenvoudiger en minder geldverslindend dan het vso.
Men kan echter alleen oordelen op basis van cijfers. Voorlopig is het dus onduidelijk of
het mogelijk is om die investering te blijven dragen. Nu een nieuwe structuur invoeren om
die over enkele jaren om budgettaire redenen af te bouwen is zinloos.
Het tiende probleem heeft te maken met de twijfels over de kwaliteit. Eigenlijk is er gebrek
aan objectieve onderzoeksgegevens omdat elk onderzoek een polemische inslag had. De
studie over de slaagcijfers werd gecontesteerd, maar zorgde wel voor een negatief imago.
Ook nu zijn de leerkrachten bang dat een hervorming van het secundair onderwijs het
niveau zal doen dalen. Anderzijds klagen de leerkrachten ook binnen de huidige structuur
over het dalende niveau. De nieuwe structuur zal niet verhinderen dat er sterke en zwakke
scholen zijn, witte en zwarte scholen, scholen met de focus op zorg en scholen met de
focus op prestatie.
Het elfde probleem is het pragmatisme van directies en schoolbesturen. Sommige scholen opteerden bijvoorbeeld voor de nieuwe structuur om problemen van omkadering en
leerlingeninstroom op te lossen. Soms heeft men op een opportunistische manier alleen
de formele structuren overgenomen, zonder al te veel inhoudelijke wijzigingen. Indien de
overheid ook nu de nieuwe structuur aantrekkelijk zou willen maken voor de scholen,
dient met die ervaring rekening te worden gehouden.
Ten slotte vormde ook de grootschaligheid van de vernieuwing een probleem. Er was
niet alleen een nieuwe structuur, maar ook een nieuwe onderwijsorganisatie, nieuwe vakken, een nieuwe didactische aanpak en nieuwe evaluatiemethodes. Zo is het vso bezweken onder het eigen gewicht. De sterke commotie rond het vso had misschien vermeden
kunnen worden als die hervormingen beetje bij beetje waren ingevoerd in het traditioneel onderwijs. In de loop van de voorbije decennia zijn de meeste van deze vernieuwingen trouwens gemeengoed geworden in alle secundaire scholen, met uitzondering van de
gemeenschappelijke stam in het eerste leerjaar. Men kan zich dus de vraag stellen of het
gelijktijdig doorvoeren van alle hervormingsvoorstellen van de nota van minister Smet
niet hetzelfde schokeffect zal teweegbrengen, met de bijbehorende weerstanden. Hij vraagt
zich af of het niet interessanter zou kunnen zijn om meer gefaseerd te werken.
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Uiteenzetting door de heer Raf Feys

De heer Raf Feys, coördinator Hoger Instituut voor Opvoedkunde-Brugge, hoofdredacteur Onderwijskrant en O-ZON (Onderwijs Zonder Ontscholing), zal het eerst hebben
over het sluitstuk van de hervorming, de gemeenschappelijke eerste graad. Hij benadrukt
dat de gemeenschappelijke stam nu al breder is dan in een middenschool. In het eerste jaar
gaat het om 27 lesuren, dat is 85 percent van het aantal lesuren. Het gaat om tien vakken
met eenheidsleerplannen. Er is dus geen ruimte voor drie bijkomende theoretische vakken, onder meer economie, zes oeverloze belangstellingsgebieden en extra-uren techniek,
praktijk en kunstzinnige vakken.
De praktische vakken vallen ook als optievakken weg en worden vervangen door theorie:
remediëring voor wiskunde en taal voor de zwakkere leerlingen. Hij is het ermee eens dat
de zwakkere leerlingen meer uren taal en rekenen moeten krijgen, maar dan in de lagere
school. De 12-jarigen die momenteel kiezen voor meer praktische opties raken daardoor
opnieuw gemotiveerd. In een theoretische middenschool zullen ze afhaken. Sterke leerlingen, die vaak al onderpresteren in de derde graad van het basisonderwijs, presteren beter
als ze terechtkomen in een sterke optie. Er zijn echter nog te veel toppers en subtoppers
die niet terechtkomen in sterkere klassen. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan arbeiderskinderen die niet zo vlug kiezen voor Latijn en die te weinig worden uitgedaagd. Nederlands onderzoek bevestigt dat toppers en subtoppers blijvend onderpresteren als ze starten
in een heterogene brugklas. Daarom stelt hij een nieuwe sterke optie voor, bijvoorbeeld
Intensief Engels/Wetenschappen. Hij meent dus dat de opties moeten blijven. Binnen de
basisvakken moeten er opnieuw twee of drie beheersingsniveaus komen in plaats van eenheidsleerplannen.
De grote vso-bijsturing door voormalig onderwijsminister De Croo is trouwens niet de
veralgemening van het vso, maar het feit dat hij de opties opnieuw heeft ingevoerd. Daardoor waren er in het tweede jaar vso negen of tien uur technische opties mogelijk, meer
dan nu. Eigenlijk was minister De Croo een tegenstander van het vso en heeft hij door zijn
ingreep het vso zo niet afgeschaft dan toch sterk bijgestuurd.
Minister Smet stelde onlangs plots dat twintig lesuren voldoende zouden zijn voor de
gemeenschappelijke stam en voor al die nieuwe domeinen. Dat is zeven uur minder dan
vandaag. Hij vraagt zich dus af wat men eigenlijk wil, een bredere of een smallere eerste
graad. Daarmee staat of valt alles. Hij vindt het ook geen goed idee om de toppers samen
te plaatsen met leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs. Heterogene klassen zijn niet
haalbaar en werden ook in het vso niet toegepast.
Een middenschool met een theoretisch keurslijf betekent ook altijd een ontwaarding van
alles wat te maken heeft met techniek en handvaardigheid. De sterke terugloop van het
aantal leerlingen in de technische richtingen van het derde jaar vso was trouwens een van
de redenen voor de bijsturing door minister De Croo in 1975. Uit recente studies over
Finland blijkt dat de middenschool leidt tot problemen met de beroepsgerichte studierichtingen in de hogere cylus, tot minder stielkennis en tot hogere werkloosheid.
Vanaf de tweede graad moeten aso en tso-leerlingen samen optrekken binnen belangstellingsgebieden zoals Handel en Economie. In de praktijk zal men toch de opsplitsing
maken zoals in de proeftuinen het geval was. In de praktijk werkt men ook altijd met soepele combinaties, bijvoorbeeld Economie-Moderne Talen of Latijn-Wiskunde.
De hervorming zou de kloof tussen de sterkere en de zwakkere leerlingen moeten dempen.
Uit PISA-onderzoek blijkt echter dat de kloof bij de vijftienjarigen eigenlijk al te klein is,
precies omdat de sterkere leerlingen erop achteruitgaan. Het is vooral belangrijk de kwaliteit te verhogen door het onderpresteren te bestrijden. De hervorming zou ook leiden
tot meer ongekwalificeerde uitstroom. Die uitstroom is momenteel kleiner dan elders. Die
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kwestie wordt volgens hem echter te stereotiep bekeken. Voor een aantal leerlingen zijn er
namelijk andere wegen nodig, bijvoorbeeld het leercontract.
Op dit ogenblik is de lagere cyclus in Vlaanderen een succescyclus en exportproduct, met
leerlingen die zich soepel oriënteren en die beter presteren dan elders, ook de zwakste en
de leerlingen uit de lagere milieus. Op de vier studies over welbevinden behaalden deze
leerlingen ook een hoge uitslag. Toch wordt die lagere cyclus steeds voorgesteld als de
probleemcyclus. Dat heeft te maken met PISA-kwakkels, onder meer over sociale discriminatie, maar ook met een rapport uit 1991, namelijk: ‘Het educatief bestel in België’.
Dit rapport stelde dat er negen tot tien percent zittenblijvers waren in het eerste jaar van
het secundair onderwijs, in plaats van drie percent. Dat werd geweten aan een te bruuske
overgang, een structuur die niet deugde en de slechte opleiding van de regenten. In 2006
beweerde het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) nog steeds dat het
secundair onderwijs een ware ramp was.
Hoge prestaties voor PISA zijn echter maar mogelijk in landen als Vlaanderen, met een
groot aantal vijftienjarigen op leeftijd, ongeveer 72 percent. Er zijn weinig zittenbijvers in
het eerste jaar, namelijk 2,8 percent. Buiten de grootsteden is dat slechts iets meer dan een
percent. Dat is te danken aan de soepele overgang naar de eerste graad van het secundair
onderwijs, die naast veel gemeenschappelijkheid ook een dosis differentiatie bevat, waardoor leerlingen zich soepel kunnen oriënteren en heroriënteren zonder tijdverlies. Ook de
combinatie van twee jaar aso en tso is interessant. Dat mag men niet beschouwen als een
watervalsysteem, maar als een meevaller.
In de middenschool zullen veel leerlingen de eenheidskost niet aankunnen, maar men kan
ze niet heroriënteren. Op het einde van het eerste jaar kan men immers geen B-attesten
uitreiken en overzitten heeft voor die leerlingen weinig zin. Na twee jaar eenheidsworst
kan men ook moeilijker uitmaken welke studierichtingen die veertienjarigen het best kiezen. Daarom stelt de Vlor dat men ook op het einde van het tweede jaar geen B-attesten
kan uitreiken. Het vrij onderwijs vreest dat de leerlingen te lang bij een foute keuze zullen
blijven als het niet mogelijk is om B-attesten uit te reiken. Die foute keuzes zijn echter
inherent aan een middenschool. De toename van het zittenblijven in de hogere cyclus is
grotendeels het gevolg van de vso-structuur met drie graden van twee jaar die leerlingen
wijsmaakt dat men na vier jaar nog probleemloos kan overstappen naar een andere studievorm. De heer Feys propageert nog altijd de klassieke structuur met twee cycli van drie
jaar.
In het hervormingsplan wordt dezelfde ‘zachte’ pedagogiek gehanteerd als in de uitgangspunten bij de minimalistische eindtermen die mede verantwoordelijk zijn voor de niveaudaling. Het gaat om vaardigheden in plaats van kennis, er wordt vakkenoverschrijdend
gewerkt en niet vakgericht, er wordt gestreefd naar zelfstandig werken en zelf construeren
van kennis en niet naar kennisoverdracht en interactie. Men streeft ook naar competentiegericht leren en knuffelpedagogiek. De directeur van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) stelt nu dat er te weinig eisen worden gesteld aan de leerlingen en dat men alles
te veel wil opleuken. Als de resultaten in Vlaanderen beter zijn dan in het buitenland, dan
is dat te danken aan de leerkrachten die meer prestatiegericht en gestructureerd werken
en die zich verzetten tegen veel nieuwlichterij. Jammer genoeg hebben ze de opdracht om
de zachte didactiek van het zelfontplooiingsmodel toe te passen. Zelf ijvert de heer Feys
al veertig jaar voor het conserveren van de vaste waarden en voor het optimaliseren van
oerdegelijke inhouden en methodieken voor rekenen, lezen en spelling. Zo kreeg men na
25 jaar het wiskunde-onderwijs eindelijk weer op het juiste spoor. Naast de ‘verlossersnieuwlichters’ zijn er in Vlaanderen ook ‘conserverende vernieuwers’ die dichter bij de
praktijk staan, zonder officiële steun, en die werken in stilte.
Volgens de hervormers moet er vooral gewerkt worden met brede vakkenclusters. De heer
Raf Feys meent dat men niet alles door elkaar mag klutsen. Men mag niet raken aan de
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belangrijkste kwaliteitshefbomen, namelijk de gestructureerde vakdisciplines als cultuurproducten, de ermee verbonden leerplannen en handboeken en de vakdeskundigheid van
de leerkracht. De hervormers willen ook het competentiegericht leren opleggen. Nochtans
erkent de Luikse professor Marcel Crahay nu dat de niveaudaling in Wallonië mede de
schuld is van de vage competentiegerichte leerplannen en didactiek.
Talentontwikkeling en gelijke kansen bereikt men in de eerste plaats door een verhoging
van de kwaliteit, en dus door het terugdringen van de niveaudaling van de voorbije decennia. Getalenteerde arbeiderskinderen kunnen zich in een nivellerende middenschool te
weinig optrekken. Hun sociale doorstroming wordt afgeremd. Vijftig jaar geleden konden arbeiderskinderen gemakkelijker milieugebonden achterstanden inhalen. De Duitse
onderzoeker Helmut Fend toonde aan dat de ‘Gesamtschule’ geenszins de sociale gelijkheid bevordert. In Duitsland pleiten de meeste experts nu voor een voldoende gedifferentieerde eerste graad zoals in Vlaanderen. Volgens PISA behaalt Vlaanderen inzake sociale
gelijkheid een topscore binnen de OESO-landen. Binnen deze recente onderzoeken, waarbij er volgens hem terecht abstractie werd gemaakt van de allochtone leerlingen, behaalt
Vlaanderen de eerste plaats.
De schoolloopbaan blijkt in het secundair grotendeels democratisch of meritocratisch te
verlopen, gebaseerd op het niveau op het einde van het lager onderwijs. Ook professor Jan
Van Damme stelde dat vast. In 1969-70 volgde hij binnen een onderzoek van het Centrum
voor Sociaal Pedagogisch Onderzoek (CSPO) 5000 leerlingen bij de overgang naar het
secundair onderwijs. Ook toen bleek de overgang democratisch te verlopen. Nederlandse
onderzoekers stellen al vanaf 1968 dat de schoolloopbaan meritocratisch verloopt en dat
er in het secundair onderwijs weinig direct ontginbaar talent aanwezig is. Precies daarom
besloten de Nederlandse onderzoekers en hijzelf veertig jaar geleden dat men zich voor
het bevorderen van de gelijke onderwijskansen van arbeiderskinderen vooral moet richten
op het basisonderwijs. Daar moeten de grote achterstanden bij jonge kinderen worden
weggewerkt.
Vanaf 1973 pleitte hij voor een echt onderwijsvoorrangsbeleid. Dat is iets anders dan de
wollige aanpak van de voorbije twintig jaar. Op dit ogenblik wordt het organiseren van
intensief NT2 jammer genoeg nog steeds afgeremd door de ‘taalachterstandsnegationisten’ en door de steunpunten die stelden dat dit overbodig is. Ook een nieuwe lestijdenberekening zonder het oormerken van de centen voor achterstandsbestrijding zal weinig
effectief zijn. Het is in deze context ook jammer dat de leerlingen sinds september een uur
per week minder les krijgen als gevolg van de beperking van het aantal plage-uren door
minister Smet.
De hervormers bestempelen de sterke punten als knelpunten en verzwijgen de belangrijkste knelpunten, namelijk de niveaudaling, de aantasting van discipline en gezag en
de verminderde stielkennis in tso en bso. Dit bleek uit de peilingen van Het Nieuwsblad,
De Standaard en Voka in september van dit jaar en uit de O-ZON-campagne van 2007.
De hervorming van minister Smet zal alleen leiden tot een verdere niveaudaling en ontscholing. De niveaudaling is ook het gevolg van het ontbreken van niveaubewaking. De
beleidsverantwoordelijken bekennen dat ze niet beschikken over gegevens over het niveau
van leerlingen en studenten.
Hij besluit dat het hervormingsplan averechtse effecten zal hebben zoals afhaken, onderpresteren en foute keuzes. Een theoretische middenschool zal leiden tot een ontwaarding
van tso en bso en zal een bedreiging vormen voor het beroepsgerichte vervolgonderwijs.
Bij de praktijkmensen is er geen draagvlak voor een dergelijke hervorming. In Nederland en Duitsland wijzen de beleidsmensen uitstel van studiekeuze resoluut af. Men moet
vooral de sterke kanten van ons onderwijs herwaarderen en voortdurend optimaliseren.
De wildgroei in het secundair en het hoger onderwijs moet bijvoorbeeld dringend bestreden worden. De inspanningen inzake gelijke kansen moeten zich vooral richten op de
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basisschool. We moeten voorrang verlenen aan een debat over de niveaudaling en ontscholing in de voorbije decennia. Dat is belangrijker dan het debat over het comprehensief
onderwijs.
De voorzitter merkt op dat er op 6 oktober in de commissie naar aanleiding van een aantal
vragen om uitleg een debat is geweest over die enquête bij de leerkrachten (zie Hand. Vl.
Parl. 2011-12, nr. C21).
3.

Uiteenzetting door prof. dr. Ferre Laevers

Professor Ferre Laevers, directeur Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs,
K.U.Leuven, verduidelijkt dat onderwijs voor hem geen doel op zich is, maar een krachtige hefboom. Hij zal het vooral hebben over de didactiek en niet zozeer over de structuur
van het onderwijs. De vraag is hoe men door de aanpak kan zorgen voor een maximale output. Dit benadert hij vanuit drie invalshoeken: de aanpak – hoe schept men de
gewenste leeromgeving –, het proces – wat speelt er zich af bij de jongere binnen die leeromgeving – en het effect, de gerealiseerde output. (Voor de slides van de diavoorstelling,
zie bijlage p. 39.)
Men kan zich afvragen of Vlaanderen met de voorliggende nota al dan niet de bocht heeft
genomen van de actuele paradigmashift in de onderwijskunde. Binnen die paradigmashift
evolueert men al een paar decennia lang van een lineair-rationele naar een meer dynamische benadering van onderwijs. Hij beseft dat het in de humane wetenschappen erg moeilijk is om te spreken over paradigma’s. In de (toegepaste) wetenschappen zijn die meteen
duidelijk – als men bijvoorbeeld kijkt naar de evolutie in typemachines van mechanische
over elektrische typemachines naar computers. Gemeten aan dit criterium vindt hij voorliggende nota een zeer sterk werkstuk. Het bevat heel wat componenten waaruit blijkt
dat men vanuit een nieuw stramien probeert te kijken, zonder het verleden weg te gooien.
De persoon van de leerling wordt niet gereduceerd tot een leermachine, maar wordt op
een holistische wijze meegenomen in het traject. Hij citeert enkele componenten die hem
getroffen hebben. De titel ‘Mensen doen schitteren’, verwijst naar elementen van dynamiek, van respect en van het waarderen van de krachten die in personen schuilen. Maximale participatie door jongeren is evident als men spreekt over kinderrechten. Intrinsieke
motivatie mag men niet uit het oog verliezen. Het begrip innovatieve leeromgevingen is
hem niet ontgaan, met de verwijzing naar projectwerk en de betrachting om het leren
te laten vertrekken bij reële problemen. Hij vindt het ook positief dat men streeft naar
erkenning van de leerstijl van jongeren. Het concept van belangstellingsgebieden is zeker
een belangrijk aspect van het opzet. Ook de evolutie van een deficitmodel naar een talentbenadering heeft hem gecharmeerd. Ten slotte heeft men ondernemingszin en creativiteit
toegevoegd aan de sleutelcompetenties. Dat is volgens hem zeer terecht. Men heeft ook
het fysieke en emotionele welbevinden een plaats gegeven binnen het stramien. Hij denkt
dat dit een goede basis is om de vernieuwing van het onderwijs aan te pakken.
Inzake de output wil hij eerst stilstaan bij de competentie- en talentgerichte benadering.
In de nota wordt geprobeerd om de nieuwe term competentiegericht zo scherp mogelijk te
omschrijven. Dat is een hele uitdaging.
Hij illustreert dit aan de hand van de Eekhoornproef, die deel uitmaakt van de peilingproef Biologie die enkele jaren geleden werd afgenomen in Vlaanderen. De kinderen kregen een aantal noten en hun enige opdracht was om uit te maken hoeveel noten er waren
van elke soort. Bij het identificeren van het aantal walnoten zat men nog op negentig percent juiste antwoorden, maar uiteindelijk slaagt slechts acht percent van de leerlingen erin
om de volledige proef juist uit te voeren. Dit resultaat had niet te maken met een tekort
aan motivatie. Kinderen van het basisonderwijs kan men immers sterk motiveren door
hen te laten omgaan met concreet materiaal. Bovendien kan het resultaat ook niet aan de
leeftijd te wijten zijn. Het ging immers om elf- en twaalfjarigen. Het kan ook niet liggen
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aan een probleem met wiskunde of aan verstrooidheid. Het maximale aantal noten voor
elke soort was immers slechts vier. Daarom kunnen we alleen maar verbaasd zijn over
dit resultaat. Het is een van de vele voorbeelden die maken dat de output van onderwijs
steeds meer in vraag wordt gesteld. Het is duidelijk dat hierbij niet de traditionele criteria
worden gehanteerd, zoals PISA dat doet. Men vraagt zich af wat er van al onze onderwijsinspaningen overblijft, als men kinderen en volwassenen in een waaier van complexe
situaties aan het werk ziet. Het resultaat van zulk een analyse is teleurstellend. Dat is de
basis van de beweging rond competentiegericht leren. Niet het leren is het belangrijkste,
maar wel of het iemand in relevante situaties competenter maakt.
Dit is geen louter utilitaire benadering van output. Echte competentie betekent dat men
op een eigen wijze kan omgaan met complexe realiteiten. Dat overschrijdt het beheersen
van een soort van kennis op een bepaald niveau, die in de praktijk uiteindelijk niet blijkt
te functioneren. Uit de vele definities van deze holistische benadering heeft hij er een geselecteerd. De basisgedachte van competentiegericht leren is dat kennis of vaardigheden
niet in isolatie van elkaar moeten worden aangeboden aan leerders. Men mag de kennis
dus niet uiteenhalen en apart overbrengen. Men moet kinderen confronteren met complexe situaties waarin alle componenten samen worden ontwikkeld. In de tekst is er sprake
van een herziening van de taxonomie van Bloom, waarbij hogere denkprocessen (zoals
‘problem solving’-taken) niet pas aan het einde aan de orde komen, maar de trekker vormen voor alle lagere denkprocessen. Wanneer men verder op zoek gaat naar de kernelementen in de competentie van een persoon, komt men terecht bij multipele intelligenties.
De sleutelcompetenties die worden omschreven in de nota zijn volgens hem een goed vertrekpunt. Het is de bedoeling op zoek te gaan naar de basisschemata die bepalen hoe
iemand zich in allerlei domeinen gedraagt.
De uitdaging inzake de output omschrijft hij in een aantal vragen. De sleutelcompetenties
worden opgedeeld in persoonlijke, sociale en professionele contexten. Maar hoe verhouden de doelen zich tot de sleutelcompetenties? De tien sleutelcompetenties vormen een
uitstekend vertrekpunt. Die moet men terugvinden in alle volgende stappen, ook in de
professionele doelen. Ook op de lagere niveaus moeten de leerkrachten immers een duidelijk beeld hebben van de kinderen. Ze moeten weten wie welke competenties heeft, niet
volgens de kennisgerichte benadering, maar volgens de benadering die vervat zit in het
begrip competentie.
Een tweede vraag, verwijzend naar pagina 22 van de conceptnota: zal men bij de integratie
van de descriptoren rond die beroepsrubrieken en -profielen niet in het oude paradigma
terechtkomen? Het is duidelijk dat men heel snel opnieuw kennis, vaardigheden en attitudes uit elkaar zal halen. Men moet dus nagaan hoe men de mooie kern van de sleutelcompetenties verder kan ontwikkelen.
Verder: is er voldoende aandacht is voor de intuïtieve component van competenties en
talent? Als men echt competentiegericht werkt, vervult de intuïtieve component een uiterst
belangrijke rol. Bij ingenieurs garandeert een hoog IQ en een grote aanleg voor wiskunde
nog niet dat men een topprestatie kan leveren. Daarvoor is de intuïtieve intelligentie nodig
die in de opleiding mee ontwikkeld moet worden.
Hij concretiseert dit aan de hand van een minitest voor leerkrachten die hij heeft ontwikkeld als lid van het consortium rond Ruimte voor Talent & Ruimte voor Wetenschap en
Techniek in Nederland. De test bestaat uit foto’s van constructies en verschijnselen die ons
omringen. De kijker wordt gevraagd wat hij of zij op de foto ‘ziet’, waarom het object zo
in elkaar zit of hoe iets functioneert of wat er aan de huidige toestand vooraf is gegaan.
Het voorbeeld wordt geprojecteerd van een aanlegsteiger ter plaatse gehouden door in het
water geheide palen. Een ‘competente’ blik op het geheel reveleert onder meer waarom de
steiger zich verticaal moet kunnen bewegen en hoe het gebruik van hout in de beugel slijtage van de paal kan voorkomen. Wie in deze test met gemak dergelijke ‘nieuwe’ situaties
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kan doorgronden behaalt een hoge score op de schaal ‘begrijpen van de fysische wereld’
waarvan het niveau 5 als volgt omschreven wordt: “De persoon is gericht op het opdoen
van ervaringen in de fysische wereld. Hij heeft een gedifferentieerd aanvoelen van eigenschappen en wetmatigheden in objecten en levende wezens. Hij maakt goede inschattingen
van de effecten van combinaties van materialen en van ingrepen. Hij weet ook adequate
ingrepen op objecten en natuur te bedenken.”. Deze benadering kunnen de leerkrachten
hanteren om te kijken naar de talenten van kinderen. Dit schema wordt gebruikt voor alle
leeftijdsgroepen, van peuters tot volwassenen.
De volgende uitdaging betreft de rol van creativiteit doorheen alle componenten. Men
heeft ze gehecht aan zelfsturing. Hij is blij dat men deze kwaliteit met zelfsturing heeft
gecombineerd. Zelfsturing en creativiteit staat immers voor ‘ondernemingszin’. De ondernemer kan zich immers dankzij de verbeeldingskracht een voorstelling maken van wat nog
niet is en haalt daarbij zijn/haar ‘drive’. Zijn vraag is evenwel: moet men creativiteit niet
meenemen als een flankerend element in alle competenties (en dus niet enkel bij zelfsturing).
Hij besluit dat men de leerlingen doorgaans inhouden aanbiedt binnen een traject dat gaat
van A naar B naar C. Er is echter onvoldoende aandacht voor de intuïtieve pool van het
begrijpen. Begrippen op het hoogste abstractieniveau moeten gedragen worden door een
intuïtief verstaan van dat begrip. De begrippen moeten echter dienen om de intuïtieve
kennis die aanwezig is te articuleren en te verankeren. Zo kan de intuïtieve pool worden
voorbereid voor een volgend begrip. Zo kan de kennis in de diepte worden opgebouwd.
De tweede invalshoek is het proces of wat zich op het niveau van de lerende afspeelt wanneer hij zich in de leeromgeving beweegt. Daar is intense mentale activiteit de toetssteen
voor de kracht van de leeromgeving. Mensen herkennen dit fenomeen heel goed bij zichzelf en het is zelfs al bij baby’s waarneembaar. Het gaat om de absolute concentratie en
het tijdvergeten bezig zijn, een hoge intrinsieke motivatie, een intense mentale activiteit
en een grote mate van voldoening in het opereren aan de grens van je mogelijkheden.
Csiksentmihalyi benoemde dit als de ‘state of flow’, een toestand van flux en energie. Dit
fenomeen is met de Leuvense betrokkenheidsschaal op een betrouwbare wijze te meten.
Deze bijzondere toestand kan men in verband brengen met de 10.000 uurregel. Gladwell
becijferde dat men voor een grensverleggend niveau van competentie ongeveer 10.000 uur
gepassioneerd aan de slag moet zijn in een bepaald gebied. Dat komt neer op twintig uur
per week gedurende tien jaar. Hij geeft daarbij de voorbeelden van Bill Gates en van The
Beatles. Hoe de structuur van het secundair onderwijs ook evolueert, de didactiek ervan
moet leiden tot een hoger niveau van betrokkenheid bij de leerlingen.
Hij verwijst naar een onderzoek rond gelijke onderwijskansen dat werd uitgevoerd in 21
klassen met overwegend GOK-leerlingen van allochtone origine. Gebruik makend van de
‘scanning’-procedure werden in elke klas 10 leerlingen gedurende 5 halve dagen in de loop
van 1 schooljaar geobserveerd. Daarbij werden per leerling gedurende ca. 15 episodes van
2 minuten scores toegekend op de Leuvense betrokkenheidsschaal. Uit de resultaten blijkt
dat er grote verschillen zijn tussen de klassen, ook al gaat het min of meer om dezelfde
populatie. Leerkrachten kunnen dus een verschil maken door te zorgen voor meer betrokkenheid. In dat onderzoek kon men ook een directe link leggen met de leerwinst voor
taalvaardigheid. Uit de grafiek kan men afleiden dat vanaf een niveau van 3,5 van betrokkenheid (op een vijfpuntenschaal) de significante achterstand voor taalvaardigheid wordt
opgeheven. Men kan daaruit besluiten dat de leerwinst groter is naarmate de betrokkenheid toeneemt.
Met dit voorbeeld wil hij aantonen dat betrokkenheid een procesvariabele is die door de
context zeer makkelijk kan verhoogd worden als men deskundig tewerk gaat. De interesse
van leerlingen zal daarbij een belangrijk aanknopingspunt zijn. In de praktijk blijkt overiV L A A M S P A R LEMENT
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gens dat die hogere interesse voor een vak niet altijd resulteert in een hoge betrokkenheid.
Een goed voorbeeld daarvan is het vak Engels in het secundair onderwijs waar ondanks
een grote interesse het niveau van betrokkenheid vaak lager ligt dan voor andere vakken.
Het belang van betrokkenheid illustreert hij verder aan de hand van de ‘drietrapsraket’
waaruit creativiteit ontstaat. De eerste trap is de betrokkenheid. Dat betekent dat mensen
op een intense manier met de werkelijkheid bezig zijn. Zo wordt dat in de hersenen verankerd. De tweede trap is de mentale representatie. Dat betekent dat men in staat is zich
de werkelijkheid voor te stellen zonder die reële ervaring. Cognitieve ontwikkeling heeft
daarmee te maken. Dat is verbeeldingskracht. De derde trap van de raket is de creativiteit
waardoor men aan de verbeeldingskracht ‘ideational fluency’ kan toevoegen. Dat betekent dat men het niet kan laten om zaken aan elkaar vast te knopen die met elkaar niets
te maken hebben.
Het belang van de innovatieve en krachtige leeromgevingen heeft te maken met het streven
naar een groter aantal momenten waarop kinderen uiterst betrokken bezig zijn met de
werkelijkheid. Daarvoor is een uiterst rijk milieu nodig. Daarmee sluit hij aan bij de traditie van Decroly die het projectmatig werken heeft ingevoerd waarin de confrontatie met de
rijke en complexe realiteit centraal staat. Het gaat om de confrontatie met de rijke en complexe realiteit. In dat verband verwijst hij naar een enquête bij jongeren van de secundaire
school over hun eigen betrokkenheid. Een bepaalde jongere stelde dat hij het fantastisch
vond omdat er gewerkt werd met een fotokopie van de echte middeleeuwse teksten. De
rijkdom van het milieu, waarbij men zelf dingen mag analyseren, is dus heel belangrijk.
Een ander werkzaam bestanddeel van deze krachtige leeromgeving is het respect voor het
kind of de jongere. Dat heeft niets te maken met sentimentaliteit. Elke emancipatie heeft
echter te maken met de verandering van het beeld van de andere en van het zelfbeeld.
Hij pleit voor de ‘open framework’-benadering. Dat impliceert een hoge mate van initiatief vanwege de leerling en van de leerkracht. Leerkracht en leerling engageren zich samen
in het verkennen van die wereld. Het is niet de bedoeling dat de leerkracht de hele leerlijn
met al zijn stappen al heeft uitgetekend. De leerkracht moet toetsen of de activiteiten
bijdragen tot een hogere betrokkenheid, wat kan leiden tot een meer intense mentale activiteit.
Hierbij verwijst hij naar de ‘self organizing learning environments’ waarmee Sugata Mitra
aantoonde waartoe kinderen in staat zijn. Hij beschrijft het leerproces van kinderen binnen een experiment dat werd uitgevoerd in afgelegen dorpen in India. Daar installeerde hij
een computer en verder bleef hij gewoon weg. Op korte tijd beginnen de kinderen te googelen en leren ze het Engels beheersen. Dat heeft te maken met het aanbieden van een rijke
omgeving, maar ook met interactie. Een heterogene samenstelling van de groep is hier een
pluspunt, ook voor de sterkere leerlingen. Een heterogene samenstelling kan evenwel niet
renderen als men nog de oude didactiek toepast.
Een krachtig bestanddeel is de ‘expressie-impressiecyclus’. Jongeren hebben impressies
door de verkenning van de wereld. De nood aan expressie die dan ontstaat moet worden
benut als de motor voor de verdere ontwikkeling. Niets is zo krachtig voor de mentale
ontwikkeling van een persoon als die expressie: het worstelen met woorden, beelden of
muzische elementen om iets wat men in zich draagt en onaf is toch te articuleren. Daarom
is peer-tutoring zo heilzaam, ook voor diegene die verder staat in zijn ontwikkeling. ‘Iets
uitleggen’ is minstens zo indringend als ‘luisteren naar uitleg’.
Het belang van een goed klasklimaat kan samen met een sensitieve leerkrachtstijl moeilijk
worden overschat. Jongens blijken daarvoor bijzonder kwetsbaar.
Observatie, ten slotte, is onontbeerlijk voor het scheppen van een krachtige leeromgeving.
Het betekent onder meer dat men, weg van het deficitmodel, talenten leert te ontdekken in
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 3

16

een gevarieerde omgeving. In dat verband ondersteunt hij de idee van het bieden van een
breed aanbod in de eerste jaren van het secundair onderwijs.
Interventiestudies binnen een strak format zullen nodig zijn om deze didactiek verder op
punt te stellen. Met een strak format bedoelt hij het uitvoeren van pre- en posttests en van
vergelijkend methodeonderzoek. Om grensverleggend te werken, moet men een beroep
doen op modellen die beantwoorden aan het nieuwe paradigma. Die investering is absoluut noodzakelijk. Vergelijken betekent dat men meerdere modellen de kans geeft om zich
te bewijzen om dan tot conclusies te komen.
Hij hecht veel belang aan een leerlingvolgsysteem en aan een actieve rol van het CLB. Hij
vindt het positief dat dit ook in de nota van de minister aan bod komt. Het welbevinden
en de betrokkenheid moeten steeds het meetpunt zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.
Daarvoor kan men een beroep doen op bestaande instrumenten die onder meer binnen
het GOK werden ontwikkeld. Zo kan men nagaan wanneer het begint fout te lopen en
kan men meteen op zoek gaan naar een passende aanpak.
Ten slotte pleit hij ook voor peilingproeven waarin het onderwijsveld een spiegel wordt
voorgehouden. Hij meent dat men dit moet doen voor alle componenten, ook voor ondernemingszin en voor welbevinden.
4.

Uiteenzetting door prof. dr. Piet Van Avermaet

De heer Piet Van Avermaet, directeur Steunpunt Diversiteit & Leren UGent, heeft begrepen dat de hoorzitting vooral focust op aspecten die te maken hebben met curriculum en
didactiek. Hij zal vooral aandacht besteden aan de passage op de pagina’s 27 en 28 van de
conceptnota waar er gepleit wordt voor differentiëring.
Hij stelt vast dat er over deze kwestie soms in erg polariserende termen wordt gepraat. Dat
heeft onder meer te maken met de polarisering tussen de wetenschap en de praktijk. Hij
vindt dat een ongelukkige zaak. Praktijk en wetenschap hebben elkaar immers nodig en
moeten aanvullend werken. Hij benadrukt ook dat hij niet alleen wetenschapper is, maar
dat hij ook een onderwijzersdiploma heeft en een jarenlange onderwijspraktijk.
Vaak is er sprake van een comprehensieve eerste graad. Daarbij wordt onder meer naar
het Finse voorbeeld verwezen. Finland is echter qua instroom van immigranten niet te
vergelijken met klassieke immigratielanden zoals België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Hij is voorstander van een comprehensieve eerste graad als het zou gaan om een
volwaardige eerste graad. Het huidige voorstel pleit echter voor een algemeen vormende
eerste graad. Hij vreest dat dit zal leiden tot het behouden van de huidige situatie. Hij
denkt dat er voor een echte comprehensieve eerste graad geen groot draagvlak is. Daarom
wil hij in de eerste plaats nagaan welke mogelijkheden en welke gevaren het huidige voorstel inhoudt voor het maximaliseren van schoolkansen – zowel cognitieve als niet-cognitieve – van kinderen. Hij is van oordeel dat men vooral sterk moet investeren in het
beleidsvoerend vermogen van scholen en in het versterken van de professionalisering van
leerkrachten om met heterogeniteit om te gaan.
Hij brengt een aantal doelen in herinnering die aan de basis liggen van deze hervorming.
Het onderwijs moet een rol spelen in het verminderen van de sociale ongelijkheid; de prestatiekloof moet kleiner worden, vooral door het niveau van de zwaksten te verhogen; de
schoolse vertraging en de ongekwalificeerde uitstroom moeten verminderen; de motivatie
van leerlingen moet verhogen; er moet meer aandacht worden besteed aan creativiteit,
toegepaste kennis, ondernemingszin en communicatieve vaardigheden; het studieaanbod
moet transparanter worden; de leerlingen moeten beter voorbereid worden op de arbeidsmarkt en op het hoger onderwijs; het beleidsvoerend vermogen van de scholen moet verbeterd worden; de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs moet
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vlotter verlopen en er moet worden gestreefd naar een kritisch en verantwoord burgerschap. De heer Van Avermaet focust daarbij op de eerste twee en het laatste doel.
Vaak is er in het debat over didactiek en curriculum in het onderwijs een grote polarisatie.
Men kan zelfs spreken van een clash tussen paradigma’s. Het achterstandsparadigma pleit
voor homogene groepen, het differentieparadigma gaat uit van heterogene groepen. Die
polarisering tussen de twee paradigma’s helpt het debat niet vooruit. Hij meent dat men
op een genuanceerde manier moet nadenken over homogenisering en heterogenisering.
Men moet zich wel bewust zijn van de gevaren die verbonden zijn aan een te ver doorgedreven vorm van differentiëring. Een leerkracht moet in staat zijn om in een school
een beleid te ontwikkelen waarbij hij of zij in staat is om te bewegen op een didactisch
continuüm. Op dit vlak is er een sterke polarisering tussen een instructivistische en een
constructivistische benadering van onderwijs. Ook op dat vlak moet een school een beleid
kunnen ontwikkelen om te bewegen op dat continuüm. Op bepaalde momenten moet de
instructie centraal staan. Tegelijkertijd moet er een leeromgeving worden gecreëerd die de
leerlingen uitdaagt om zelf ontdekkend aan de slag te gaan.
Hij vreest dat de vormen van differentiëring die in de nota worden voorgesteld, zullen
leiden tot homogenisering. Uit meerdere metastudies blijkt dat het creëren van homogene
groepen, met ver doorgedreven vormen van differentiëring, nadelig is voor zwakke en
middelmatige leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat jongens in een aantal gevallen minder
presteren dan meisjes. Daarom wordt er soms gepleit voor aparte lesgroepen voor jongens
en meisjes. Nochtans blijken jongens het meeste nadeel te ondervinden van homogene
groepen. Dezelfde opmerking geldt voor de aanwezigheid van autochtonen en allochtonen
in de diverse klasgroepen. Daar is het verhaal echter genuanceerder. Uit het onderzoek in
het kader van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) blijkt evenwel
dat scholen met hoge concentraties allochtonen of leerlingen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond niet noodzakelijk slechter presteren. Het verschil zit hem in de
kwaliteit, de mate waarin de leerkracht de leerling uitdaagt en het beleidsvoerend vermogen van scholen. Uit metastudies die vooral focussen op de bekwaamheid van leerlingen
blijkt dat leerlingen met een intrinsiek lagere bekwaamheid baat hebben bij heterogene
klassen en niet bij ver doorgedreven vormen van differentiatie. Voor leerlingen met een
hogere bekwaamheid maakt dat weinig verschil uit. Als men doelstelling twee, het verkleinen van de kloof, wil realiseren zal men moeten nagaan hoever men hiermee wil gaan.
Het gevaar bestaat dus dat de kloof tussen de zwakke en de sterke leerlingen nog vergroot
wordt, zowel op het cognitieve als op het niet-cognitieve vlak. Dat is volgens hem in strijd
met de geest en met de doelen van de nota. Men moet dit toetsen aan het gewenste samenlevingsmodel.
Wanneer er geen hoogtaalvaardige leerlingen aanwezig zijn in de school- en klasomgeving, dan is er minder kwaliteitsvolle interactie tussen de leerlingen. Nochtans is interactie
de drijvende kracht om tot schoolsucces te komen. Zo krijgt het groeperen van leerlingen
om te werken aan remediëring voor de taalvaardigheid Nederlands een averechts effect.
Voor de niet-cognitieve doelstellingen verwijst hij naar de tiende doelstelling. Het recente
ICCS-onderzoek (International Civic and Citizenship Education Study) bevestigt dat
Vlaanderen heel goed scoort inzake kennisoverdracht. Er zijn echter zorgpunten voor
niet-cognitieve aspecten zoals het bevorderen van burgerschapszin en het vermogen om
te functioneren in een diverse samenleving. Vlaanderen scoort ook zwak inzake de kennis
over en het vertrouwen in instellingen, de houding ten aanzien van gendergelijkheid en
de verwachtingen inzake leerlingenparticipatie en inspraak op school. Vlaanderen scoort
heel zwak als het gaat om het politieke zelfbeeld van jongeren en de mate van electorale
participatie. Als onderwijs ook een emancipatorische doelstelling heeft, dan liggen er op
dat vlak nog uitdagingen. Vlaanderen scoort ronduit negatief wanneer het gaat om de
houding tegenover immigranten en de multiculturele samenleving.
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Heterogeniteit is een realiteit. Men moet dit begrip voldoende breed durven definiëren.
Dit begrip heeft niet alleen sociaal-economische aspecten, maar ook verschillen in talenten en in leerstijl.
Hij besluit dat er weinig wetenschappelijke argumenten zijn voor een ver doorgedreven
homogenisering zoals die in de nota beschreven staat. Men staat voor een maatschappelijke en politieke keuze. Hij pleit voor een pragmatische keuze. Voor specifieke vakken
en beperkt in de tijd kunnen homogene niveaugroepen zeer effectief zijn. Leerlingen uit
de klas halen om taal te remediëren is echter niet effectief. Remediëring moet verband
houden met zeer specifieke vastgestelde problemen. Men dient zich te bewegen op een
didactisch continuüm waarbij leerlingen moeten worden uitgedaagd, maar met een sterke
klemtoon op binnenklasdifferentiatie. Heterogeniteit betekent dat diversiteit en talenten
benut worden als een bron voor het leren. Op dit ogenblik wordt diversiteit echter ervaren als een probleem. Grote bedrijven zoals IBM hebben al lang begrepen dat het samen
plaatsen van mensen met verschillende talenten en perspectieven precies leidt tot creativiteit en innovatie. Er zijn echter duidelijk grenzen aan de heterogeniteit. Het niveauverschil
mag niet te groot zijn. Hij pleit dus voor een dynamisch en flexibel model waarbij het
basisprincipe dat van het steigermodel is. In het Engels noemt men dit het ‘scaffolding
model’. Leerlingen worden in de reguliere klas meegetrokken en de sterktes van de sterke
leerlingen worden mee benut om de zwakke en middelmatige leerlingen kansen te geven.
Tegelijkertijd krijgen de sterkere leerlingen in de heterogeniteit een aantal kansen, ook
voor hun cognitieve ontwikkeling.
Een schoolbeleid zou dus in de eerste plaats moeten vertrekken van wat leerlingen kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Men moet kiezen voor krachtige samenwerkende
omgevingen. Die hebben immers een positieve impact op leerprestaties en op cognitieve
prestaties van jongeren. Leerlingen leren immers van elkaar. Daarom moet men breder
inschatten wat de leerlingen kunnen om dan na te gaan hoe men als leerkracht met die
heterogeniteit kan omgaan. Dan kan men nagaan wanneer er toch moet worden geremedieerd.
Hij pleit ook voor een brede leer- en leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat kleinere klasgroepen niet noodzakelijk leiden tot een hogere kwaliteit. Grotere klasgroepen die worden begeleid door twee leerkrachten functioneren vaak beter. De leerkrachten versterken
elkaar en dat draagt bij tot het versterken van de leerling.
Als de eerste graad niet fundamenteel wordt hervormd, dan pleit hij voor een beleid dat
vooral inzet op het professionaliseren, het ondersteunen en het coachen van schoolteams
om met die heterogeniteit om te gaan. Als men wil dat allochtone jongeren taal leren, dan
moeten er interetnische sociale netwerken zijn. Dat is voor hem het belangrijkste argument voor desegregatie. Als men belang hecht aan de cohesie binnen de samenleving,
moet men nadenken over de mate waarin men pleit voor gedifferentieerd onderwijs. Het
komt er dus op aan een evenwicht te vinden tussen het benutten van heterogeniteit en de
draagkracht van de scholen.
5.
5.1.

Vragen en opmerkingen van de leden
Tussenkomst van mevrouw Elisabeth Meuleman

Mevrouw Elisabeth Meuleman stelt vast dat de heer Laevers pleit voor doorgedreven veranderingen op het vlak van didactiek en pedagogiek. Zij wil weten of hij dat mogelijk
acht binnen de huidige structuren. Ze vraagt ook welk verschil de heer Van Avermaet ziet
tussen een echt comprehensieve opleiding en een brede eerste graad. In de slides pleit hij
ook voor autonome middenscholen, maar dat heeft hij niet nader toegelicht. Hij had het
ook over de grenzen van een doorgedreven differentiatie. Ook daarover wil ze wat meer
uitleg. Hij merkte ook op dat kleine klassen niet echt essentieel zijn. Het STAR-onderzoek
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(Student-Teacher Achievement Ratio) toont echter net het omgekeerde aan, namelijk dat
kleinere klassen efficiënter zijn dan het plaatsen van twee leerkrachten in middelgrote of
grote klassen. Zij denkt ook dat het moeilijker is om te differentiëren in grotere klassen.
5.2.

Tussenkomst van mevrouw Ann Brusseel

Mevrouw Ann Brusseel heeft niet goed begrepen of de heer Laevers al dan niet een voorstander is van de brede eerste graad. Ze is het ermee eens dat belangrijke elementen als
betrokkenheid, creativiteit en ondernemingszin in het onderwijs misschien te weinig aan
bod komen. De taxonomie van Bloom bevat echter ook de component kennis en begrip.
Zij wil weten wat de heer Laevers daarover denkt.
Van professor Van Avermaet zou ze willen vernemen waarom hij een voorstander is van
een comprehensieve eerste graad. Bepaalde vaardigheden en kennis zouden moeten worden meegegeven in de lagere school. Ze vraagt zich af of de lagere school voldoende
inwerkt op de verschillen tussen de kinderen. Hoe langer die verschillen tussen kinderen
aanslepen, hoe langer men comprehensief dient te werken. Op een bepaald ogenblik dient
men echter rekening te houden met de interesses en de talenten van de jongeren. Ze vraagt
zich af of een prestatiekloof, bijvoorbeeld voor wiskunde, wel zo erg is. Ze beseft wel dat
iedereen over de basisvaardigheden moet beschikken.
De heer Van Avermaet stelt dat men anderstalige nieuwkomers niet kan toevoegen aan
een gewone klasgroep. Ze wil weten of hij daarmee verwijst naar het secundair onderwijs
of naar het kleuteronderwijs. Ze is het er uiteraard mee eens dat het afzonderen van kinderen de taalverwerving niet zal bevorderen. Voor sommige vakken zal een andere soort
didactiek en een andere groepsdynamiek nodig zijn. Ze veronderstelt dat men de anderstalige leerlingen in het secundair anders moet behandelen dan in het kleuteronderwijs of
in het begin van het lager onderwijs.
5.3.

Tussenkomst van mevrouw Marleen Vanderpoorten

Mevrouw Marleen Vanderpoorten sluit zich aan bij de vragen van mevrouw Meuleman
over de brede eerste graad. Het onderwerp van vandaag is curriculum en didactiek, maar
dat is gekoppeld aan de structuur. De heer Henkens heeft uitgelegd dat ook het vso aanvankelijk gekozen had voor een brede eerste graad. Dat is mettertijd afgebrokkeld en zo
is men uiteindelijk bij het eenheidstype terechtgekomen. Op dit ogenblik wordt de eerste
graad grotendeels bepaald door de bovenbouw van de scholen en de schoolgemeenschappen. De manier waarop de brede eerste graad ingeplant is in het scholenlandschap is dus
heel belangrijk. De autonome middenscholen bestaan nu al, zij het in beperkte mate. Zij
vraagt waarom de brede eerste graad, die in het verleden niet gelukt is, vandaag wel zou
lukken. Menen de sprekers dat het haalbaar is om autonome middenscholen te realiseren?
5.4.

Tussenkomst van mevrouw Irina De Knop

Mevrouw Irina De Knop sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Vanderpoorten. De heer
Laevers hecht veel belang aan een rijke leeromgeving. Dat hangt samen met een positief
schoolklimaat. Ze wil weten hoe een dergelijke leeromgeving er concreet uitziet en op welk
punt de scholen vandaag falen.
Ze is het eens met de opmerking van de heer Van Avermaet dat het niet goed is om kinderen uit de klas te halen. Ze wil weten wat hij concreet bedoelt met de opmerking dat men
in de toekomst meer zou moeten uitgaan van wat leerlingen kunnen. Zou de realisatie
van een brede eerste graad een grote toegevoegde waarde hebben? Of bedoelt de heer Van
Avermaet dat men daarmee moet stoppen om zich te concentreren op de andere elementen van de presentatie, namelijk methodiek en didactiek. Aan alle sprekers wil ze vragen
of het uitstellen van de studiekeuze volgens hen de kansen van kinderen en jongeren zal
vergroten.
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5.5.

Tussenkomst van mevrouw Vera Celis

Mevrouw Vera Celis verwijst naar de toelichting van de heer Henkens. Zijzelf maakte
destijds deel uit van de eerste vso-lichting binnen het secundair onderwijs. Twee zaken
staan heel scherp in haar herinnering. Een eerste is de evolutie van het evaluatiesysteem.
Doorheen de zes jaren van het secundair onderwijs heeft ze geen twee keer hetzelfde rapport gehad qua opbouw of qua evaluatiesysteem. Een tweede herinnering is dat elke leerkracht gedurende het jaar een aantal vooropgestelde punten diende te observeren. De
leerkracht moest over iedereen iets kunnen schrijven. In die zes jaar is men geëvolueerd
van een sterk vernieuwende methode naar een systeem dat perfect vergelijkbaar was met
het type II. Ze heeft begrepen dat de heer Feys nogal wat bedenkingen heeft bij het nieuwe
systeem dat voorligt. Hij zegt onder meer dat gelijke onderwijskansen veeleer thuis horen
in het basisonderwijs. Moet men dan denken aan een hervorming of een bijsturing van het
basisonderwijs?
De heer Laevers heeft een sterk academische toelichting gegeven. Op een bepaald moment
heeft hij het over modellen die beantwoorden aan het nieuwe paradigma. Zij vraagt zich
af het onderwijssysteem fundamenteel moet worden gewijzigd opdat het zou beantwoorden aan de analyse die werd gemaakt van het systeem en van het huidige profiel van de
leerling.
De heer Van Avermaet pleit voor een autonome middenschool met een echte comprehensieve eerste graad. Ze wil weten of men een evenwaardig doel kan bereiken met de door
hem gesuggereerde aanpassingen voor het geval men geen diepgaande hervormingen zou
doorvoeren.
5.6.

Tussenkomst van mevrouw Kathleen Helsen

Mevrouw Kathleen Helsen merkt op dat de heer Henkens in zijn studie een aantal knelpunten van de vorige hervormingen in kaart heeft gebracht. Ze vraagt wat volgens hem de
belangrijkste valkuilen zijn voor deze hervorming.
Op basis van de uiteenzetting van de laatste twee sprekers veronderstelt ze dat een louter
structurele hervorming onvoldoende zal zijn. Ook een andere pedagogische en didactische
aanpak is nodig om die paradigmashift waar te maken. Is dat mogelijk met de mensen die
vandaag actief zijn op het terrein of moet men beginnen met competentieontwikkeling?
De leerkrachten moeten immers anders leren kijken naar kinderen en anders leren denken
over de opdracht van het onderwijs.
5.7.

Tussenkomst van mevrouw Sabine Poleyn

Mevrouw Sabine Poleyn sluit zich aan bij de opmerkingen van mevrouw Vanderpoorten
en van mevrouw Helsen. Ze wil weten welke elementen van de huidige structuur verhinderen dat er krachtige leeromgevingen ontstaan. Gaat het om de organisatie van de lessen of
om heel andere zaken? Ze denkt dat het onderwijskundig onderzoek te weinig ontsloten
wordt naar de praktijk. Ze wil weten of er in het buitenland voorbeelden zijn van interessante structuren om daar werk van te maken. Dan is de peilingproef misschien niet meer
nodig.
De heer Van Avermaet merkte op dat er voor wiskunde toch aparte homogene groepen
zouden kunnen worden gemaakt. Op dit ogenblik is wiskunde vaak het criterium om de
verschillende niveaus te bepalen. Men zou de groepen kunnen indelen op basis van een
ander criterium. Voor het vak wiskunde zou men dan het niveau voor dat vak als criterium kunnen hanteren. Ze wil weten of ze goed begrepen heeft dat het vak wiskunde te
zwaar doorweegt als selectiecriterium. De heer Van Avermaet maakte ook de bedenking
dat men diversiteit moet gebruiken als bron van innovatie. Zij is het daarmee eens. Ze
vreest echter dat de leefwereld van de jongeren door een indeling in belangstellingsgebieden te snel zal worden beperkt.
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Tussenkomst van mevrouw Fatma Pehlivan

Mevrouw Fatma Pehlivan sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Celis of de voorliggende hervormingen succesvoller kunnen worden dan de hervormingen van de jaren 1970
als het basisonderwijs niet wordt betrokken bij het debat. Het is de bedoeling de sociale ongelijkheid en de prestatiekloof, de schoolse vertraging en de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. Die zaken wortelen echter niet in het secundair onderwijs.
De heer Henkens heeft een overzicht gegeven van de evolutie van de schoolstructuren
sinds de jaren 1970. Sinds die tijd is onze samenleving echter sterk veranderd. Op basis
van welke argumenten vreest hij dat men nu in dezelfde valkuilen zou kunnen terechtkomen?
Professor Laevers heeft het gehad over betrokkenheid. Mevrouw Pehlivan wil weten of
er volgens hem minder betrokkenheid aanwezig is bij de allochtone kinderen, een groep
waar de ongekwalificeerde uitstroom nog altijd groter is. Zo ja, ligt dat aan het systeem,
aan de leerkrachten of aan de groep zelf ? Hoe kan men de betrokkenheid vergroten om de
hervorming voor die groep succesvoller te maken?
5.9.

Tussenkomst van de heer Boudewijn Bouckaert

De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter, heeft de indruk dat de visie van Jean-Jacques
Rousseau herleeft in deze uiteenzettingen. De cultuur is slecht. Daarom moeten de mensen bevrijd worden van cultuuroverdracht. Ze moeten worden opgevoed in een nieuwe
woordenloze context. Het onderwijs moet streven naar de creatie van een nieuwe mens.
Dit contrasteert met de opvatting van professor Vandenbroecke van de VUB dat onderwijs vooral cultuuroverdracht is.
De heer Feys bestempelt zichzelf als een conserverend vernieuwer. Uit neurologisch
onderzoek zou gebleken zijn dat het op te leeftijd van twaalf jaar nog te vroeg is om definitieve keuzes te maken. Op basis daarvan zou men tot de conclusie kunnen komen dat er
naar een comprehensieve eerste graad moet worden gestreefd.
Het OESO-rapport over het comprehensief onderwijs in Finland is positief op een aantal punten, maar negatief als het gaat om de beroepsvoorbereiding. Zal de grotere comprehensiviteit het probleem van de dalende interesse voor technische beroepen en van de
onvoldoende voorbereiding van de leerlingen voor de arbeidsmarkt niet nog verergeren?
Dat is een vraag voor de heren Laevers en Van Avermaet.
De heer Henkens stelde dat men bij de invoering van het vso op alle fronten tegelijk hervormingen heeft willen realiseren. Hij vindt dat men beter stapsgewijs had gewerkt. De
heer Bouckaert wil weten wat dan de volgorde van de stappen zou moeten zijn bij een
nieuwe hervorming.
6.
6.1.

Antwoorden van de sprekers en replieken
Antwoorden van prof. dr. Piet Van Avermaet

De heer Piet Van Avermaet antwoordt dat de vraag over een echt comprehensieve eerste graad al voor een stuk beantwoord is door een aantal interventies. We mogen er niet
zonder meer vanuit gaan dat kinderen op de leeftijd van twaalf jaar goed in staat zijn om
een gerichte keuze te maken. Uit onderzoek blijkt dat ze daartoe beter in staat zijn enkele
jaren later. Het komt erop aan in de comprehensieve eerste graad de talenten van de leerlingen te ontdekken en hen te oriënteren naar de vakdomeinen die noodzakelijk zijn in de
samenleving. De zorg om de technische beroepsdomeinen moet daarbij meegenomen worden. Een aantal niet-cognitieve aspecten vergt volgens hem een echt comprehensieve eerste
graad. Op die leeftijd zijn jongeren bijvoorbeeld heel gevoelig voor de manier waarop ze
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met cultuurverschillen of sociale verschillen omgaan. Hij deelt de zorg dat er binnen het
huidige voorstel een te grote aandacht zou zijn voor verschillende belangstellingsgebieden
waardoor de jongeren in de eerste graad reeds te veel zouden worden georiënteerd. Er
zijn dus argumenten voor een comprehensieve eerste graad. Hij bedoelt echter niet dat de
beleidsmakers zonder meer moeten gaan voor een comprehensieve eerste graad. Hij heeft
immers het gevoel dat er daarvoor geen maatschappelijk draagvlak is. Hij denkt dat men
niet zozeer moet inzetten op een verandering van structuren die volgens hem niet tot echte
verandering zal leiden, maar op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en op
het professionaliseren van de leerkrachten.
Het voorbeeld van de neveninstromers heeft hij gegeven om aan te tonen dat er grenzen zijn aan heterogeniteit en aan differentiatie. Niveauverschillen voor het vak wiskunde
moeten volgens hem niet noodzakelijk leiden tot het organiseren van niveaugroepen. Dergelijke zaken moeten vooral door binnenklasdifferentiatie worden aangepakt.
De prestatiekloof hoeft geen enorm probleem te zijn. Een samenleving is per definitie
divers. Sommige leerlingen zijn op cognitief vlak sterker, andere op niet-cognitief vlak.
Het wordt wel een probleem wanneer de prestatiekloof op een bepaald ogenblik een structurele kloof wordt waardoor leerlingen uit zwakkere sociaal-economische omgevingen per
definitie bij de zwakkere groep terechtkomen. Hij benadrukt dat sterkere en zwakkere
leerlingen van elkaar kunnen leren. Men hoeft ze dus niet van elkaar te scheiden.
Naar aanleiding van de vraag over de situatie in Finland benadrukt hij dat leerlingen op
de leeftijd van veertien jaar een stuk beter in staat zijn om een keuze te maken dan op de
leeftijd van twaalf jaar.
6.2.

Antwoorden van prof. dr. Ferre Laevers

De heer Ferre Laevers stelt dat het erop aankomt boeiende momenten tot stand te brengen
binnen de context waarin men werkt. Hij wil geen a priori’s formuleren rond de aanpak.
Het criterium is dat de mentale processen binnen het gemobiliseerde domein zo intens zijn
dat men ‘deep level learning’ mag verwachten. Vanuit dat standpunt lijkt een herziening
van de structuur niet direct noodzakelijk. Binnen de huidige structuur kan een leerkracht
nog een hele weg afleggen. Er zijn trouwens grote verschillen tussen leerkrachten. Maar
vroeger dan later komt men aan een grens. Leerkrachten zullen daarom een beroep moeten doen op nieuwe werkvormen. Daarbij denkt hij niet alleen aan projectwerk, maar ook
aan contractwerk waarin een hoge mate van participatie door leerlingen mogelijk is. De
voorwaarde is uiteraard dat die betrokkenheid binnen de innovatieve werkvormen ook
effectief wordt gerealiseerd. Hij meent dat naast de implementatie van dynamische werkvormen een herschikking van de structuur en zeker het breder maken van de eerste graad
noodzakelijk is omdat men alleen op die manier de omgeving schept die de sleutelcompetenties van de jongeren zichtbaar kan maken. Als men de jongeren niet confronteert met
diverse invalshoeken, zullen ze hun eigen sterktes niet kunnen ontdekken.
In de didactiek die hij bepleit moet de werkelijkheid centraal staan. Een goed voorbeeld
is een project rond technologie, namelijk ‘Dorp op school’, dat wordt opgezet samen met
RVO-Society (Roger Van Overstraeten Society) en IMEC (Interuniversitair Micro-elektronicacentrum). Leerlingen van een klas in het lager onderwijs moeten op een plaat van een
standaardmaat een dorp bouwen of een ander concept, waarin zoveel mogelijk technologische toepassingen verwerkt zijn. Dat is een uiterst uitdagende opdracht. Bij dat traject
gebruiken ze ICT om na te gaan hoe men een brug bouwt. Ze leren welke soorten bruggen
er zijn. Ze doen ook proeven naast de plaat. Ze gieten bijvoorbeeld beton. Dergelijke uitdagingen brengen dus heel wat op gang.
Het vak geschiedenis is een ander voorbeeld. De ‘academische’ structuur van een vak
wordt getransplanteerd op het secundair onderwijs. Alle problemen zijn al verkend en
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opgelost. Hij pleit ervoor dat men bepaalde groepen van leerlingen de opdracht zou geven
om zich toe te leggen op bepaalde tijdperken in de geschiedenis. Het vertrekpunt kan
een stad in de buurt zijn. Niet de kennis maar de werkelijkheid moet het proces op gang
trekken. Meer kennis moet het resultaat zijn. Deze aanpak moet immers leiden tot een
vermenigvuldiging van de kennis die de kinderen opdoen. Als een vijfjarige 25 soorten
dinosaurussen kan onderscheiden, dan kunnen oudere kinderen veel begrippen verwerven
vanuit de motivatie om de werkelijkheid te leren kennen en beheersen.
In de procesgerichte benadering van onderwijsvernieuwing gaat het niet om ‘revolutionaire ingrepen’. Het is de bedoeling de leerkracht te helpen om met een meer gedifferentieerde blik de huidige praktijk door te lichten. Te leren kijken dus. Hij gaat daarbij na wat
de kwaliteit van zijn werk is in termen van de betrokkenheid van de leerlingen en hoe hij
dat stap voor stap kan verbeteren. Hij moet ook nagaan wat uiteindelijk de gewenste output is. De ultieme test is de werkelijkheid en het leven. Daarom pleit hij voor het uitwerken
van peilingproeven binnen het nieuwe paradigma. Het uitgangspunt moet verschuiven van
kennis naar het realiseren van iets waarbij kennis in combinatie met andere componenten
aan slagkracht wint. De peilingproeven kunnen de leerkrachten helpen om zicht te krijgen
op wat ze effectief bereiken en om hun aanpak te optimaliseren.
Betrokkenheid kan bij iedereen worden gerealiseerd. Het komt erop aan de juiste ‘match’
te vinden tussen die persoon met zijn interesses, achtergronden en competenties en wat
men biedt. Dat is de motor voor ontwikkeling.
Naar aanleiding van de opmerking over Rousseau benadrukt hij dat zijn standpunten
gebaseerd zijn op onderwijskundige reflectie. Piaget en Vygotsky hebben daarbij een
belangrijke rol gespeeld. Men evolueert naar een nieuwe wereld. Als het secundair onderwijs zich niet hervormt in een richting die de jongeren uitdaagt en aanspreekt in hun kunnen, dan zal men het ‘bypassen’. Sommige jongeren zullen op het idee komen dat ze het
onderwijs niet nodig hebben om zich op diverse domeinen te ontplooien (bijvoorbeeld
talen te leren of inzicht in technologie te verwerven). Alle informatie is immers via het
internet beschikbaar. Nochtans hebben leerkrachten in een nieuwe didactiek veel onvervangbaars te bieden.
6.3.

Antwoorden van de heer Raf Feys

De heer Raf Feys vraagt zich af waarom de hervormers zo’n negatieve houding aannemen
ten aanzien van het Vlaams secundair onderwijs. Men zegt bijvoorbeeld dat het onderwijs
alleen trucjes aanleert. In 1995 stond Vlaanderen nochtans op de eerste plaats bij het eerste TIMSS-onderzoek (Trends in International Mathematics and Science Study) bij vijftienjarigen en tienjarigen. Het ging nochtans vooral over het oplossen van vraagstukken.
Er is een achteruitgang van het niveau, maar het niveau is bij ons nog altijd hoger dan
elders omdat er hier meer aandacht wordt besteed aan de klassieke aanpak.
Een comprehensieve eerste graad is volgens hem altijd een enge, theoretische eerste graad.
De technische opties vallen overal weg. Zo komt men terecht bij eenzelfde toestand als
in Finland. De vijftienjarigen weten daar nog niet of ze sterk of zwak aso aankunnen.
Ook als ze aan beroepsgericht onderwijs beginnen, weten ze nog niet wat ze kunnen. Als
jongeren op de leeftijd van twaalf jaar kiezen voor bijvoorbeeld de bakkerijrichting, dan
is dat voor hen een verademing. Voor de meesten is tso een goede keuze. Veel ouders stellen dat een definitieve keuze nog niet noodzakelijk is. Die jongeren kunnen eerst twee jaar
aso volgen en dan tso. Ook dat is een goede keuze. Behalve Vlaanderen en Nederland is
er geen enkel land dat de kinderen tot twaalf jaar samenhoudt in heterogene klassen. In
andere landen oordeelt men dat de verschillen in de derde graad van het basisonderwijs
al te zwaar wegen. Het gevolg van een middenschool is dat de knapste leerlingen zich
vervelen en dat anderen afhaken omdat het onderwijs te theoretisch is. Nu wil men een
theoretische middenschool creëren waardoor er afhakers zullen zijn zoals in de Franse sysV L A A M S P A R LEMENT
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teem van het ‘collège unique’. Dat leidt ook tot veel meer gedragsproblemen. Hij betreurt
verder ook dat er niet wordt verwezen naar de onderzoeken die in opdracht van de minister werden gedaan rond het welbevinden. Vier op de vijf leerlingen zijn tevreden. Ook de
ouders zijn tevreden over de eerste graad. Nochtans zegt men voortdurend dat het hier
slecht gaat met het welbevinden.
De verschillen tussen de leerlingen zijn nu al vaak te groot. De NT2-leerlingen bijvoorbeeld moeten nog de beginselen van de taal leren. In alle landen oordeelt men dat men
deze kinderen voldoende apart dient te nemen opdat ze de taal zouden leren. Het kan niet
anders. In Vlaanderen zegt men dat ze geen intensief NT2 moeten krijgen.
We moeten vooreerst prioriteit verlenen aan het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs. Door tal van factoren is het niveau van het basisonderwijs gedaald. Zelfs de
DVO-voorzitter (DVO: Dienst voor Onderwijsontwikkeling) heeft zich bekeerd. Hij zegt
nu dat we te weinig eisen van de kinderen. We willen alles leuker maken. Hij verwijst naar
het onderwijs in Zuid-Oost-Azië. In de eindtermencommissie stelde men dat wiskunde te
moeilijk was. Breuken, formules en vraagstukken moesten eruit. Het moedertaalonderwijs
is het meest uitgehold. Er is geen systematische AN-woordenschat meer, geen systematische spelling. Gelukkig hebben de conserverende vernieuwers aan de uitgeverijen gesuggereerd om nog afzonderlijke spellingpakketten uit te geven. De spelling in het hoger
onderwijs is nog altijd slecht. De professoren die nu het onderzoek doen hebben immers
altijd gezegd dat spelling en grammatica niet systematisch mochten worden onderwezen.
Deze dingen zouden namelijk met elkaar moeten worden verweven in totaalonderwijs. De
Onderwijskrant heeft aan de uitholling van het moedertaalonderwijs een volledig nummer besteed. Hetzelfde geldt voor het vak wereldoriëntatie. Hij is het ermee eens dat er
voldoende themagericht onderwijs nodig is. Vanaf de derde graad moet echter ook het
vak geschiedenis worden onderwezen. In Nederland is dat opnieuw ingevoerd vanaf de
tweede graad en in Frankrijk vanaf de eerste graad. Systematiek is noodzakelijk, naast
een thematisch gerichte aanpak. Bij de start van het vso bepaalde minister Vermeylen dat
er geen geschiedenis meer zou worden gegeven. Men moest praten over de actualiteit, over
de thema’s die de studenten aanbrengen.
Het achterstandsbeleid moet volgens hem impliceren dat leerlingen opnieuw meer nut
moeten kunnen halen uit de gewone lessen. De invulling van zorgverbreding is momenteel
veel te ruim en oeverloos, te weinig gericht en effectief. De Onderwijskrant heeft werk
gemaakt van nieuwe methodieken voor lezen. Deze methodes worden bijna overal in
Vlaanderen gebruikt. Hetzelfde geldt voor wiskunde. Eerst heeft hij de moderne wiskunde
bestreden en vervolgens de constructivistische wiskunde. Nu is iedereen gelukkig dat men
weer op het goede spoor zit. Dat is te danken aan de conserverende vernieuwers die menen
dat het verleden niet zo slecht is.
De vroegere generaties, die onderwezen werden op basis van het leerplan van 1880, konden al goed rekenen, lezen enzovoort. Op heel wat punten presteert het onderwijs in
Vlaanderen nog steeds beter dan in andere landen. Men moet de sterke kanten veilig stellen. Daar kan men dan nieuwe elementen aan toevoegen. Voor wiskunde is dat gebeurd.
De conserverende vernieuwers moeten altijd in stilte werken. Ze krijgen nooit enige steun.
Als het niveau van het onderwijs in Vlaanderen minder gedaald is dan in heel wat andere
landen, dan is dat omdat er in Vlaanderen nog heel wat conserverende leerkrachten zijn.
Volgens de heer Feys is ook de niveaudaling in het hoger onderwijs een belangrijk probleem. Ook daarvoor verwijst hij naar de Onderwijskrant, nummer 158.
6.4.

Antwoorden van de heer Bregt Henkens

De heer Bregt Henkens benadrukt dat hij, net als alle historici, niet graag voorspellingen
over de toekomst maakt. Een van de grote problemen bij de invoering van het vso was
een gebrek aan draagkracht. In zekere zin is dat nu beter omdat een aantal vernieuwingen
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op dit ogenblik al een breder draagvlak hebben. De ronde langs Vlaamse scholen van de
heer Monard en van minister Smet hebben daartoe bijgedragen. Ook deze hoorzittingen
dragen daartoe bij. Nu is er ook een adviesorgaan als de Vlor dat peilt naar de visie van
diverse maatschappelijke actoren.
Op de vraag van de heer Bouckaert antwoordt hij dat er destijds in het Belgisch Parlement
geen hoorzittingen werden georganiseerd. Als men een dergelijke hervorming wil laten
slagen, dan mag men aan de inrichtende machten niet de vrijheid laten om al dan niet die
hervorming door te voeren. Dat zou immers opnieuw leiden tot een typestrijd. Er is nood
aan een structuur die vooraf duidelijk is, zowel voor ouders als voor leerkrachten. Men
mag niet terechtkomen in een situatie als bij de invoering van het vso toen alleen het eerste
jaar duidelijk was en men de rest gaandeweg diende in te vullen. De consequenties voor
ambten en bekwaamheidsbewijzen moeten ook duidelijk zijn vóór de invoering van deze
structuur. Men kan zich inderdaad de vraag stellen of het nodig is om alle hervormingen
tegelijkertijd door te voeren, maar over de gewenste volgorde van een mogelijke fasering
spreekt hij zich liever niet uit. Wel zou het EVC-leren eigenlijk reeds binnen de huidige
structuren kunnen worden ingevoerd. De structurele uitwerking zou later kunnen gebeuren.
Ten slotte denkt hij dat het noodzakelijk is om te investeren in de lerarenopleiding, zowel
in de initiële lerarenopleiding als in de nascholing. Daarbij dient men voldoende aandacht te besteden aan studiekeuzebegeleiding. Dat is immers een essentiële taak voor de
leerkrachten in de nieuwe structuur. Deze competenties komen onvoldoende aan bod binnen de huidige lerarenopleiding. Binnen het vso gaven de leerkrachten vaak een advies in
functie van de bovenbouw van de eigen school. Dat zou men kunnen voorkomen door
resoluut te kiezen voor een autonome middenschool. Zo wordt de band tussen de eerste
graad en de latere graden doorgeknipt.
6.5.

Antwoorden van de heer Marc Hullebus, namens O-ZON

De heer Marc Hullebus geeft al 37 jaar les in aso, tso en bso. Hij is van oordeel dat talentgericht onderwijs vandaag reeds bestaat. Dat rendeert echter pas wanneer men zich richt
op de eigen doelgroep. Talentgericht onderwijs is anders naargelang het gaat om een leerling van aso, van tso of van bso. Van een aso-leerling kan men verwachten dat hij studeert. Van een bso-leerling mag men dat niet verwachten. Voor hem moet men de leerstof
op een andere manier aanbrengen. Zo kan men deze leerlingen heel ver brengen. Als men
aso-, tso- en bso-leerlingen in een klas heeft, dan moet men volgens de heer Ides Nicaise,
die een voorstander is van comprehensief onderwijs, de klas opsplitsen in aso, tso en bso.
6.6.

Replieken

Mevrouw Ann Brusseel merkt op dat de sprekers het hebben gehad over de voor- en nadelen van een uitgestelde studiekeuze. Wat is er dan mis met ons lager onderwijs als men de
talenten niet kan detecteren bij de twaalfjarigen die overstappen naar het secundair onderwijs? Bij veertienjarigen zou dat wel mogelijk zijn. Soms kan men twaalfjarigen echter
makkelijker iets laten kiezen wat ze goed kunnen en graag doen dan veertienjarigen die in
hun apenjaren zitten. Bepaalde leerlingen zou men op de leeftijd van twaalf jaar verkeerd
kunnen oriënteren omdat ze te zwak zijn als ze de lagere school verlaten. Volgens haar
heeft dat te maken met het feit dat leerachterstand en taalachterstand in het lager onderwijs onvoldoende efficiënt worden aangepakt. Ze vraagt zich af of men al die problemen
nog kan aanpakken in het secundair onderwijs. Uit de hoorzitting van 18 november over
de talennota (zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1346/2) bleek dat veel experten van oordeel zijn dat leerproblemen die te maken hebben met instructietaal niet opgelost kunnen
worden als men ze niet aanpakt in het kleuteronderwijs of aan het begin van het lager
onderwijs. De vraag is of men het comprehensief onderwijs dan nog zo lang moet rekken,
temeer omdat Frankrijk, Nederland en Duitsland al van dat systeem afgestapt zijn.
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De heer Raf Feys beaamt dat vooral het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager
onderwijs in dat verband belangrijk zijn. De leerlingen van het basisonderwijs krijgen
echter veel minder uren taal en wiskunde dan vroeger. De leerkrachten worden zodanig
overstelpt met allerhande maatschappelijke verwachtingen dat ze niet meer weten wat
de essentie is. Ook in het kleuteronderwijs kan het taalonderwijs veel gerichter verlopen.
Bovendien moet het totale leerplan Nederlands aangepakt worden. ‘Accent op talent’
vroeg ongeveer een miljard euro voor de hervorming van het secundair onderwijs. De heer
Feys meent echter dat de grootste noden zich situeren op het niveau van het basisonderwijs. Daar moeten de achterstanden worden aangepakt. Mevrouw Mieke Van Hecke is het
daarmee eens. Zij heeft namelijk een andere opvatting dan de heer Smits van het VVKSO
(Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs). Het niveau van de leerkrachten moet verhoogd worden, er moet worden gewerkt aan de vakdidactiek, bijvoorbeeld
om zwakke leerlingen te leren lezen. Hij denkt dat het meer voordelen heeft dan nadelen
om de leerlingen samen te houden tot en met de derde graad van het lager onderwijs. In de
derde graad moet er echter meer gedifferentieerd worden. Zo niet zijn er te veel onderpresteerders. Hij betreurt ook dat de prestaties van de twaalfjarigen zwakker zijn dan vroeger,
ook al wordt er nu vijf keer zoveel geïnvesteerd in het basisonderwijs.
Boudewijn BOUCKAERT,
voorzitter
Kathleen HELSEN
Gerda VAN STEENBERGE,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
AN
aso
bso
CEGO
CLB
CSPO
DVO
EVC
FWO
GOK
ICCS
IMEC
kso
NT2
OESO
O-ZON
PISA
RVO-Society
STAR
TIMSS
tso
Vlor
vso
VVKSO

algemeen Nederlands
algemeen secundair onderwijs
beroepssecundair onderwijs
Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
centrum voor leerlingenbegeleiding
Centrum voor Sociaal Pedagogisch Onderzoek
Dienst voor Onderwijsontwikkeling
eerder verworven competenties
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
gelijke onderwijskansen
International Civic and Citizenship Education Study
Interuniversitair Micro-elektronicacentrum
kunstsecundair onderwijs
Nederlands tweede taal
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Onderwijs Zonder Ontscholing
Programme for International Student Assessment
Roger Van Overstraeten Society
Student-Teacher Achievement Ratio
Trends in International Mathematics and Science Study
technisch secundair onderwijs
Vlaamse Onderwijsraad
vernieuwd secundair onderwijs
Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
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BIJLAGE 1:
Grafieken en schema’s bij de uiteenzetting van de heer Bregt Henkens
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Bregt Henkens
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Traditioneel onderwijs (type II)

32

B. Henkens 2011
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Congrès de Mons 2000

B. Henkens 2011

(1970)
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S: specialisatie

V: vervolmaking

KK: korte kwalificatie

LK: lange kwalificatie

A: ASO
T: TSO
K: KSO
B: BSO

LEGENDE:

Vernieuwd onderwijs (type I)
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Bregt Henkens
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B. Henkens 2011

Evolutie van de onderwijstypes

Aantal vrije secundaire scholen
volgens onderwijstype
(schooljaren 1978-1979 tot 1988-1989)
1.000
900
800
700

Aantal

600
Type II

500

Type I

400
300
200

B. Henkens 2011

100
1978- 1979- 1980- 1981- 1982- 1983- 1984- 1985- 1986- 1987- 19881979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Schooljaar
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Slaagcijfers van de eerstejaarsstudenten aan
de K.U.Leuven naar onderwijsnet en -type
(academiejaren 1979-1980 en 1980-1981 samen)

60,00%

50,30%
50,00%

40,40%
40,00%
30,00%

32,50%
25,10%

20,00%
10,00%

B. Henkens 2011

0,00%

Rijksonderwijs

Rijksonderwijs

Type I

Type II

Vrij onderwijs
Type I

Vrij onderwijs
Type II

Slaagcijfers van de eerstejaarsstudenten aan
de K.U.Leuven – in totaal en per groep – per
onderwijstype en gevolgde studierichting
(academiejaren 1984-1985 tot 1988-1989)

60,0%
50,0%

50,80%

48,50%

40,0%
30,0%

18,10%

20,0%

17,10%

10,0%

B. Henkens 2011

0,0%

A-richtingen B-richtingen A-richtingen B-richtingen
Type I

Type II
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De eenheidsstructuur (1989)

B. Henkens 2011

eerste grraad

tweede graad

derde graad

hoger onderwijs
7e specialisatiejaar

7e specialisatie
jaar

7e specialisatiejaar

6e leerjaar
ASO

6e leerjaar
TSO

6e leerjaar
KSO

6e leerjaar
BSO

5e leerjaar
ASO

5e leerjaar
TSO

5e leerjaar
KSO

5e leerjaar
BSO
5e leerjaar
vervolmaking
BSO

4e leerjaar
ASO

4e leerjaar
TSO

4e leerjaar
KSO

4e leerjaar
BSO

3e leerjaar
ASO

3e leerjaar
TSO

3e leerjaar
KSO

3e leerjaar
BSO

2e leerjaar

beroepsvoorbereidend
jaar

1e leerjaar A

1e
leerjaar B

6e leerjaar basisonderwijs

Samenvattend: de voornaamste
problemen van het VSO













Ontbreken van een experiment
Complexiteit en ambiguïteit van de structuur
Onduidelijkheden in het beleid
Gebrekkige en complexe regelgeving
Arbeidsbelasting en administratieve onduidelijkheden
Gebrekkige opleiding en begeleiding
Onaangepaste schoolgebouwen en schoolcultuur
Wijzigende mentaliteit: van vooruitgangsbenadering naar een
rationele benadering
Geldverslindend
Twijfels over kwaliteit
Pragmatisme van directies en schoolbesturen
Grootschaligheid : bezweken onder eigen gewicht?
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BIJLAGE 2:
Slides bij de uiteenzetting van prof. dr. Ferre Laevers
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Inspiratie vanuit de nieuwe
paradigma’s in de onderwijskunde
Prof. Ferre Laevers
Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs ‐
KULeuven

Werken aan kwaliteit
Drie invalshoeken

AANPAK
EFFECT
praktijk-  PROCES  doelen
de ervaring
principes
output
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0
De paradigmashift voorbij?

Indicaties voor
de paradigmashift
 Mensen doen schitteren
 Maximale participatie door jongeren
 Intrinsieke motivatie niet uit het oog verliezen
 Innovatieve leeromgevingen
 Projectwerk en leren laten vertekken bij reële
problemen
 Erkenning van de leerstijl van jongeren
 Het concept van belangstellingsgebieden
 Weg van het deficit-model naar een talentbenadering
 Ondernemingszin & creativiteit / Emotioneel welbev.
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De uitdagingen

1

Een competentie- &
talentgerichte benadering
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Output

Competenties en disposities

 Output van onderwijs in vraag gesteld
 Niet het leren is het punt, maar hoe het te
gebruiken
 Competenties zijn ‘life skills’

 Een holistische benadering (vs. fragmentatie)
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Output
Competentiegericht leren
Een complex samenspel van krachten
“De basisgedachte van competentiegericht leren is dat
kennis of vaardigheden niet in isolatie moeten worden
aangeboden aan leerders. (-)
In het begrip competentie zit besloten dat er een relatie
tot stand wordt gebracht tussen deze drie elementen van
leren: kennis, vaardigheden en praktijk.”
(Janse & Koole; Nedermeijer & Pilot 2000)

Output

Competenties en disposities

 Output van onderwijs in vraag gesteld
 Niet het leren is het punt, maar hoe het te
gebruiken
 Een holistische benadering (vs. fragmentatie)
 Bloom’s taxonomy revisited
 De multiple intelligenties
 Fundamenteel leren: de kern ligt in basisschemata
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Uitdaging 1
Vragen
 Hoe verhouden de sleutelcompetenties zich tot de
drie rubrieken (persoonlijke, sociale en
professionele)?
 Zal men in de integratie van de descriptoren niet
vervallen in het oude paradigma? (p. 22)
 Is er voldoende aandacht voor de intuïtieve
component van competenties en talent?

Een aanlegplaats
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Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 3

Neem nu pagina

45

4

Wat kan je over het volgende beeld
zeggen?
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Neem nu pagina

5

Waarom zit dit zo in elkaar?
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6

Kan je door het volgende beeld
nog iets toevoegen?
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[Uit: Procesgericht Kindvolgsysteem CEGO]
gaan.
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Uitdaging 1
Vragen
 Hoe verhouden de sleutelcompetenties zich tot de
drie rubrieken (persoonlijke, sociale en profesionele)?
 Zal men in de integratie van de descriptoren niet
vervallen in het oude paradigma en een
inhoudsgerichte aanpak? (p. 22)
 Is er voldoende aandacht voor de intuïtieve
component van competenties en talent?

Intuïtief verstaan is de bodem

 Moet creativiteit niet doorheen alle componenten?

C’

B’

A’

Decalage
tussen
intuïtief
verstaan
en ‘kennis’
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Ondernemingszin

Zelfsturing

beheren

Creativiteit

innoveren

leiderschap

Creativiteit en zelfsturing
klemtoon op

INNOVEREN

creativiteit

zelfsturing

BEHEREN

creativiteit

zelfsturing

leiderschap

leiderschap

entrepreneur

manager
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2

‘Intense mentale activiteit’
Toetssteen voor de kracht
van de leeromgeving

De ‘state of flow’


…absolute concentratie en tijdvergeten bezig zijn,
hoge (intrinsieke) motivatie, intense mentale
activiteit, grote mate van voldoening in de
exploratie en het opereren aan de grens van je
mogelijkheden…

 Meetbaar met de Leuvense Betrokkenheidsschaal

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 3

52

De 10.000 uur-regel
van Gladwell
 ….die becijferde dat je voor een grensverleggend
niveau van competentie zo’n 10.000 uur
gepassioneerd aan de slag moet zijn in een bepaald
gebied.
 Dat komt neer op: wekelijks 20 uur en dat gedurende
10 jaar…

8 scolen, 21 klassen, 10 leerlingen, 5 halve dagen
observaties gespreid over 1 schooljaar, ca. 20 scores per llg

Laag

3,46

3,46
S6L4

3,37

S1L6

3,33

S4L3

3,25

3,31

3,21

S4L6

S4L4

3,2

3,1

S2L4

3,09

S3L3

S8L4

3,05

2,95

S7L4

2,95

S7L3

3,02

2,91

S3L6

S8L6

2,88

S5L4

2,99

2,87

S1L3

S8L3

2,84

S6L3

S3L4

2,82

S5L3

3

S1L4

3,5

3,31

Matig

S5L6

Zeer laag

S2L6

4

2,5

[Onderzoek Gelijke Onderwijskansen]
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Voorspelling van leerwinst voor taalvaardigheid
vanuit betrokkenheid
Normscore
Taaltest

-.389*
Score
beginning

Dutch
French
English
German
Physics
Chemistry
Economy
Geography
Biology
Religion
…

Well-being
3.7
3.2
3.2
3.4
3.7
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7

.417

Betr= 5.00

.222

Betr= 4.50

.028

Betr = 4.00

-.166

Betr = 3.50

-.302*

Betr = 3.15 (M)

Score
end

Interest
3.5
3.5
3.5
3.1
3.1
3.2
4.2
3.3
3.4
3.3

Involvement
3.6
3.2
2.8
3.2
3.2
3.5
3.5
3.4
3.7
3.3

Laevers & Vandeputte,1996
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Hoe creativiteit
ontwikkelen?

n
Ee

ps
a
tr
3-

et
k
ra

Trap 3: creativiteit
‘ideational fluency’

Trap 2: Verbeeldingskracht

Intuïtieve intelligentie en het LOI-syndrom

Trap 1 Betrokkenheid
Intense mentale activiteit

3

Innovatieve
leeromgevingen
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Werkzame bestanddelen van
krachtige leeromgevingen
 Respect voor het kind/de jongere
 Een rijk milieu
 Een ‘open framework’ benadering

Initiatief van de
leerkracht

Het ‘open framework’ model
Schools

Open
framework

Bewarend

Kindgericht

Initiatief van de kinderen
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Werkzame bestanddelen van
krachtige leeromgevingen
 Respect voor het kind/de jongere
 Een rijk milieu
 Een ‘open framework’ benadering
 Sugata Mitra: Self Organizing Learning Environments

 De impressie-expressie cyclus als motor
 Interactie, communicatie, klasklimaat
 Observatie, observatie, observatie [ontdekken van talenten]

4

Randvoorwaarden
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Randvoorwaarden
 Interventiestudies binnen een strak format
 Pre- en posttest design
 Vergelijkend methoden onderzoek
 Modellen die beantwoorden aan nieuwe paradigma
 Een leerlingvolgsysteem en actieve rol van CLB met
de procesvariabelen Welbevinden en Betrokkenheid
als kern [van 0 tot 18 jaar]
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Ester

Evolution in WB and INV
[Esther]

Randvoorwaarden
 Interventiestudies binnen een strak format
 Pre- en posttest design
 Vergelijkend methoden onderzoek
 Modellen die beantwoorden aan nieuwe paradigma
 Een leerlingvolgsysteem en actieve rol van CLB met
de procesvariabelen Welbevinden en Betrokkenheid
als kern
 Peilingproeven met een ware competentiegerichte
signatuur en op alle sleutelcompetenties/disposities
 de welzijns en innovatielijn
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Hoorzitting
over de hervorming van het secundair onderwijs,
thema aansluiting arbeidsmarkt en hoger onderwijs
Verslag
namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
uitgebracht door de dames Kathleen Helsen en Gerda Van Steenberge
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De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen hield op 26 oktober 2011 een vierde
hoorzitting over de hervorming van het secundair onderwijs, thema aansluiting van het
secundair onderwijs met de arbeidsmarkt en met het hoger onderwijs. Voor het verslag
van de eerste hoorzitting, zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/1. In dit parlementair
stuk is ook de oriëntatienota ‘Mensen doen schitteren’ van de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, opgenomen. Deze nota vormde
de aanleiding voor een reeks van zes hoorzittingen. De tweede hoorzitting behandelde het
thema schoolloopbaan (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/2), de derde hoorzitting het
thema curriculum en didactiek (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/3).
1.

Uiteenzetting door de heer Fons Leroy

De heer Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, merkt op dat zijn presentatie gebaseerd is op een advies van de raad van bestuur van de VDAB naar aanleiding van de nota
van minister Smet over de hervorming van het secundair onderwijs.
De VDAB vertrekt van drie uitgangspunten. Vooreerst is een eventuele hervorming van
het secundair onderwijs geen zaak van het onderwijs alleen. Ook actoren van de arbeidsmarkt zoals bedrijven, VDAB en sectorfondsen moeten die hervorming mee gestalte
geven. Verder moet er coherentie zijn in de trajectmatige aanpak doorheen het onderwijs,
met aansluiting op de arbeidsmarkt. Voor jongeren die afhaken moeten er naadloze overgangen zijn waardoor ze toch een plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Ten slotte
dient de hervorming coherent en begrijpelijk te zijn, ook voor ouders en leerlingen.
De goede punten in de nota zijn de brede basisopleiding, de kennismaking met allerlei
belangstellingsgebieden waardoor jongeren zin kunnen krijgen om zich op bepaalde terreinen verder te ontwikkelen. Het is belangrijk om gedifferentieerd te sturen op talentontwikkeling en competentiegericht leren. De nota sluit naadloos aan bij bepaalde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, namelijk competentiegericht werken en talentontwikkeling op de arbeidsmarkt. Door de bredere oriëntering kunnen er ook bredere studiekeuzes
worden gemaakt. Taalachterstand moet zo snel mogelijk worden opgespoord en geremedieerd om de integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Het inbouwen van schakelprogramma’s en keuzemomenten is ook een goede zaak. Het inbedden van innovatieve
leeromgevingen en nieuwe leerstrategieën is noodzakelijk omdat het initieel onderwijs
tot op zekere hoogte coherent moet zijn met het levenslang leren waar ook afstandsleren
en werkplekleren een rol spelen. De nota besteedt ook aandacht aan vier hardnekkige
pijnpunten van ons onderwijssysteem, namelijk de schoolse vertraging en het watervalsysteem, de schoolmoeheid en de ongekwalificeerde uitstroom.
De VDAB bekijkt de nota uiteraard vanuit de situatie van de arbeidsmarkt. Gelet op
de demografische ontwikkelingen en op de lage werkzaamheidsgraad, is de arbeidsmarkt
heel fragiel. Er is niet alleen een kwantitatieve schaarste, maar ook een kwalitatieve: vraag
en aanbod sluiten steeds minder op elkaar aan. Veel jongeren maken studiekeuzes die
slechts beperkte kansen bieden op de arbeidsmarkt. Deze jongeren moeten dus meteen na
het verlaten van de school geheroriënteerd worden naar beroepen die wel perspectieven
bieden. De studiekeuze zelf is weinig gedifferentieerd. Zestig percent van de leerlingen
van het tso en het bso richt zich op drie studiegebieden die dan nog eens onderverdeeld
zijn in typisch mannelijke en typisch vrouwelijke studierichtingen. Er ontstaan wel nieuwe
studierichtingen in functie van de arbeidsmarkt. De vergroening van de economie zet zich
door naar het tso en het bso. De modules die goede toekomstperspectieven bieden worden echter door weinig jongeren gevolgd. Werkgevers merken op dat afgestudeerden van
de arbeidsmarktgerichte studierichtingen niet altijd klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De
scholing is niet altijd gericht op de bedrijfsbehoeften en ook de attitude laat soms te wen-
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sen over. Ook de 6000 aso’ers die niet verder studeren zijn moeilijk te integreren op de
arbeidsmarkt.
Het zal een aantal jaren duren vooraleer de hervorming van het secundair onderwijs zichtbaar wordt in de praktijk. Nochtans zal de arbeidsmarkt tegen 2015 met enorme uitdagingen worden geconfronteerd. Hij pleit ervoor om, binnen de krijtlijnen van de hervorming,
vooruit te lopen op de hervorming door het bevorderen van een pragmatische samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ouders en leerlingen moeten wijze studiekeuzes kunnen maken waarbij de perspectieven op de arbeidsmarkt een rol spelen. De
nota somt de sterktes en de zwaktes van het onderwijssysteem op. Men mag zich echter
niet beperken tot het onderwijs zelf. Ook de ‘stakeholders’ moeten een inbreng kunnen
doen. Daarbij denkt hij aan thema’s als de levensbrede keuzebegeleiding, de oriënteringspraktijken, het werkplekleren, het organiseren van gemeenschappelijke opleidingstrajecten
en het gebruiken van gemeenschappelijke infrastructuur.
Nog belangrijker dan de beroepsgerichte vorming is het verwerven van sleutelcompetenties waarvoor ook de Europese Commissie een referentiekader heeft vastgesteld. Jongeren
die beschikken over generieke sleutelcompetenties zoals sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, zin voor initiatief en ondernemerschapscompetenties, staan immers
sterker op de arbeidsmarkt, ook al maken ze een studiekeuze die op zichzelf minder perspectieven biedt.
De VDAB is van oordeel dat er een goede afstemming moet zijn tussen de loopbaanbegeleiding en het onderwijs. Jongeren moeten in het onderwijs competentieportfolio’s
kunnen opbouwen die overdraagbaar zijn naar de arbeidsmarkt en die door de arbeidsmarkt verder gestoffeerd worden. Dat is nu al het geval in het beroepsonderwijs en bij
instrumenten als My Digital Me en de JES-portfolio die gebruikt worden in de transitie
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het verwerven van arbeidsmarktinzichten is cruciaal.
Daarom zet de VDAB een samenwerking op met de centra voor leerlingenbegeleiding
(CLB). De effecten op het werkveld zijn echter onvoldoende waarneembaar. Daarom zal
de VDAB nu een instrument ontwikkelen, ook op vraag van de minister van Onderwijs,
om ouders en leerlingen arbeidsmarktinzichten bij te brengen. Op de arbeidsmarkt is er
een enorme vraag naar technische en technologische profielen. Als de hervorming daarop
geen antwoord kan bieden, dan mist ze een deel van haar doelstellingen. Het is dus nodig
om technische interesses op te wekken, wat met de brede vorming in de eerste jaren mogelijk zou moeten worden.
Het is belangrijk dat uitval door remediëring zoveel mogelijk voorkomen wordt. Arbeidsmarktspelers kunnen het onderwijs helpen door het opnemen van een proactieve bemiddeling bij mogelijke uitval. Ze kunnen jongeren perspectieven bieden, aanvullend op hun
scholing, via werkplekleren, individuele beroepsopleiding of gewone contracten.
De VDAB vraagt ook dat men het secundair onderwijs zou bekijken in zijn overgang naar
nieuwe onderwijsvormen. De arbeidsmarkt heeft veel belangstelling voor deze nieuwe
onderwijsvormen omdat ze sterk vraaggericht zijn opgezet, maximale tewerkstellingskansen bieden voor de betrokken jongeren en ingaan tegen de stroom van onderwijsverlenging. Het gaat immers om korte opleidingstrajecten waarbij gebruik wordt gemaakt van
eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK).
Men moet nagaan hoe het onderwijs kan inspelen op de snelle ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. In dat verband hecht hij, net als de werkgevers, veel belang aan de sleutelcompetenties. De arbeidsmarktgerichtheid is dus een blijvend aandachtspunt in de organisatie van het secundair onderwijs.
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Hij beklemtoont dat men bij de herstructurering van het secundair onderwijs niet mag
terugvallen in nieuwe watervalsystemen. Ook in het advies van de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen (SERV) wordt die vrees uitgedrukt. Hij beseft dat het watervalsysteem wordt versterkt door het handhaven van het onderscheid tussen arbeiders en
bedienden. Op dat vlak kunnen ook de arbeidsmarktspelers nog een bijdrage leveren. Het
komt erop aan allianties voor talentontwikkeling te creëren. Op dit ogenblik zijn er al heel
wat allianties tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Er is samenwerking op het vlak
van stages en infrastructuur en bedrijfsleiders nemen verantwoordelijkheden op in het
bestuur van onderwijsinstellingen. Daardoor is er een overdracht van talentontwikkeling
van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs en het bedrijfsleven hanteren een
aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, onder meer de loopbaanbegeleiding.
Hij denkt dat er op korte termijn al bruggen kunnen worden geslagen tussen onderwijs
en arbeidsmarkt. De klassieke voorbeelden zijn stageplaatsen voor leerlingen en leraren,
het gezamenlijk gebruik van infrastructuur, het ter beschikking stellen van machines en
het delen van arbeidsmarktinformatie. De leerlingen van tso en bso kunnen gedurende 72
uur gratis opgeleid worden binnen de VDAB-infrastructuur. De VDAB beschikt immers
over bepaalde machines en infrastructuur die niet aanwezig zijn binnen het onderwijs.
Daarmee bereikt de VDAB op dit ogenblik ongeveer 5000 leerlingen uit 250 scholen. Deze
mogelijkheid zal worden uitgebreid in functie van de vrijstaande capaciteit. In sommige
centra zal ook aan de leerlingen van het vijfde jaar een gratis opleidingskrediet worden
gegeven. Die 72 uur zal ook worden aangevuld met een module over loopbaanbegeleiding
en arbeidsmarktmogelijkheden. Klassieke instrumenten zijn de doedagen om kinderen
in contact te brengen met de verschillende sectoren, bedrijven en functies. Visueel is dat
het sterkst uitgewerkt in Het Beroepenhuis in Gent. Het is echter de bedoeling om in alle
competentiecentra een sectoraal beroepenhuis uit te werken. De VDAB stelt ook heel wat
informatie ter beschikking van het onderwijs, onder meer de afstandscursussen en de brochure ‘Start van mijn loopbaan’.
In het kader van het levenslang leren krijgt men steeds meer te maken met gemengde
onderwijscontexten waarbij gewerkt wordt met diverse doelgroepen. Werkzoekenden en
jongeren van het initieel onderwijs zullen steeds vaker samen een opleiding volgen. Werkzoekenden hebben doorgaans een andere cultuur en een andere motivatie.
‘Work in Progress’ impliceert dat die allianties moeten worden geconcretiseerd in sterke
onderwijs- en opleidingscontexten. Op vraag van de SERV heeft men gestalte gegeven
aan het concept van de excellente centra. Dit concept werd mee geïnspireerd door de
afstemmingsproblematiek op de arbeidsmarkt en door de moeilijke budgettaire tijden.
Inmiddels werd dit concept goedgekeurd door het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Door een goede samenwerking tussen allerlei instanties voor onderwijs
en opleiding moeten centra kunnen worden uitgebouwd waar de beste opleidingen worden gegeven door de beste instructeurs met de beste machines. Het zal dan niet gaan om
VDAB-centra, maar om partnerschapscentra waar een kruisbestuiving mogelijk is tussen
werknemers, leerlingen en werkzoekenden binnen dezelfde onderwijscontext. Het is de
bedoeling dat de leerlingen daardoor worden uitgedaagd op het vlak van vakbekwaamheid en beroepsfierheid. De werknemers blijken de beste ambassadeurs van het beroep
te zijn. Door het inbedden van testcentra binnen deze context kunnen ook EVC gestalte
krijgen. Aldus worden sterke opleidingsgehelen gecreëerd die kunnen leiden tot een betere
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Hij besluit dat de hervorming van het secundair onderwijs voor de VDAB kadert binnen
het opzetten van leerladders, met springplanken voor degenen die dat nodig hebben. Het
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moet gaan om een geolied geheel dat steunt op het bouwen aan competenties en het verzekeren van loopbanen.
2.

Uiteenzetting door de heer Erik Peeters

De heer Erik Peeters, hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling van KAHO
Sint-Lieven, zal het hebben over de overgang tussen het secundair en het hoger onderwijs.
Hij zal vooral ingaan op een instrument dat de studiekeuzebegeleiding van de zeventienen achttienjarigen kan vergemakkelijken.
Hij vertrekt van een citaat uit de pers van de voorbije weken: de hogescholen botsen op
de grenzen van de groei. Veel jongeren hebben de weg gevonden naar het hoger onderwijs.
Daarvoor worden in de pers diverse redenen aangehaald.
Bij de vrije studiekeuze vanuit het secundair onderwijs kan men een aantal bedenkingen
maken. Niemand wil nog vakman worden. Op de arbeidsmarkt is er nochtans een gebrek
aan goede vaklui. Jongeren kiezen meer en meer voor het hoger onderwijs. Bij deze evolutie, die op zich niet negatief is, kan men toch een aantal bedenkingen maken. Het feit dat
veel jongeren niet slagen in het hoger onderwijs komt neer op een enorme verspilling van
talent en menselijke energie. Het is ook een verspilling van geld van de ouders en van de
belastingbetaler. Ook het psychologische aspect is belangrijk voor de betrokken jongeren.
Het verstrekken van degelijke informatie is een essentieel element binnen de studiekeuzebegeleiding tussen het secundair en het hoger onderwijs. Vandaag de dag krijgen de
jongeren in het secundair onderwijs heel wat informatie. Ze worden begeleid door hun
eigen leerkrachten. Daarnaast zijn er ook de websites en de opendeurdagen van de instellingen voor hoger onderwijs. Goede informatie over het hoger onderwijs betekent vooral
correcte en onverbloemde informatie. Men moet aan de student duidelijk kunnen zeggen
wat zijn of haar slaagkansen zijn, gegeven een bepaalde vooropleiding. Dat is echter geen
gemakkelijke zaak. Elke student die zich inschrijft in het hoger onderwijs zorgt immers
voor extra inkomsten voor de betrokken instelling.
Men kan zich afvragen of een oriëntatieproef of een toelatingsproef een goede aanvulling
zou zijn bij de informatie die nu al bestaat. Een oriëntatieproef impliceert dat er alleen een
richting wordt aangegeven, terwijl een toelatingsproef werkelijk bepaalt of iemand al dan
niet aan een bepaalde studierichting kan beginnen. Moet een dergelijke test verplicht worden? Moet dat al dan niet een bindend karakter hebben? Moet het gaan om een proef die
specifiek gericht is naar een bepaalde opleiding, zoals de toelatingsproef Geneeskunde,
of naar interessegebieden? Wat moet er bij de jongeren worden getest? Een dergelijke test
moet zeker de voorkennis testen die nodig is om aan een bepaalde opleiding te kunnen
beginnen. Het kan gaan om wiskundige kennis of om communicatieve en andere vaardigheden. Veel van die vaardigheden worden in de tekst opgesomd bij de sleutelcompetenties.
Attitude en motivatie zijn eveneens doorslaggevende elementen.
Op het internet vindt men een waaier aan testen. De website www.studiekiezer.be bevat
bijvoorbeeld de ZOBEST-test die jongeren attent maakt op hun belangstellingsgebieden. Deze test brengt echter geen competenties in kaart. Hetzelfde geldt voor de test SOS
Studiekeuze. Deze lacunes werden ook vastgesteld door de onderzoekers van de dienst
Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling. Daarom werd een studiekeuzebegeleidingsinstrument uitgewerkt.
Met middelen van de associatie werd onder de naam Start-Competent een instrument
uitgebouwd dat ondersteuning biedt bij studiekeuze, maar ook bij studiekeuzebegeleiding.
Het belangrijkste doel van dit project is het tegengaan van de grote drop-out. Heel wat
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studenten stoppen nog vóór ze een eerste keer getest zijn. Uit de stopzettersbevragingen
blijkt dat 65 percent van deze groep aangeeft dat ze geen duidelijk beeld hadden van de
studie. De beschikbare informatie dringt dus niet altijd door tot de jongere. Een tweede
belangrijk antwoord is dat de studierichting te zwaar is. Waarom heeft men hen dan van
start laten gaan? Voor al deze jongeren zijn er namelijk gebouwen, machines, docenten en
administratie nodig.
Een belangrijk tekort binnen het studiekeuzeproces is het inschatten van de eigen competenties. Een leerling maakt deel uit van een bepaalde klasgroep en spiegelt zich aan zijn
medeleerlingen. Het is echter veel moeilijker om de toekomstige opleiding in te schatten.
De startcompetenties vormen het minimum dat noodzakelijk is om succesvol van start
te kunnen gaan. Door dit instrument wordt de student geconfronteerd met zijn keuze en
met zichzelf. De vraag is of de student in kwestie wel de geschikte persoon is voor deze
opleiding, of hij daarvoor de competenties, de motivatie en de interesse heeft, maar ook
of hij de nodige capaciteiten heeft. Het instrument is gericht op vier opleidingen, namelijk
verpleegkunde, kleuteronderwijs, elektromechanica en industrieel ingenieur. Het is ontwikkeld met negen hogescholen en met de K.U.Leuven.
De organisatie van dit project verliep als volgt. Eerst werd een stuurgroep opgericht. De
stuurgroep installeerde een resonantiegroep die op zijn beurt contact heeft opgenomen
met een aantal organisaties die instaan voor studieadvies in het secundair onderwijs. Deze
resonantiegroep heeft het project nauwgezet mee opgevolgd. Eerst werd een generiek
basisinstrument uitgewerkt, vervolgens een opleidingsspecifiek zelftoetsingsinstrument en
ten slotte een draaiboek.
Competenties die nodig zijn voor een bepaalde opleiding of een bepaald belangstellingsgebied werden in kaart gebracht: cognitieve competenties, communicatief vermogen, cooperatief vermogen en zelfstandigheid. Motivatie, interesse en verwachtingen spelen zeker
ook een belangrijke rol in de kans op succes bij de overgang van het secundair naar het
hoger onderwijs.
Elk van deze competenties werd door de negen betrokken partijen grondig geanalyseerd.
Op basis daarvan werden subcompetenties geïdentificeerd, werden gedragsindicatoren
geformuleerd en werd een reeks van vragen ontwikkeld om de gedragsindicatoren te kunnen meten. Deze vragen kwamen terecht in een databank. Men zorgde voor variatie in
de vragen. Niet alleen wordt de test daardoor aantrekkelijker voor de student. Het is ook
niet mogelijk om alles op dezelfde manier te testen. Er werd dus een beroep gedaan op
zelfinschattingsvragen, meerkeuzevragen, rangschikken, filmpjes over concrete situaties in
het beroep en open vragen. Bij de centrale databank werd ook een handleiding gemaakt.
Daardoor kan het instrument worden uitgebreid naar andere opleidingen of faculteiten.
Er is een website ontwikkeld, met de webapplicatie, Start-Competent. Alle studenten kunnen daar vrij naartoe surfen. Ook studiekeuzebegeleiders kunnen er gebruik van maken.
Men dient wel aan te loggen voor deze website. Het is immers de bedoeling dat men de
vragenlijst kan onderbreken zonder dat de gegevens verloren gaan. Het instrument wordt
ook gebruikt voor studenten die zich na een aantal weken of maanden vragen stellen over
de gemaakte studiekeuze. Iedereen kan inloggen in dit systeem. Op de webpagina van
Start-Competent vindt men de vijf testen die werden ontwikkeld. Er is een algemene test
die peilt naar belangstelling en motivatie en naar de begincompetenties die men overal in
het hoger onderwijs nodig heeft, zoals studievaardigheid en begrijpend lezen. Vervolgens
kan men een keuze maken voor een bepaalde studierichting. Na het invullen van de vragenlijst, krijgt men de resultaten. De vragen werden ontwikkeld door de negen hogescholen en door de universiteit. Men heeft zich gebaseerd op de vereiste competenties en op de
niveaus die men voor die competenties voor ogen heeft.
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Het is ook de bedoeling om de student een goed beeld te geven van de opleiding. Alle
aspecten van de opleiding worden in beeld gebracht. De student moet voor zichzelf kunnen uitmaken of dit iets voor hem is. Bij de eindresultaten wordt dat gevisualiseerd. Bij
het ontwikkelen van dit instrument hebben studenten deze tests afgelegd bij het begin
van het academiejaar. Vervolgens werden de resultaten van deze studenten vergeleken met
hun studiesucces bij de januari-examens. Zo heeft men kunnen in kaart brengen welke
startcompetenties gecorreleerd zijn met de graad van succes. Men kan de resultaten ook
meer in detail gaan bekijken voor bepaalde vaardigheden. Zo wordt de kandidaat-student
geconfronteerd met de opleiding en met zichzelf. Het probleem is dat het instrument ook
studenten afschrikt. Binnen een concurrentiële situatie kan men zich dat jammer genoeg
niet zomaar veroorloven.
Ook studiekeuzebegeleiders kunnen aanloggen en de testresultaten bekijken samen met
de student. Aan de hand van de ingevulde vragen kunnen bepaalde aspecten ook worden
geremedieerd. Voor de studiebegeleiders is er een draaiboek voor het voeren van een oriënteringsgesprek op basis van de testresultaten.
Deze test werd wetenschappelijk onderbouwd. De resultaten van de vragenlijst die in september-oktober werden afgenomen, werden vergeleken met die van de eerste examenperiode. Er was een significant lineair verband met een matige positieve correlatie (zie grafiek
p. 21).
De algemene conclusie kan zijn dat de opleidingsspecifieke vragenlijsten een voorspellende waarde hebben ten opzichte van de examenresultaten. De vragenlijsten kunnen ook
belangrijk zijn om deficiënties van bij de start op te sporen en om de juiste begeleiding aan
te bieden. De vragenlijsten zeggen echter niet alles. Er zijn nog heel wat andere factoren
die het uiteindelijke examenresultaat van de studenten mee bepalen.
De politici moeten dus een antwoord vinden op de volgende vragen. Kan dit instrument
nuttig zijn om de beschikbare middelen nuttiger te gebruiken? Kan de vrije studiekeuze
met dit instrument gevrijwaard worden? Is het een goed idee om het instrument aan te
bieden aan alle jongeren?
3.

Vragen en opmerkingen van de commissieleden

3.1. Tussenkomst van mevrouw Ann Brusseel
Mevrouw Ann Brusseel zou van de heer Leroy wat meer uitleg willen over zijn uitspraak
rond keuzes met geringe kansen op de arbeidsmarkt. Welke maatregelen stelt hij voor om
foute studiekeuzes te voorkomen? Is het de bedoeling om, zoals een vertegenwoordiger
van Agoria enige tijd geleden stelde, jongeren te stimuleren om te beginnen met opleidingen, bijvoorbeeld ingenieursstudies, en om hen te ontmoedigen voor andere opleidingen,
bijvoorbeeld door te bepalen dat afgestudeerden van die studierichting geen recht hebben
op werkloosheidsuitkeringen? Waarom kiezen jongeren onvoldoende voor bepaalde studierichtingen? Hebben zijn opmerkingen over een foute studiekeuze alleen te maken met
tso en bso of ook met het hoger onderwijs? Zij denkt dat er voor het hoger onderwijs niet
echt een probleem is omdat de meeste mensen die hoger onderwijs hebben gedaan, hoe
dan ook werk vinden.
De heer Peeters heeft een aantal interessante vragen gesteld rond een oriëntatieproef
of een toelatingsproef. Hij heeft die vragen echter niet beantwoord. Nochtans heeft hij
daarover vermoedelijk wel een eigen mening. De test biedt een goede oriëntering. Voor
bepaalde opleidingen zou de test – of bepaalde onderdelen ervan – echter ook bindend
kunnen zijn. Daarover wil ze de mening van de heer Peeters kennen. Hoe staat hij tegenover een centraal eindexamen aan het einde van het aso, zoals dat bestaat in de meeste
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andere Europese lidstaten? Zo kan men aan de achttienjarige een beter beeld geven van
zijn eigen kennis en competenties. Op dit ogenblik bestaat een dergelijke objectieve evaluatie namelijk niet.
3.2. Tussenkomst van mevrouw Kathleen Deckx
Mevrouw Kathleen Deckx verwijst naar de opmerking van de heer Leroy dat afgestudeerden van tso en bso niet altijd echt klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zij zou graag weten in
welke specifieke richtingen dat opvalt. Wat is de oorzaak van dit probleem? Welke oplossingen zijn er mogelijk?
Hoe moet men omgaan met de 6000 aso’ers die niet doorstromen naar hoger onderwijs
en die dus niet echt voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Moet er binnen de aso-richtingen
ook meer arbeidsmarktgericht gewerkt worden?
Ze is het ermee eens dat er aandacht moet zijn voor werkplekleren, degelijke begeleiding
en een gepast instrumentarium. In de praktijk is het echter niet altijd evident om voor
studenten een aangepaste en kwalitatieve werkplek te vinden. Hoe moet men daarmee
omgaan? Doen de bedrijven op dat vlak wel de juiste inspanningen? Wat bedoelt hij met
de opmerking dat de invulling van het werkplekleren nog te beperkt is?
De heer Peeters zegt niet expliciet of toetsen volgens hem wenselijk zijn voor de start van
het hoger onderwijs. Wat moet er gebeuren indien een jongere niet slaagt? Hoe moet die
verder georiënteerd worden? Moeten er schakeljaren worden opgericht tussen secundair
en hoger onderwijs? Moet er niet meer op maat van de student worden gewerkt, ook in het
hoger onderwijs? Wat doet men met een student die net niet slaagt in een toelatingsexamen? Betekent dat dat hij absoluut geen kans heeft om te slagen in de betrokken richting?
3.3. Tussenkomst van mevrouw Elisabeth Meuleman
Mevrouw Elisabeth Meuleman wil weten hoe de heer Leroy staat tegenover de algemene
en brede eerste graad die bepleit wordt in de nota van de minister. Vindt hij het goed dat
de keuze voor een beroepsgerichte opleiding zou worden uitgesteld? Dan is er namelijk
minder tijd voor de eigenlijke beroepsopleiding, maar misschien zullen er wel meer jongeren een juiste keuze maken.
In zijn nota heeft hij het onder meer over de sleutelcompetenties die de jongeren in het
onderwijs zouden moeten verwerven. Bij de arbeidsmarktgerichtheid heeft hij het over
de wendbaarheid, over het vermogen om in te spelen op snelle maatschappelijke veranderingen. Ze vraagt zich af of dat niet in tegenspraak is met de vraag dat de jongeren klaar
zouden zijn voor de arbeidsmarkt.
Als de 6000 mensen die na het aso niet verder studeren, beschikken over een set van sleutelcompetenties, kan men het volgens haar aan de arbeidsmarkt overlaten om te zorgen
voor een korte beroepsgerichte opleiding. Ze wil weten of de heer Leroy het daarmee eens
is.
3.4. Tussenkomst van mevrouw Sabine Poleyn
Mevrouw Sabine Poleyn wil graag weten welk percentage van de leerlingen op dit ogenblik
bereikt wordt met de samenwerking tussen excellentiecentra en secundaire scholen. Is het
de bedoeling om alle leerlingen daarmee te bereiken? Ze veronderstelt dat het basisonderwijs geen doelgroep is. Het hoger onderwijs kan daar ook een beroep op doen, maar dan
tegen betaling. Zijn er plannen om dat gratis te maken? Wat is de rol van de VDAB binnen
het Beroepenhuis in Gent? Is het de bedoeling dat elke sector een dergelijk beroepenhuis
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opricht, wellicht verspreid over Vlaanderen? Het is de bedoeling van de regionale technologische centra (RTC) om met alle partners samen te investeren in hoogtechnologische
infrastructuur. Ze wil weten hoe dit te rijmen valt met de opdracht van de RTC’s.
Uit de hoorzittingen is gebleken dat de bedoelingen van de hervorming van het secundair
onderwijs voor een groot deel kunnen worden gerealiseerd door in te zetten op de lerarenopleiding. Het is haar niet duidelijk wat de VDAB te bieden heeft aan de leerkrachten als
doelgroep.
De nieuwe structuur die wordt omschreven in het voorstel van minister Smet wordt sterk
afgelijnd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Vanuit de onderwijswereld wordt dat niet
zo positief bekeken. Ze veronderstelt dat men dat wel waardeert vanuit de arbeidsmarkt.
Hierdoor wordt de positie van het zevende jaar bso minder duidelijk. Na het zesde jaar
bso zouden de leerlingen een kwalificatie krijgen, maar dan een lagere. Se-n-Se (secundairna-secundair) zou verbreed worden tot het bso. Ze vraagt zich af of dat positief is voor de
arbeidsmarkt.
Men zegt dat het onderwijs beter zou moeten worden afgestemd op de arbeidsmarkt. Bij
het opstellen van de beroepscompetentieprofielen voor hbo5 vanuit de SERV verlopen de
discussies echter zeer moeilijk. Het is dus niet zo makkelijk om de noden van de arbeidsmarkt te omschrijven.
Aan de heer Peeters vraagt ze of er indicaties zijn dat het aanbod binnen de lerarenopleidingen zal moeten worden uitgebreid om deze hervorming te realiseren. Ze denkt daarbij
onder meer aan de noodzakelijke bijscholingen.
3.5. Tussenkomst van mevrouw Goedele Vermeiren
Mevrouw Goedele Vermeiren sluit zich aan bij de vragen van de vorige sprekers. Ze is het
eens met de opmerking van de heer Leroy dat afgestudeerden van het tso en het bso niet
altijd klaar zijn voor de arbeidsmarkt.
De heer Leroy is voorstander van een brede eerste graad, wellicht omdat hij hoopt dat
leerlingen dan een betere keuze zullen maken. Ze vraagt zich af of de opleidingstijd daardoor niet te kort wordt. Zou men de competenties en de interesses van de leerlingen niet
moeten beginnen opsporen in het basisonderwijs? De heer Leroy heeft het over schoolloopbaanbegeleiding, over studiekeuzebegeleiding en over loopbaandenken. Daarbij is
inzicht in de arbeidsmarkt noodzakelijk. De leerkrachten, die in dit alles het eerste aanspreekpunt zijn, hebben echter niet altijd een zicht op de diverse studiemogelijkheden en
op de arbeidsmarkt. Zij wil vernemen, ook van de heer Peeters, hoe dat kan worden ingepast in de opleiding van de leraar.
De heer Peeters is zich ervan bewust dat het aan het begin van het academiejaar eigenlijk
al te laat is voor het afnemen van deze test. In dat verband verwees hij naar de maturiteitsproef die vroeger werd afgenomen aan het einde van het secundair onderwijs. Misschien
zou het goed zijn als secundaire scholen in het zesde jaar tijd zouden vrijmaken voor het
afleggen van die testen. Misschien moeten die testen meer bekend worden gemaakt.
3.6. Tussenkomst van mevrouw Vera Celis
Mevrouw Vera Celis sluit zich aan bij de vragen van de vorige sprekers. Van de heer Leroy
wil ze vernemen of de arbeidsmarkt vragende partij is voor een dergelijke spectaculaire
hervorming van het secundair onderwijs. Zullen de hervormingen tegemoetkomen aan
de noden van de arbeidsmarkt? Kan het gelijkschakelen van het statuut van arbeiders en
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bedienden geen positieve rol spelen? Hoe staat hij tegenover de koppeling van de opleidingen aan de Vlaamse kwalificatiestructuren?
Van de heer Peeters wil ze vernemen hoe men de studiekeuzebegeleiding naar het hoger
onderwijs kan verbeteren binnen een hervormd secundair onderwijs. Kan een dergelijke
test worden ingebouwd binnen een studiekeuzetraject in het secundair onderwijs?
3.7. Tussenkomst van mevrouw Kathleen Helsen
Mevrouw Kathleen Helsen merkt op dat er in het Vlaamse secundair onderwijs wel 800
studierichtingen zijn. Dat is heel veel. Binnen de geplande hervorming van het secundair
onderwijs wil men daarin schrappen. Ze vraagt aan de heer Leroy of de arbeidsmarkt
een dergelijk groot aantal studierichtingen nodig heeft. Waarmee dient men volgens hem
rekening te houden bij het schrappen in die studierichtingen? Jongeren moeten inzetbaar
zijn op een arbeidsmarkt die continu in beweging is. De heer Leroy is van oordeel dat de
opdeling tussen arbeidsmarktgerichte en doorstromingsgerichte opleidingen niet direct
een oplossing is voor de huidige knelpunten. Heeft hij dan een beter voorstel?
De heer Peeters heeft veel aandacht besteed aan een testinstrument. Een belangrijke vraag
is echter of de eindtermen van het secundair onderwijs aansluiten bij de beginsituatie van
het hoger onderwijs. Een eventuele kloof tussen beide moet men proberen te dichten,
hetzij binnen het secundair onderwijs, hetzij binnen het hoger onderwijs. De uitgewerkte
test maakt het mogelijk om extra begeleiding aan te bieden indien jongeren onvoldoende
voorbereid zijn op een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs. Men zou er ook
kunnen van uitgaan dat bepaalde studierichtingen voldoende voorbereiding bieden voor
een bepaalde opleiding van het hoger onderwijs. Op dit ogenblik is de keuzevrijheid echter
heel groot. Ze vraagt zich af of die keuzevrijheid moet behouden blijven. Kan Se-n-Se of
hbo5 een goede oplossing zijn wanneer de leerlijnen tussen secundair en hoger onderwijs
niet perfect bij elkaar aansluiten?
3.8. Tussenkomst van de heer Filip Watteeuw
De heer Filip Watteeuw gaat in op het ontwikkelen van allianties om de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. De arbeidsmarkt moet worden binnengebracht
in het onderwijs, maar misschien moet ook het onderwijs worden binnengebracht in de
arbeidsmarkt. Hij vraagt zich af of het bedrijfsleven daar wel klaar voor is. Slechts een
derde van de bedrijven heeft immers een competentiebeleid. Veel bedrijven voldoen zelfs
niet aan de basisvoorwaarden om daarmee te beginnen. Binnen de human resources is er
een evolutie aan de gang naar outsourcing. Bepaalde diensten worden uitbesteed. Aanvankelijk werd vooral de ‘payroll’ overgelaten aan een sociaal secretariaat. Nu worden
ook training en opleiding uitbesteed. Daardoor zijn de bedrijven niet langer bezig met het
competentiegericht werken. Dat zal de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt eveneens bemoeilijken. Welke instrumenten zijn er om het bedrijfsleven meer onderwijsgericht
en meer competentiegericht te maken? Welk aanbod wil de VDAB doen op dit vlak? Hoe
schat hij de huidige evoluties binnen het bedrijfsleven in?
3.9. Tussenkomst van mevrouw Marleen Vanderpoorten
Mevrouw Marleen Vanderpoorten sluit zich aan bij de vragen van de vorige sprekers. De
heer Leroy merkte op dat men kostbare tijd kan verliezen door het wachten op een hervorming van het secundair onderwijs. Ze wil weten welke elementen volgens de heer Leroy
dringend moeten worden aangepakt. Hoe kunnen die elementen uit de hervorming van
het secundair onderwijs worden gehaald?
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Ze sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Poleyn over de RTC’s en over het beroepenhuis. Hoe ziet de heer Leroy een eventuele uitbreiding van dat initiatief ? Hoe kan het
basisonderwijs worden bijgestuurd om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
te verbeteren?
Van de heer Peeters wil ze vernemen wie deze test nu kan gebruiken. Is de test bestemd
voor de studenten die nu in de betrokken opleidingen zitten? Of kan hij mits enige aanpassing ook worden gebruikt in het secundair onderwijs?
3.10. Tussenkomst van de heer Boudewijn Bouckaert
De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter, wil weten of er ook een benchmark is gebeurd
met de studenten die de test niet hebben afgelegd.
4.

Antwoorden van de sprekers en replieken

4.1. Antwoorden van de heer Fons Leroy
De heer Fons Leroy antwoordt dat de VDAB ervan uitgaat dat men zich niet mag blindstaren op de technische componenten van het secundair onderwijs. De generieke competenties zijn minstens even belangrijk. Iemand die binnen het onderwijs generieke
competenties verworven heeft, zoals leercompetenties, loopbaancompetenties en ondernemerschapscompetenties, staat altijd sterker op de arbeidsmarkt, welke studierichting
hij ook gevolgd heeft. De kritiek van de ondernemers gaat meer over de generieke competenties dan over de technische. Technische competenties kan men immers vrij gemakkelijk
bijspijkeren.
Het lijkt hem geen goed idee om jongeren te vroeg definitieve keuzes te laten maken. Dan
krijgen ze immers niet de kans om hun talenten te ontdekken. Daarom lijkt een brede oriëntering hem beter. Vanaf het kleuteronderwijs zouden kinderen de kans moeten hebben
om hun talenten en hun passies te ontdekken. Het onderwijs hoeft niet arbeidsmarktgericht te zijn in die zin dat het focust op beroepsgerichte of technische competenties. Men
dient echter een talentstrategie uit te bouwen. Ook hij vraagt zich af of het mogelijk is om
binnen het secundair onderwijs een oriënteringstest in te lassen.
Hij pleit niet voor arbeidsmarktgericht onderwijs. De actoren van de arbeidsmarkt moeten wel betrokken worden bij deze hervorming. De verantwoordelijkheid mag niet worden
afgeschoven op het onderwijs. Het onderwijs is nu al overbevraagd. De arbeidsmarkt of
de VDAB moeten de onderwijsdoelstellingen niet bepalen. Ze moeten wel nagaan waar
men het onderwijs kan faciliteren bij het bereiken van die doelstellingen, vooral bij jongeren die kiezen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. De actoren van de arbeidsmarkt
moeten inderdaad een grotere verantwoordelijkheid opnemen, onder meer door het aanbieden van stages en van werkplekleren en door het ter beschikking stellen van infrastructuur. De excellente centra moeten een goede onderwijs- en opleidingscontext bieden, niet
alleen voor leerlingen, maar ook voor instructeurs en leerkrachten. De actoren van de
arbeidsmarkt moeten de leerkrachten dus ook als doelgroep gaan beschouwen.
In Vlaanderen is er geen cultuur van levenslang leren. Ook hij vreest dat de huidige
bedrijfscontext niet positief is voor het ontstaan van een dergelijke cultuur. De sociaaleconomische toestand en de verwachtingen van nieuwe kandidaten op de arbeidsmarkt zijn
echter van die aard dat bedrijven wel zullen moeten investeren in levenslang leren. Bedrijven die zich niet ontwikkelen tot leeromgevingen dreigen de aansluiting te missen, zowel
op economisch vlak als voor het aantrekken van nieuwe kandidaten. Het onderwijs moet
een actor zijn op de arbeidsmarkt door de jongeren sleutelcompetenties aan te reiken. De
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bedrijven moeten echter ook leeromgevingen zijn. Dat moet leiden tot het versterken van
de competentieportfolio van de werknemer.
Goede instrumenten zoals het beroepenhuis moeten worden behouden. Men kan eraan
denken het effect ervan te vermenigvuldigen door ze te koppelen aan de excellente centra. Als de sectoren bereid zijn om daarin te investeren, samen met de overheid, scholen,
VDAB en Syntra, dan kunnen binnen de excellente centra ontdekhoeken worden uitgewerkt waar jongeren en werkzoekenden kunnen kennismaken met de diverse functies
binnen een bepaalde sector. In de nota van de minister staat dat de competenties altijd
verbonden zijn aan bepaalde contexten. Dat is echter niet makkelijk te realiseren op de
arbeidsmarkt omdat die heel veel verschillende contexten heeft. Bij de inrichting van het
onderwijs- en opleidingssysteem zou men echter tenminste de industriële context moeten
inbouwen.
Hij meent dat het niet de taak is van de VDAB om aan te geven welke opleidingen er kunnen worden afgeschaft binnen een rationalisatie. Hij wil wel een aantal maatschappelijke
criteria aanreiken die in overweging kunnen worden genomen. Inzake de inhoud van de
opleiding moet men zich vooral afvragen of ze de generieke competenties versterkt. Het
afschaffen van bepaalde richtingen mag het huidige onevenwicht binnen het aanbod niet
nog versterken. Het onderwijs moet voldoende arbeidskrachten afleveren, niet alleen voor
de socialprofitsector, maar ook voor de technologische richtingen en voor de industrie.
De VDAB maakt gebruik van de Vlaamse kwalificatiestructuur om de eigen opleidingen
te positioneren. Een kwalificatiestructuur kan een instrument zijn om mensen te emanciperen, om hen te doen groeien naar een zo hoog mogelijk competentieniveau. Binnen de
Vlaamse en de Europese kwalificatiestructuur wordt zestig percent van de beroepsbevolking echter gestigmatiseerd door ze te situeren op de onderste treden van deze structuur.
Ook het onderscheid tussen arbeiders en bedienden werkt volgens hem stigmatiserend.
Een Vlaamse kwalificatiestructuur zonder een beleid van leerladders is volgens hem een
gemiste kans. Leerladders kunnen ook ontstaan door het verwerven van competenties op
de werkvloer of in maatschappelijke activiteiten.
De allianties moeten inderdaad werken in twee richtingen. In de praktijk gebeurt er in
Vlaanderen echter meer dan men wel denkt. Er zijn nu al allianties met het secundair en
het hoger onderwijs, met bedrijven en sectoren, met de VDAB, met Syntra en met sectorfondsen. Dit zou echter de normale gang van zaken moeten zijn.
Uiteraard dienen de RTC’s een belangrijke rol te spelen in de talentontwikkelingscoalities.
Het is niet de bedoeling dat Onderwijs, Syntra of VDAB een dominante rol spelen binnen de excellente centra. Het moet een gemeenschappelijk verhaal worden. Dat is alleen
mogelijk als de RTC’s de rol spelen van katalysator. Daarvoor zouden de RTC’s echter een
neutrale actor moeten zijn die boven de andere actoren staat.
De vrije studiekeuze is een goede zaak. Heel wat jongeren komen echter op de arbeidsmarkt in een studierichting waarvoor weinig of geen vacatures zijn. Wanneer men de
gemeenschap dan ook vraagt om een werkloosheidsvergoeding te betalen, dan gelden er
andere regels. Hij vindt het onverantwoord om deze jongeren zes maanden te laten aanmodderen op de arbeidsmarkt. Men moet de moed hebben om hen een andere oriëntatie
aan te reiken. Deze jongeren krijgen nog altijd vacatures doorgespeeld die verband houden met hun oorspronkelijke keuze, maar ze moeten er een tweede beroep bijnemen. Als
ze op de arbeidsmarkt komen, dan moet het duidelijk worden welke interessante competenties ze wel hebben, ook al biedt hun oorspronkelijke studiekeuze weinig perspectieven.
Gezien zijn communicatieve vaardigheden kan een presentator bijvoorbeeld ingezet worV L A A M S P A R LEMENT
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den als verkoper. De ontbrekende competenties kunnen worden aangevuld in een opleiding.
4.2. Antwoorden van de heer Erik Peeters
De heer Erik Peeters antwoordt dat hij een voorstander is van een oriënterings- of toelatingsproef. De huidige situatie leidt immers tot een gigantische verspilling van middelen.
Ook de rectoren hebben zich hierover uitgesproken. Rector Van Cauwenberge, die sinds
1 oktober voorzitter is van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), heeft gezegd dat
hij binnen de drie maanden een nota zal uitbrengen rond de invoering van een oriënterings- of toelatingsproef tegen 2013. In de pers werd vermeld dat de minister voorstander
is van een ‘assessment’ of een breed beoordelingsprogramma. De heer Peeters is het daar
niet mee eens en zegt dat het uitvoeren van een uitgebreid individueel assessment van
kandidaat-studenten niet nodig is. Een goed ontwikkelde oriënterings- of toelatingsproef
is voldoende.
In het buitenland wordt er gewerkt met een systeem van centrale eindexamens. Hij ziet
niet zoveel heil in een dergelijk systeem. Volgens hem heeft het weinig zin om te testen
wat men in de vooropleiding heeft gehad. Hij geeft het voorbeeld van het vak fysica. Voor
veel opleidingen binnen de exacte wetenschappen of de technologie moet men namelijk
wel een basis fysica hebben, maar in essentie start men vanaf nul. De mensen met een
aangepaste vooropleiding hebben het in het begin heel gemakkelijk voor dat vak, maar zij
hebben dan weer andere problemen. Eventuele oriënteringsproeven zou hij organiseren
per interessegebied, per faculteit of zelfs voor meerdere faculteiten samen.
Hij is zeker een voorstander van het organiseren van oriëntatieproeven of toelatingsproeven op het einde van het secundair onderwijs. De oriëntering naar het hoger onderwijs
vormt immers het sluitstuk van het secundair onderwijs. Bij de aanvang van het eerste
academiejaar heeft men eigenlijk al een beslissing genomen op basis van een zelfinschatting. Na het toetsen moet men sowieso communiceren over de toetsresultaten.
Als de toetsen (oriëntatieproeven of toelatingsproeven) niet goed zijn, moeten ze worden aangepast. Als de toetsen de instroom naar het hoger onderwijs te zeer afremmen,
dan moeten de toetsen eveneens worden aangepast. Als de toetsen erop wijzen dat men
bepaalde competenties meer moet gaan uitbouwen in het secundair onderwijs, dan moet
daarover worden gecommuniceerd en moet dat worden meegenomen in de hervorming
van het secundair onderwijs.
Wanneer een individuele kandidaat-student niet slaagt voor de toets, dan bewijst men hem
een dienst door hem duidelijk te maken dat hij voor dat gebied niet de geschikte competenties heeft. Deze jongere kan zich heroriënteren of hij kan aan het werk gaan. Men mag
geen foutieve verwachtingen scheppen bij de jongeren.
Men is zich er duidelijk van bewust dat er een aanbod nodig is voor nascholing en lerarenopleiding. De hogescholen en de universiteiten hebben via hun diensten ‘permanente
vorming’ en ‘voortgezette opleidingen’ een breed aanbod. Ze zullen hun aanbod natuurlijk
moeten aanpassen eens de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs zijn goedgekeurd.
Soms wordt opgemerkt dat er te veel contacten zijn tussen de universiteiten en het bedrijfsleven. Omwille van de centen zouden de universiteiten zich schikken naar de wensen van
het bedrijfsleven. Daardoor zouden ze te weinig bezig zijn met de studenten. Hij is van
oordeel dat een verwevenheid tussen het hoger onderwijs en de beroepswereld essentieel is.
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De lesgever dient betrokken te zijn bij het bedrijfsleven. Ook de studenten moeten vrij snel
in de opleiding geconfronteerd worden met het werkveld.
Hij vindt het een goed idee om de testen te laten afnemen op het einde van het secundair
onderwijs. Hij is voorstander van een oriëntatieproef, maar op dit ogenblik hoeven de
resultaten van deze proef nog niet bindend te zijn. Hij meent wel dat men een dergelijke
proef zou moeten afleggen vooraleer men zich in het hoger onderwijs kan inschrijven. Als
de resultaten van de proef bindend zouden worden, dan dreigen er problemen te rijzen
omdat de financiering gebaseerd is op de instroom. Misschien zullen sommige faculteiten
de testen dan iets gemakkelijker maken. De heer Boudewijn Bouckaert vraagt of een bindende toets niet het risico inhoudt dat studenten strategisch zullen antwoorden. De heer
Erik Peeters beaamt dat dit gevaar bestaat. Hij weet wel dat de psychologen en de pedagogen die deze testen uitwerken, daarmee rekening houden.
De uitdaging bestaat erin de startcompetenties van het hoger onderwijs te laten aansluiten
bij de eindtermen van het hoger onderwijs. Het is de bedoeling een continuüm te creëren.
Als er een kloof blijkt te zijn, dan moet daaraan gewerkt worden. In dat kader werden
ook Se-n-Se en hbo5 vermeld als mogelijke noodoplossingen om de overgang te helpen
maken. Hij is van mening dat dat dit geen ‘noodoplossingen’ zijn, maar dat het gaat om
volwaardige opleidingen. Een Se-n-Se-opleiding moet leiden tot een volwaardig diploma
waarmee iemand echt aan de slag kan gaan. Ook een hbo5-opleiding is geen opstapje naar
een professionele bachelor. Het is de bedoeling dat dit volwaardige opleidingen worden
die een plaats hebben binnen het geheel. Se-n-Se- en hbo5-opleidingen zullen er wel voor
zorgen dat een aantal jongeren die de opstap vandaag niet kunnen maken, dat dan wel
kunnen doen. Het is de bedoeling om de EVK’s te valideren bij het verder studeren na een
hbo5-opleiding.
Kandidaat-studenten dienen de vrijheid te behouden om te kiezen voor een oriëntatietoets
in een bepaald domein. De vooropleiding mag de latere studiekeuze niet determineren.
De slaagcijfers van jongeren die in het secundair onderwijs een sterkere richting hebben
gevolgd liggen hoger. Toch slagen er ook heel wat leerlingen die afkomstig zijn uit de zogenaamd zwakkere richtingen.
Het ontwikkelen van het instrument heeft veel tijd gevergd. In oktober is men het instrument beginnen testen bij een brede waaier aan instellingen, bij studenten die al ingeschreven waren voor een bepaalde opleiding. De test bleek een hoge betrouwbaarheid
te hebben. Wie zwak scoorde voor de test, deed het ook niet goed voor de examens van
januari. De heer Peeters verduidelijkt nog dat de website vrij toegankelijk is. Iedereen kan
de test doen.
4.3. Replieken
Mevrouw Ann Brusseel vraagt of het de bedoeling is dat de test breed wordt verspreid,
ook buiten de associatie K.U.Leuven?
De heer Erik Peeters zegt dat de test bekend is gemaakt binnen de associatie, voorgesteld
werd aan de CLB’s en op een studiedag en er worden workshops gegeven, onder andere
in secundaire scholen om kennis te laten maken met de test. Het instrument heeft echter
ook beperkingen: het gaat om vier opleidingen en een algemene oriëntatietest. Het is ook
een vrij hard, confronterend instrument en in die zin mogelijks niet voor iedereen geschikt.
Verder is mevrouw Ann Brusseel van mening dat voor een oriënterings- of toelatingsproef
er toch een centraal meetmoment moet zijn.
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De heer Erik Peeters is van oordeel dat een eventuele oriënteringsproef zo breed mogelijk
moet worden doorgevoerd. Zo niet, kunnen studenten bij verschillende instellingen testen
gaan afleggen.
Mevrouw Marleen Vanderpoorten vraagt of een verbreding van de bacheloropleiding,
waarvoor sommige rectoren sympathie koesteren, wel nodig is bij een betere studiebegeleiding, bijvoorbeeld door een dergelijke test.
De heer Erik Peeters zegt dat de brede bachelors terug werden ingevoerd bij de ingenieurs.
Het eerste jaar is er terug universeel. Het eerste jaar was volgens hem te specifiek. Voor
tewerkstellingsmogelijkheden is een brede basis nuttig. Maar hij is geen voorstander van
het verlengen van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs.
De heer Filip Watteeuw deelt met de heer Leroy de bekommernis voor het levenslang leren
en de rol van het bedrijfsleven. Hij heeft wel vragen bij de opvatting van de heer Leroy dat
bedrijven die geen competentiebeleid zullen ontwikkelen, afgestraft zullen worden door
de arbeidsmarkt. Er zullen nog meer inspanningen nodig zijn op het vlak van onderwijs.
De heer Fons Leroy antwoordt dat de VDAB werkt aan het faciliteren van bedrijven in het
competentiegericht werken en handelen. Er wordt een systeem uitgebouwd om competentiegericht te ‘matchen’. Vacatures zullen competentiegericht moeten vertaald worden.
Werkzoekenden zullen competentiegericht geregistreerd en opgeleid worden. Werknemers
krijgen een portfolio met hun competenties. Hierdoor ontstaat een druk vanonder uit
van medewerkers die hun carrière competentiegericht willen invullen. Het is de rol van de
VDAB als regisseur op de arbeidsmarkt om die beweging mee te ondersteunen.
Boudewijn BOUCKAERT,
voorzitter
Kathleen HELSEN
Gerda VAN STEENBERGE,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
aso
bso
CLB
EVC
EVK
hbo5
JES
RTC
Se-n-Se
SERV
tso
VDAB
VESOC
VLIR
ZOBEST

algemeen secundair onderwijs
beroepssecundair onderwijs
centrum voor leerlingenbegeleiding
eerder verworven competentie
eerder verworven kwalificatie
hoger beroepsonderwijs 5
Jeugd en Stad
regionaal technologisch centrum
secundair-na-secundair
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
technisch secundair onderwijs
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
Vlaamse Interuniversitaire Raad
zelfonderzoek belangstelling einde secundair
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De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen hield op 9 november 2011 een vijfde
hoorzitting over de hervorming van het secundair onderwijs, thema personeel, professionalisering lerarenkorps en lerarenopleiding. Voor het verslag van de eerste hoorzitting,
zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/1. In dit parlementair stuk is ook de oriëntatienota
‘Mensen doen schitteren’ van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd,
Gelijke Kansen en Brussel, opgenomen. Deze nota vormde de aanleiding voor een reeks
van zes hoorzittingen. De tweede hoorzitting behandelde het thema schoolloopbaan (Parl.
St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/2), de derde hoorzitting het thema curriculum en didactiek (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/3), de vierde hoorzitting het thema aansluiting
arbeidsmarkt en hoger onderwijs (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/4).
1.

Uiteenzetting door de heer John Maes en mevrouw Dorien Van Rooy

Mevrouw Dorien Van Rooy, stafmedewerker van de School of Education van de Associatie KU Leuven, situeert haar expertisenetwerk. De expertisenetwerken werden opgericht
naar aanleiding van het decreet van 2006 op de lerarenopleiding. Ze moeten de expertise
bundelen en onderzoek doen binnen de lerarenopleidingen. Behalve de School of Education zijn er nog vier andere expertisenetwerken, namelijk het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO), het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt),
het Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise voor de Limburgse Lerarenopleiding
(NOvELLe) en het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen (ENW) binnen de Associatie
Universiteit Gent (AUGent).
De School of Education bestrijkt de KU Leuven, twaalf hogescholen en negen centra
voor volwassenenonderwijs die allemaal een lerarenopleiding aanbieden. De ambitie is het
professionaliseren van de lerarenopleiders en het verrichten van beleidsvoorbereidend en
beleidsondersteunend werk. Dat gebeurt aan de hand van projecten. De belangrijkste taak
is het opzetten van onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door de lerarenopleiders.
Er gebeurt ook overleg binnen bepaalde werkgroepen en leergemeenschappen. Ten slotte
zijn er vormingsinitiatieven om de projectresultaten bekend te maken bij de instellingen
van het netwerk.
In oktober 2009 werd er een werkgroep opgericht over de hervorming van het secundair
onderwijs. Deze werkgroep heeft de nota-Monard en de oriëntatienota van minister Smet
grondig besproken. Over de oriëntatienota werd een standpuntentekst geschreven.
Het expertisenetwerk oordeelt dat de lerarenopleidingen zich moeten voorbereiden op de
hervorming van het secundair onderwijs. In september 2012 zal een onderzoeksproject
worden opgezet. Zo wil men onderbouwde en praktijkgerichte pistes uitwerken om het
curriculum van de lerarenopleiding aan te passen in functie van de hervormingsvoorstellen. Op vraag van de minister en van het departement nam het expertisenetwerk ook deel
aan de werkzaamheden van een focusgroep. De vraag was welke competenties een leraar
nodig heeft binnen een hervormd secundair onderwijs. Het expertisenetwerk voert dus op
verschillende fora mee de discussie rond de hervorming van het secundair onderwijs.
De heer John Maes, voorzitter van de werkgroep hervorming secundair onderwijs van
de School of Education, Associatie KU Leuven, verduidelijkt dat deze werkgroep enkele
jaren geleden werd opgericht, na een afspraak op de algemene vergadering van de associatie dat de lerarenopleiding diende te anticiperen op de hervormingsplannen voor het
secundair onderwijs. Hijzelf is ook departementshoofd van de lerarenopleiding van de
Katholieke Hogeschool Kempen die deel uitmaakt van het expertisenetwerk van de Associatie KU Leuven.
De nota van de werkgroep vertolkt het standpunt van de 22 lerarenopleidingen die deel
uitmaken van het expertisenetwerk van de KU Leuven. De werkgroep ging in grote lijnen akkoord met de oriëntatienota van minister Smet. Een hervorming van het secundair
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 5

5

onderwijs is noodzakelijk. Het is positief dat men zou vertrekken vanuit belangstellingsgebieden. De creativiteit van de leerlingen moet immers worden gestimuleerd. Het is ook
positief dat men iets probeert te doen aan de voortijdige uitval. Werkplekleren, informeel leren, digitale aspecten van leren en het valoriseren van elders verworven competenties (EVC) komen op dit ogenblik te weinig aan bod in het secundair onderwijs. Ook het
tegengaan van de sociale segregatie is een belangrijk uitgangspunt. Het uitstellen van de
studiekeuze is daar inherent mee verbonden.
Er zijn echter ook randvoorwaarden. De leraar is de spilfiguur die deze hervorming moet
waarmaken. Daarom moet er een haalbaar tijdpad zijn. De lerarenopleiding moet vanaf
het begin betrokken worden bij de hervormingen. Schoolorganisaties moeten goed functioneren. Dit voorstel kan alleen functioneren binnen scholengemeenschappen met een
volledig en goed gestructureerd aanbod. Daarvoor zal misschien een herverkaveling noodzakelijk zijn.
Lerarenopleidingen en bevoegdheden zijn cruciaal. Het gaat om een continuüm, vanaf de
lerarenopleiding, over de aanvangsbegeleiding naar de verdere professionalisering.
De werkgroep vindt dat het secundair onderwijs moet afstappen van het deficitdenken.
Het onderwijs moet vertrekken van de zaken waar jongeren goed in zijn. De groeimogelijkheden en het welbevinden van de leerling sluiten daarbij aan.
Er zijn echter ook heel wat knelpunten. Men kan het secundair onderwijs niet hervormen
zonder het leerplichtonderwijs in zijn geheel te bekijken. Misschien moet men ook het
basisonderwijs meenemen in een hervormingsbeweging. Er zal werk worden gemaakt van
een goede begeleiding, van keuze- en oriënteringstrajecten en van leerlingvolgsystemen.
Deze zaken moeten echter ook functioneren. Daarbij moet rekening worden gehouden
met opleidings- en tewerkstellingsmodaliteiten van leraren. Met het decreet van 2006 heeft
de lerarenopleiding een bepaalde structuur gekregen. De beleidsevaluatie van dit decreet
moet sporen met de hervorming van het secundair onderwijs of van het leerplichtonderwijs in het algemeen.
Een leerling van het secundair onderwijs moet daar terechtkomen waar hij de meeste
groeimogelijkheden kan creëren voor zichzelf. Het duale traject, dat zowel gericht is op
beroepen als op doorstroommogelijkheden, moet goed worden bewaakt. De leerling moet
in het secundair onderwijs een identiteitsontwikkeling doormaken. De leraren moeten dat
begeleiden, vanuit een positief-waarderende aanpak. De leraren mogen niet uitsluitend
remediërend werken.
De oriëntatienota van minister Smet hecht veel belang aan het differentiëren. De werkgroep ziet dat als een middel en niet als een doel op zich. Dat geldt trouwens voor alle
werkvormen. De differentiëring wordt gezien als een hefboom tegen sociale segregatie en
als een middel om leerlingen uit te dagen, ook sterke leerlingen. Drie differentiëringsvormen zouden in elke scholengemeenschap en in elke school moeten worden aangeboden,
namelijk verdieping, verbreding en terug aansluiting zoeken. Deze laatste omschrijving
vervangt de term remediëring die slechte associaties oproept. De verschillende werkvormen kunnen worden geoefend in de lerarenopleiding. De leraar moet daarvoor echter ook
kansen krijgen op school.
De werkgroep is voorstander van een brede, algemeen-vormende eerste graad, die gericht
is op talentherkenning en op het bereiken van sleutelcompetenties. De belangstellingsgebieden zijn noodzakelijk voor de talentherkenning. Elke leerling moet voelen op welk
terrein hij zeer goed kan worden. De leerlingen moeten schitteren, zoals de oriëntatienota
het verwoordt. Het mag dus niet gaan om algemene vorming in louter abstracte zin, zoals
nu het geval is in het secundair onderwijs. De samenleving heeft ook nood aan technisch
geschoolde mensen. Dat komt soms te laat aan bod in het onderwijs.
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De aansluiting met het basisonderwijs is heel belangrijk. Dat komt ook aan bod bij de
bespreking van het lerarenprofiel. De werkgroep hecht ook veel belang aan het projectmatig werken. In de eerste graad mag er nog geen definitieve keuze worden gemaakt, ook niet
na het tweede leerjaar. Het schakelblok moet het geloof in het eigen kunnen aanscherpen. Soms kunnen deze leerlingen opnieuw aansluiting vinden. Soms zullen aparte trajecten echter noodzakelijk blijven. In de tweede graad zou het continuüm tussen abstract
en concreet verder doorgetrokken moeten worden. Er moeten voldoende domeinbrede
studierichtingen overblijven. Een sterke differentiëring in de tweede graad kan leiden tot
nichevorming. De leerling die afstudeert in het secundair onderwijs moet nochtans meer
wegen kunnen uitgaan dan het strikte domein waartoe hij opgeleid is. In Vlaanderen is de
toegang tot het hoger onderwijs namelijk open voor iedereen, welke studierichting hij ook
gevolgd heeft in het secundair onderwijs.
Het hoger onderwijs zal zeker moeten worden betrokken bij de vormgeving van de hervorming. Het is de ambitie dat er in Vlaanderen meer hoogopgeleide mensen zouden zijn. De
toegang tot het hoger onderwijs mag niet versperd worden. Daarom zijn de doorstroomrichtingen zo belangrijk. Daarom is ook het opzetten van het schakeltraject, in samenwerking met het hoger onderwijs, absoluut noodzakelijk.
Er zijn echter nog veel onduidelijkheden in de oriëntatienota. Talentherkenning of talentontwikkeling gebeurt in wisselwerking tussen veel partijen: leerlingen, ouders, school en
maatschappelijke context. Er zijn nog onvoldoende instrumenten om daarmee aan de slag
te gaan. Inzake de kwalificatiestructuren wil de minister de hiërarchie tussen verschillende
onderwijsvormen doorbreken. De werkgroep vindt dat de beroepsrichtingen binnen het
secundair niet te veel afzonderlijk mogen worden beschouwd, maar dat ze gericht moeten
worden op doorgroeimogelijkheden. Tegelijk moeten de afgestudeerden ook kunnen functioneren in het beroep als ze dat zelf wensen.
De sleutelcompetenties zouden na de tweede graad moeten gerealiseerd zijn. Sommige
sleutelcompetenties zouden deel gaan uitmaken van de eindtermen. Het is echter de vraag
hoe men ze toetsbaar maakt. Men zou eindtermen kunnen opstellen. De leerplanontwikkelaars zouden die kunnen koppelen aan vakken of belangstellingsgebieden. Hier ziet de
werkgroep moeilijkheden opduiken.
De werkgroep meent dat de basiscompetenties voor de lerarenopleiding best overeind blijven. Leraar zijn is echter ook: je beroep met passie uitoefenen en creatief zijn. Dat moet
aan bod komen binnen het loopbaandebat van leraren. Er moet aandacht zijn voor identiteitsontwikkelend leren en voor keuzebegeleiding. Ook de didactiek is heel belangrijk,
zeker bij de sleutelcompetenties.
Differentiëring en uitdagende werkvormen en de aansluiting met de derde graad lager
onderwijs als leraar zijn ook noodzakelijke aandachtspunten. Nu zijn de leraren in de
eerste graad vakexperten die goed opgeleid zijn voor twee vakgebieden. In de toekomst
zal de leraar echter breed inzetbaar moeten zijn en zal hij de sleutelcompetenties mee
moeten realiseren. De toekomst zal uitwijzen welk lerarenprofiel daarvoor noodzakelijk
is. Dat zou moeten beginnen in de derde graad van het lager onderwijs. Er zal een onderzoeksproject worden uitgeschreven om na te denken over de mogelijke lerarenprofielen
die nodig zijn voor de realisatie van de oriëntatienota van minister Smet. De professionalisering van leraren kadert in een continuüm. Talenten moeten gevaloriseerd worden, ook
bij leraren. Dat impliceert differentiatie. Elke persoon is anders. Leraar is men met zijn
persoon. Dan is passie mogelijk. Dan zal men de leraren ook behouden. Het hrm-beleid
moet daarop gericht zijn. Ook creativiteit en het werken in een schoolteam zijn belangrijk.
Onderwijs is een teamgebeuren.
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Uiteenzetting door prof. dr. Antonia Aelterman

Professor Antonia Aelterman, vakgroep Onderwijskunde, Faculteit Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen (PPW), Universiteit Gent (UGent), heeft haar uiteenzetting
opgebouwd rond vijf thema’s.
Vooreerst gaat ze in op een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn voor het profiel
van de leraar. Vervolgens zal ze een aantal bedenkingen formuleren rond de loopbaanontwikkeling en de professionele ontwikkeling van leraren. Ze zal het ook hebben over
beroepsprofiel en basiscompetenties. Ten slotte zal ze iets vertellen over de maatschappelijke waardering.
Vooreerst gaat ze in op de uitgangspunten van de hervorming van het secundair onderwijs die belangrijk zijn voor de discussie over het profiel van de leraar. Uit de sterktezwakteanalyse in de oriëntatienota bleken de volgende aandachtspunten: de overgangen,
kansrijk onderwijs, studiekeuze en schoolloopbaan, het welbevinden van de leerlingen, de
aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen, de subculturen en de achtergronden van de
leerlingen, het aspect leerlingenbegeleiding, het democratisch burgerschap, de competentieontwikkeling, en de digitalisering. Deze aandachtspunten zijn niet nieuw. Ze behoren
tot de kern van het beroepsprofiel van leraren dat geformuleerd werd in 1997 en geactualiseerd in 2007. Men zou dus eigenlijk mogen verwachten dat de leraren die punten realiseren. Als bepaalde zaken niet naar behoren verlopen, moet men eerst nagaan wat daarvan
de oorzaak is.
Een essentieel uitgangspunt voor het profiel van de leraar is de getrapte studiekeuze. Er
is een brede eerste graad, met een blok basisvorming en met belangstellingsdomeinen.
Daar wordt de nadruk gelegd op differentiëring, remediëring en talentontwikkeling. In
de tweede graad is er een keuze mogelijk. De studierichtingen blijven vrij breed en dat is
positief. Ten slotte is er de kwalificerende derde graad.
De vermelde aandachtspunten zijn ook een zorg van de huidige leraar. Bepaalde accenten
zullen echter meer in de verf moeten worden gezet: de schoolmoeheid, het watervalsysteem, de schooluitval en de PISA-resultaten inzake gelijke kansen. Men zou ook aandacht
moeten besteden aan de realisaties van het secundair onderwijs in de verschillende richtingen op het ogenblik dat de leerlingen het secundair onderwijs verlaten. Omwille van
het streven naar internationale vergelijkingen gaan alle onderzoeken momenteel over de
realisaties op de leeftijd van 15 jaar.
Differentiatie moet niet alleen mogelijk zijn voor zwakke leerlingen, maar ook voor sterke.
Dat vergt binnenklasdifferentiatie en remediëring. De brede belangstellingsgebieden impliceren dat er vakoverschrijdend wordt gewerkt. Men dient na te gaan welk lerarenprofiel
daarvoor noodzakelijk is. Is er nood aan een leraar, die breed gevormd is? Of geeft men de
voorkeur aan een team van meerdere leraren die elk met hun expertise de belangstellingsgebieden uitdiepen, in team teaching of via projectwerking? Dat is nog niet uitgeklaard.
De oriëntatienota van de minister bevat nog een aantal onduidelijkheden. Zo is het nog
niet duidelijk hoe de belangstellingsgebieden moeten worden geconcretiseerd. Zal het
gaan om projecten of om vakken? Die keuze zal gevolgen hebben voor de manier waarop
leraren worden ingeschakeld.
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) merkte op dat de belangstellingsgebieden van het
secundair onderwijs niet overeenstemmen met de leergebieden van het lager onderwijs. Zij
denkt dat een hervorming pas kan lukken als de derde graad van het lager onderwijs en de
eerste graad van het secundair onderwijs beter op elkaar worden afgestemd.
In het eerste jaar moeten de leerlingen alle belangstellingsgebieden volgen, in het tweede
jaar is er een verdieping in twee belangstellingsgebieden. Het is de vraag welke verdieV L A A M S P A R LEMENT
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pingsgebieden de scholen zullen aanbieden. Ook op dit punt zijn de gevolgen voor de
lerarenopleiding complex, zeker voor de leraar-bachelor. Men dient zich te buigen over de
concretisering van de sleutelcompetenties, de persoonlijke competenties, de beroepscompetenties en de wetenschappelijke competenties. Dat is noodzakelijk voor het toetsen van
de competenties, maar ook voor de bekwaamheidsbewijzen van leraren.
Een volgende onduidelijkheid betreft de vakken in de domeinbrede studierichtingen en
hun relatie tot het differentiatiepakket in de tweede en in de derde graad.
In de oriëntatienota is ook niets terug te vinden over de relatie tussen de leraar en de
externe partners als CLB, pedagogische begeleidingsdiensten, ouders, leerlingenbegeleiders en studiekeuze- en loopbaanbegeleiders. Het lijkt erop dat de leraar alles zelf moet
doen. In dat verband sluit ze zich aan bij het standpunt van de vorige spreker dat een
haalbaar tijdpad absoluut noodzakelijk is.
Inzake het profiel van de leraar vraagt de oriëntatienota van minister Smet zowel meer
vakbekwaamheid als een brede inzetbaarheid. Kan dat worden gerealiseerd binnen
dezelfde opleiding of moet er worden voorzien in differentiatiepakketten? Of moet de
school anders omgaan met haar personeelsbeleid? Op dit ogenblik is het onduidelijk wie
er bevoegd zal zijn voor de belangstellingsgebieden, voor de vakken, voor de differentiatiepakketten en voor de doorstroom. Heterogene groepen vergen binnenklasdifferentiatie.
Uit onderwijskundig onderzoek in binnen- en buitenland is evenwel gebleken dat dit heel
moeilijk te realiseren is. Het gaat om een complexe werkvorm. Men moet kunnen differentiëren op inhouden, op werkvormen en op talentherkenning en -erkenning. Daarvoor
moet men zijn vak tot in de diepte beheersen. Een van de belangrijkste redenen waarom
leraren problemen hebben met klasmanagement is dat ze de leerstof niet goed kunnen
brengen omdat ze die onvoldoende beheersen. Uit het onderzoek dat ze heeft begeleid,
samen met Nadine Engels van de Vrije Universiteit Brussel, blijkt dat de leerlingen veel
belang hechten aan de vakbekwaamheid van de leraren.
Schoolorganisatie is belangrijk voor de binnenklasdifferentiatie. Men moet kunnen werken met flexibele uren en pakketten. Ook het doorbreken van het jaarklassensysteem kan
misschien een uitkomst bieden voor de differentiatie.
De leraar moet ondersteuning bieden in de studiekeuze en in de schoolloopbaanbegeleiding. Ook de leerkracht van het lager onderwijs moet dat doen. Dat vergt vakkennis
en pedagogisch-didactische kennis. De lerarenopleidingen binnen het expertisenetwerk
AUGent maken zich zorgen omdat de scholen verschillende modellen zullen gebruiken
om dat te realiseren. Daardoor zullen de opleidingen er niet in slagen om de studenten op
alles voor te bereiden zodat er ook problemen zullen rijzen met de stageplaatsen.
Zal de huidige lerarenopleiding, met twee vakken en 180 studiepunten, volstaan om de
vereiste bekwaamheid en de brede inzetbaarheid te realiseren? Zal de lerarenopleiding
binnen de CVO’s (centrum voor volwassenenonderwijs), met 60 studiepunten, voldoende
zijn voor het realiseren van de vakbekwaamheid en de pedagogisch-didactische aspecten,
zoals de leerlingenbegeleiding en de studiekeuzebegeleiding? In dat geval gaat het om zijinstromers die vaak een hele tijd gefunctioneerd hebben in het werkveld. Is er binnen de
lerarenopleiding een differentiatie nodig om de brede inzetbaarheid te realiseren?
Het systeem van de vereiste bekwaamheidsbewijzen is op dit ogenblik een moeilijk punt.
Het is niet in lijn met de recente ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. Sommige
nieuwe bachelors en masters kunnen niet worden ingepast binnen dit systeem. In de toekomst zal het systeem van de vereiste bekwaamheidsbewijzen nog ingewikkelder worden.
Daarom zou de directeur meer autonomie moeten hebben om te oordelen wat een leraar
kan en waar hij het best kan worden ingezet. Daarvoor zou hij zich kunnen baseren op
creditbewijzen, diplomasupplementen, levenslang leren, EVC’s en EVK’s. Het zou geen
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goed signaal zijn voor de waardering van de leraar als men uit angst voor een tekort aan
leraren een beroep zou doen op mensen met andere bekwaamheidsbewijzen, zonder pedagogisch-didactische vorming.
Voor de slaagkansen van de onderwijsvernieuwing verwijst ze naar het onderzoek van
de heer Roland Vandenberghe. Daaruit is gebleken dat onderwijsvernieuwingen niet slagen als leraren het nut en de betekenis ervan niet inzien. Het top-downmodel is nochtans
mislukt in verschillende landen. Dat geldt voor het vso, maar ook voor het studiehuis in
Nederland en voor de hervormingen in de Angelsaksische landen. Het curriculum, de
doelen, de inhouden, de werkvormen en de evaluatievormen zijn heel belangrijk. De overheid moet de contouren uitzetten. Het is belangrijk om de onderwijstijd voldoende te
benutten. Het curriculum wordt gerealiseerd door de leraar. Moet men eerst werk maken
van een vernieuwing van de structuren? Misschien moet men nagaan wat men kan realiseren met een herziening van het curriculum van de verschillende onderwijsvormen.
Is er een andere lerarenopleiding nodig? In de eerste plaats moet de huidige situatie grondig geanalyseerd worden. De geplande evaluatie van de lerarenopleiding zal aandacht
besteden aan de instroom en aan de uitstroom. Op dit ogenblik is de evaluatie echter
nog niet gegund, hoewel het rapport ervan moet worden opgeleverd in 2012. De visitaties
van de lerarenopleidingen zullen ook verduidelijking brengen. Men moet nagaan of de
basiscompetenties moeten worden geactualiseerd. De inhoud van de lerarenopleiding en
het onderwijsgedrag van de lerarenopleider moeten congruent zijn met wat men verwacht
van de toekomstige leraar. De term ‘congruent opleiden’ impliceert dat de lerarenopleider
model moet staan. Hij moet expliciteren wat hij doet en waarom. Dat is een belangrijk element voor de vernieuwing en voor het realiseren van krachtige leeromgevingen. Zo moet
men de competenties bij de leraar ontwikkelen. Uit het doctoraat van Isabel Rots (Universiteit Gent, 2010) over de invloed van de lerarenopleiding op de instap in het beroep
van leraar blijkt dat de stage een fundamentele rol speelt. Het expertisenetwerk lerarenopleiding AUGent pleit voor een grotere rol voor de vakmentoren. Dat komt binnen het
decreet op de lerarenopleiding onvoldoende aan bod. Aan al deze elementen moet dus
aandacht worden besteed vooraleer men het secundair onderwijs kan vernieuwen.
Inzake de professionele ontwikkeling van leraren dient er een continuüm te zijn tussen
de lerarenopleiding, de aanvangsbegeleiding en de nascholing. De onderwijsvernieuwing
moet worden uitgevoerd door de huidige leraren. Zij zullen de kans moeten krijgen om
zich te herscholen. Op dit ogenblik wordt er te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot aanvangsbegeleiding en nascholing. Als men onvoldoende focust op aanvangsbegeleiding, is er een terugval naar de manier waarop de leraar destijds zelf les gekregen
heeft. Dat is gebleken uit onderzoek.
De school is niet alleen een werkplaats, maar ook een leerplaats voor leraren. Intervisie en
collegiale visitatie kunnen de leraren sterker maken. Leraren die zich ondersteund voelen
in hun professionele ontwikkeling en die de kans krijgen om nascholing te volgen, voelen
zich beter op school en staan ook meer open voor onderwijsvernieuwing. Evaluatie en
feedback zijn hefbomen voor professionele ontwikkeling. Dat blijkt uit het doctoraat van
Melissa Tuytens (Universiteit Gent) mede gebaseerd op het model van Helen Timperley,
een onderzoeker uit Nieuw-Zeeland. Evaluatie van leraren is echter een recent verschijnsel
binnen de scholen. Aan de professionele ontwikkeling van leraren moet meer aandacht
worden besteed. Uit de TALIS-studie (TALIS: Teaching and Learning International Survey) van professor Van Petegem van de Universiteit Antwerpen is gebleken dat de leraren
in Vlaanderen zich goed voelen, maar dat ze weinig nascholing volgen. Dat is wel een
probleem in het kader van onderwijsvernieuwing. De studie had betrekking op de eerste
graad.
Functiedifferentiatie van leraren is nu al mogelijk. In cao VIII en in Onderwijsdecreet
XVII werd een onderscheid gemaakt tussen geïntegreerde taken en instellingsgebonden
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taken. De leraren willen dat wel doen, maar dat is moeilijk als ze geen flexibel takenpakket hebben. In deze tijd is een leraar geen solist meer. Het onderzoek over de maatschappelijke waardering van leraren (Aelterman e.a. 2002) toont aan dat het goed zou zijn om
de opdracht van de leraren niet langer uit te drukken in lesuren. Zo ontstaat er binnen
het statuut ruimte voor nascholing en voor overleg met collega’s. Daarover bestond bij de
respondenten grote eensgezindheid. Hij is een partner van ouders en van externen en hij is
lid van een schoolteam. Vakoverschrijdend werken vereist een longitudinale werkwijze en
inzet van verschillende expertises. Er is nood aan professioneel leiderschap. Coaching en
ondersteuning zorgen ervoor dat leerkrachten en directies zich beter voelen. De schoolcultuur is dus van fundamenteel belang.
Met de aandachtspunten hierboven geschetst werd rekening gehouden bij de uitwerking
van het beroepsprofiel van de leraar, in 2007 en in 1997. Het beroepsprofiel verwoordt de
minimale kwaliteitseisen. Het is een generiek kader. In 2008 werd een brochure opgesteld
over de manier waarop lerarenopleidingen voorbereiden op het beroepsprofiel en op de
basiscompetenties voor leraren. Die brochure is in alle scholen aanwezig. De lerarenopleidingen werken systematisch met de basiscompetenties. De evaluatie van de studenten is
daarop geënt. Dat is dus een vertrouwd kader binnen de scholen. Het uitgangspunt van
het beroepsprofiel van leraren is de vraag: welke leraar voor welk soort onderwijs in welke
maatschappij? Om het beroepsprofiel te actualiseren, moet men een zicht hebben op de
competenties die men in het secundair onderwijs wil ontwikkelen.
Men moet de professionaliteit van leraren bekijken vanuit een verruimd perspectief. De
leraren moeten meer mogelijkheden hebben om onderwijsvernieuwingen te realiseren binnen de klas. Alle klassen en alle scholen zijn immers verschillend. Men moet dus leraren
opleiden die kunnen werken vanuit een visie. De leraren moeten zich natuurlijk wel kunnen verantwoorden, naar leerlingen, ouders, collega’s en overheid.
De leraren moeten een onderzoekende en reflectieve houding hebben. Ook passie is heel
belangrijk. De leraar moet rekening houden met de morele en pedagogische imperatieven
die binnen de klas gesteld worden. Sommige leerlingen hebben meer noden dan andere.
Op bepaalde momenten moet de leraar daarin een keuze maken. Autonomie, collegialiteit
en levenslang leren zijn belangrijke elementen.
De school moet uit haar isolement treden. Daartoe krijgen de scholen te weinig incentives.
De scholen moeten ook werken binnen de nieuwe maatschappelijke context. Op dit ogenblik sluiten de scholen omstreeks vier uur in de namiddag, wat vaak een probleem is voor
de ouders. Hier zou de brede school haar nut kunnen bewijzen, zeker in het kader van het
gelijkekansenbeleid.
De leraar heeft ook een rol als intellectueel. Hij moet kunnen participeren aan het maatschappelijk debat. Op dat vlak doen leraren al heel wat, zonder daarmee naar buiten te
komen. Soms zijn ze te bescheiden.
Mevrouw Aelterman is het niet eens met de stelling dat leraren niet gewaardeerd worden.
Dat blijkt uit diverse onderzoeken. De samenleving ziet in dat het gaat om een veeleisend
beroep. Heel wat mensen zouden het zien zitten als hun zoon of dochter leraar wordt. Er
is een hoge waardering voor leerkrachten in het kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs
(zie grafiek blz. 21). In het secundair onderwijs ligt die waardering iets lager, al is ze nog
altijd hoog. Mensen zijn wel ontevreden als de leerlingen te weinig begeleid worden. De
klachten van leraren klinken altijd luid en dat leidt tot een depreciatie van het beroep.
Uit een Delphi-studie bij leraren (in het kader van het onderzoek naar de maatschappelijke waardering van leraren, Aelterman e.a., 2002), pedagogische begeleiding en directies
over de loopbaanperspectieven van leraren, bleek dat er een grote eensgezindheid bestaat
over de noodzaak van functiedifferentiatie, betere aanvangsbegeleiding en meer continuïV L A A M S P A R LEMENT
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teit voor beginnende leraren. Dat laatste probleem bestaat in verschillende landen. Mede
door de onzekerheid over de aanstelling en de benoeming stappen sommige leraren uit
het beroep omdat ze elders een job kunnen vinden. De mogelijkheden van de conjunctuur
spelen daarbij ook een rol. Men was het er ook over eens om de lesopdracht uit te drukken in termen van beschikbaarheid op school. Loondifferentiatie werd alleen wenselijk
geacht voor leraren die werkelijk een andere opdracht hebben binnen de school. Voor
leraren die hetzelfde werk doen, vond men dat niet nodig.
3.
3.1.

Vragen en opmerkingen van de commissieleden
Tussenkomst van mevrouw Kathleen Helsen

Mevrouw Kathleen Helsen ziet een duidelijke samenhang in de tussenkomsten van de verschillende sprekers die al aan bod zijn gekomen in de hoorzittingen. Men mag zich niet
beperken tot het secundair onderwijs. Men moet zich een visie vormen over het onderwijs
in zijn geheel. De rol van de leraar staat daarbij centraal. Dat is niet evident. De leerkracht
moet overtuigd zijn van de noodzaak van veranderingen. Onderzoekers geven aan dat een
hervorming van het secundair onderwijs noodzakelijk is omwille van een aantal knelpunten. Op dit ogenblik is de leerkracht daarvan echter nog niet overtuigd. Het is de vraag
hoe de overheid de leerkracht kan overtuigen van de noodzaak van veranderingen.
De onderzoekers hebben heel wat verteld over de organisatie van de school, van het vakgebonden en het vakoverschrijdend aanbod. De leerinhouden worden steeds omvangrijker,
maar het aantal lesuren wordt niet uitgebreid. Er werden vakoverschrijdende eindtermen
geformuleerd. Ook de vakken veranderen. In de scholen wordt nu bijvoorbeeld het vak
natuurwetenschappen gegeven. Binnen de lerarenopleiding wordt er echter nog altijd
gewerkt met vakken als fysica en biologie. Misschien moet men binnen de hervorming ook
nadenken over het herformuleren van de vakkenpakketten binnen de lerarenopleiding.
3.2.

Tussenkomst van mevrouw Sabine Poleyn

Mevrouw Sabine Poleyn beseft dat de leraar een centrale rol speelt binnen het onderwijs.
De cultuur en de persoon van de leraar zijn belangrijker dan een structuurhervorming.
Professor Aelterman stelt dat de aandachtspunten van de hervorming eigenlijk al vervat
zitten in de opdracht van de leraar. De lerarenopleiding slaagt er blijkbaar niet in om de
leraren deze vaardigheden bij te brengen. Ze wil weten wat precies het probleem is.
Het is haar ook niet duidelijk welke elementen men wil toevoegen aan de lerarenopleiding.
Maakt men in de praktijk een onderscheid tussen de lerarenopleiding voor het basisonderwijs en die voor het secundair onderwijs?
Ze is het ermee eens dat leraren te weinig nascholing volgen. Wie moet er op dit vlak
verantwoordelijkheid opnemen? Ze hoopt dat er in de toekomst meer coaching zal zijn.
Ze wil weten welke begeleiding een beginnende leraar nu al krijgt. Het decreet Lerarenopleiding voorzag in de invoering van mentoren, binnen de lerarenopleidingen en binnen de
scholen. Hoe verloopt dat in de praktijk? De extra uren voor de mentoren in de scholen
werden om bezuinigingsredenen afgeschaft. Wie is de belangrijkste begeleider van een
beginnende leraar? Is dat de lerarenopleiding van waaruit de leraar vertrekt, is het de
school waar hij terechtkomt of is het een derde neutrale partner? Sommige koepels zorgen
immers voor een begeleiding van beginnende leerkrachten.
De sprekers stellen dat de leraren meer autonomie moeten krijgen. Ze wil weten of de
vrije ruimte in de derde graad aso een goed model is. Of zijn er andere modellen om meer
autonomie te geven aan de leerkrachten?
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Een van de ideeën van minister Smet in de discussie over de loopbaan van de leraar is dat
men van de lerarenopleiding een algemene master zou kunnen maken. Ze wil weten wat
de onderzoekers daarvan denken.
3.3.

Tussenkomst van mevrouw Gerda Van Steenberge

Mevrouw Gerda Van Steenberge dankt de sprekers voor hun aanwezigheid. Enkele weken
geleden liet de heer André Oosterlinck immers nog weten dat er niet publiekelijk mocht
worden gediscussieerd over de master- of bacheloropleidingen voor leraren.
Zijzelf is er niet van overtuigd dat een hervorming van het secundair onderwijs noodzakelijk is. Professor Maes stelde dat een hervorming van het secundair onderwijs noodzakelijk is. Professor Aelterman stelde echter dat men vooraf de lerarenopleidingen moet
evalueren en de knelpunten die al meer dan tien jaar bestaan, moet onderzoeken. Tussen
deze twee standpunten ziet zij een tegenspraak.
Ze heeft de indruk dat professor Aelterman niet zo enthousiast is over het huidige decreet
Lerarenopleiding dat nog niet geëvalueerd is.
Ze is het eens met het standpunt dat de rol van de leraar cruciaal is. De leerkrachten en de
scholen moeten meer autonomie krijgen. De directeur speelt een belangrijke rol. Als hij de
leraren goed kan coachen, dan voelen die zich goed en dat straalt af op de leerlingen. Zij
vreest dat de voorliggende hervormingsplannen zullen leiden tot grotere scholen. Het is
immers de bedoeling om te werken met brede domeinen waarbij de tussenschotten tussen
aso, bso en tso zouden verdwijnen. Daardoor zal volgens haar de rol van de directeur, als
coach van het personeel, ter discussie komen te staan. De domeinbrede studierichtingen
zijn volgens haar in strijd met de vakkennis die de leraar moet verwerven. In het decreet
op de lerarenopleiding werd overgestapt van drie naar twee vakken. Nu wordt de leraar
een superman die vakoverschrijdend moet optreden in de eerste graad. Ze veronderstelt
dat de huidige lerarenopleiding daarvoor niet geschikt is. Ze vraagt zich af hoe de lerarenopleiding dan wel moet worden ingevuld.
Een eerdere spreekster heeft opgemerkt dat de resultaten van de PISA-onderzoeken
niet juist zijn. In de realiteit is het verschil tussen de gemiddelde en de zwakke leerling
immers niet zo groot als het PISA-onderzoek suggereert. Ze vraagt zich dan ook af op
welke onderzoeken men zich zou moeten baseren om een goede indruk te krijgen van de
bestaande problemen.
De oriëntatienota van de minister focust sterk op binnenklasdifferentiatie. Dat blijkt echter heel moeilijk te zijn. Ook op dat vlak moet de leraar dus bijna een superman of supervrouw zijn. Ze zou graag beschikken over de resultaten van de onderzoeken die aantonen
dat binnenklasdifferentiatie heel moeilijk is.
De zij-instromers moeten nu twee vakken volgen, goed voor 60 studiepunten, om het
beroep van leraar te kunnen uitoefenen. Dat zou te weinig zijn. Zij vraagt zich af hoeveel
zij-instromers men dan nog zal vinden.
Er is sprake van het welbevinden, de interesses en de behoeften van leerlingen. Zij
vraagt zich af welke rol er is weggelegd voor de kennisoverdracht. Zij denkt dat men wat
meer moet focussen op de kennisoverdracht en minder op het welbevinden. Professor
Aelterman verwees naar een onderzoek waaruit blijkt dat leerlingen een enorm welbevinden hebben als er een leraar voor de klas staat die passie heeft voor zijn vak en die hen
kennis bijbrengt. Misschien moet het welbevinden gewoon anders omschreven worden.
Ze had de indruk dat binnen de lerarenopleiding sterk wordt gefocust op het streven dat
zoveel mogelijk leerlingen moeten kunnen doorstromen naar de lerarenopleiding. Ze
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vraagt zich af of men op het einde van het secundair onderwijs niet duidelijker moet stellen dat de lerarenopleiding vrij zwaar is. Ze is wel blij dat uit onderzoeken blijkt dat het
welbevinden van de leerkrachten vrij hoog is. Op basis van de berichtgeving in de kranten
had ze namelijk een andere indruk gekregen.
3.4.

Tussenkomst van mevrouw Vera Celis

Mevrouw Vera Celis is enthousiast over de mogelijkheden van een onderwijsvernieuwing.
Uit de tussenkomst van professor Aelterman is echter gebleken dat de slaagkansen van
een vernieuwing beperkt zijn, zeker als de leraren daarvan niet overtuigd zijn. Ze wil
weten of er binnen de lerarenopleiding rekening wordt gehouden met de twee scenario’s,
namelijk een grondige hervorming of een verbetering binnen het bestaande systeem. Professor Aelterman stelt dat de basis voor het secundair onderwijs moet worden gelegd in
de derde graad basisonderwijs. Moet de hervorming van het secundair onderwijs dan niet
beginnen in de derde graad van het basisonderwijs? Of zou het nog beter zijn om te beginnen in de kleuterschool? De hogescholen klagen over de kwaliteit van de studenten die
instromen. Hoe kan men dan een antwoord bieden op de eisen die aan de leraren worden
gesteld binnen die hervormingen? Moet men een soort van toelatingsexamen organiseren?
Dezelfde vraag geldt voor de directieambten. Als de directeur meer autonomie krijgt, dan
zal het profiel van de directeur heel belangrijk worden. Kan dat geregeld worden vanuit de
lerarenopleiding of pleit men voor een instroom van externe mensen met andere competenties? Op dit ogenblik hebben de directeurs van het basisonderwijs meestal een paar jaar
zelf in de klas gestaan. Daarna groeien ze door naar een directieambt.
3.5.

Tussenkomst van mevrouw Kathleen Deckx

Mevrouw Kathleen Deckx is het eens met de opmerking dat men leraar is met zijn persoon. Hoe interpreteert professor Aelterman dat? Hoe zien de sprekers de aanvangsbegeleiding? Hoe kijken ze aan tegen de plannen om de lerarenopleiding te professionaliseren
en om masters in te zetten in de basisscholen? Is een verlenging van de studieduur noodzakelijk en hoe kan dat ingevuld worden. Moet een eventuele studieduurverlenging voor
iedereen gelden? Een leerling die instroomt vanuit bso of tso moet misschien een ander
traject volgen dan leerlingen uit een aso-richting. Hoe komt men bij de opmerking dat 60
studiepunten misschien niet voldoende zijn voor de zij-instromers?
3.6.

Tussenkomst van de heer Boudewijn Bouckaert

De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter, meent dat de organisatie van een gezamenlijke
eerste graad van het secundair onderwijs het cruciale punt is. Dat heeft implicaties voor
het basisonderwijs en voor de rest van het secundair onderwijs. In Nederland en Frankrijk komt men blijkbaar terug van die gezamenlijke eerste graad. Een gezamenlijke eerste
graad vergt een groot vermogen om differentiatie te brengen. Daardoor zou de hervorming ofwel heel duur worden ofwel tot een mislukking leiden. De leraren zijn immers van
oordeel dat het heel moeilijk is om te werken met een heel heterogene groep. Een keuze
voor het tso of het bso heeft trouwens niet altijd te maken met het watervaleffect, maar
soms ook met reële belangstelling en talenten.
De schoolpoortkeuze is een reëel sociologisch gegeven. In theorie kan er een gemeenschappelijke eerste graad zijn, maar als de bovenbouw van de school eng is, zal de keuze in
de eerste graad tegelijk ook al een keuze zijn voor de tweede graad. Als het scholenlandschap niet grondig hertimmerd wordt, dan beperkt men zich beter tot punctuele hervormingen.
Hij is het eens met de opmerking dat de hervorming van het secundair onderwijs staat of
valt met de rol van de leraren. Daarom vergt de hervorming van het onderwijs in de eerste
plaats een hervorming van de lerarenopleiding. Hoe moet de fasering worden aangepakt?
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Moet men nog enkele jaren wachten tot de nieuwe leraren afgestudeerd zijn of kunnen
beide aanpassingen tegelijkertijd worden gerealiseerd?
4.

Antwoorden van de sprekers en replieken

De heer John Maes merkt op dat de geïntegreerde lerarenopleiding voor een bachelor
goed is voor 180 studiepunten. Binnen de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) doet men
dat in 60 studiepunten omdat de kandidaat-leraren de vakinhoud al meegekregen hebben
in de praktijk of in een andere studie.
Inzake de aanvangsbegeleiding spreekt hij in persoonlijke naam. Deze ideeën werden
immers niet afgetoetst in de werkgroep. Als men de aanvangsbegeleiding niet aanpast, dan
zal het niet lukken. Hij denkt dat men dat moet integreren in de loopbaan van een leraar.
Het beroepsprofiel stelt nu dat men leraar wordt als men beschikt over de basiscompetenties en over voldoende praktijkervaring. Men zou er kunnen aan denken om het diploma
van leraar pas uit te reiken wanneer de afgestudeerde in de praktijk al gewerkt heeft. Ook
een afgestudeerde arts is nog geen huisarts of specialist. Eerst dient hij nog enkele jaren
stage te lopen, waarbij hij wel al geld verdient en in een reële beroepscontext terechtkomt.
Pas daarna wordt het attest van huisarts of van specialist uitgereikt. Men zou kunnen
denken aan een aanvangsbegeleiding waarbij het opleidingsinstituut voeling houdt met
de student op de werkplek. Tegelijk kan men de jongeren loopbaanperspectieven bieden.
Mevrouw Antonia Aelterman is het eens met de opmerking van de heer Maes dat een initiële opleiding niet alles kan realiseren. De aanvangsbegeleiding en de nascholing moeten
integraal deel uitmaken van het loopbaanperspectief van de leraren. Veel leraren doen
enorme inspanningen. Sommigen lopen er echter de kantjes vanaf. Ook die leraren moet
men meekrijgen. In Nederland duurt de opleiding drie jaar. In het vierde jaar gaan leren
en werken samen, in partnerschap met de lerarenopleidingen. Zo worden de basiscompetenties van de leraren beter gerealiseerd. Een andere mogelijkheid is dat men het bachelordiploma wel zou uitreiken na de opleiding, maar dat een vaste benoeming pas mogelijk
wordt wanneer men de aanvangsbegeleiding en de bijscholing heeft gevolgd. Beginnende
leraren met een fulltimeopdracht hebben echter hun handen meer dan vol. Ze hebben
geen tijd voor aanvangsbegeleiding of nascholing, tenzij die worden aangeboden binnen
de school. Dan komt men opnieuw terecht bij het coachend leiderschap van de directeur.
Op dit ogenblik is een fulltimeopdracht uitgedrukt in een aantal lesuren. Men zou echter ook kunnen denken aan een fulltimeopdracht met minder uren voor de klas en meer
ruimte voor intervisie en klasbezoek. Ze is het dus eens met de heer Maes dat er na de
lerarenopleiding nog iets dient te gebeuren. Dat gebeurt het best binnen de schoolcontext,
in partnerschap met lerarenopleidingen. Er zijn immers grote verschillen naargelang de
onderwijsvorm en naargelang de regio. Sommige scholen nemen de aanvangsbegeleiding
op zich en andere doen dat niet. Het teamgerichte aspect van bijscholing en nascholing
is heel belangrijk. Men kan de leraren het nut van een vernieuwing doen inzien door aan
te tonen dat ze daarmee betere resultaten kunnen behalen in hun klas. Zo kan men de
aandachtspunten in de praktijk brengen. In dit verband zijn investeringen in schoolleiderschap heel belangrijk. De autonomie van de scholen moet kunnen spelen. Om te beginnen
zou men de scholen het lestijdenpakket kunnen geven waar ze recht op hebben. De directeur kan dan zelf beslissen hoe hij de middelen aanwendt om tegemoet te komen aan de
noden van de school. Om de leraren van het secundair onderwijs het nut van een vernieuwing te laten inzien, zou de overheid ook kunnen werken met focusgroepen met leraren uit
verschillende regio’s. Dat zal het tijdpad vertragen, maar zo kan men de creativiteit en de
verantwoordelijkheid van de leerkrachten aanspreken. Nu doet men dat niet.
De heer John Maes beaamt dat hij een voorstander is van een hervorming van het secundair onderwijs. Men moet dat echter doen in samenspraak met de lerarenopleiding. Dan
kan de hervorming groeien vanuit de leraren. Men mag niet werken met opgelegde schoolV L A A M S P A R LEMENT
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structuren. Men mag de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs bijvoorbeeld niet verplicht onderbrengen in een schoolstructuur. Men zou wel leraren
kunnen opleiden die zowel in de derde graad van het basisonderwijs kunnen werken als in
de eerste graad van het secundair onderwijs. Dan zullen er volgens hem spontaan experimenten in die zin komen. Dan moet de hervorming echter wel in een breder kader worden
geplaatst, waarbij men niet alleen focust op het secundair onderwijs. Bij de evaluatie van
de lerarenopleiding moet met dit alles rekening worden gehouden.
Mevrouw Celis vroeg wat er bedoeld wordt met de leraar als persoon. De heer John Maes
vindt het belangrijk dat de leraar veel empathie, creativiteit en passie voor leren heeft. Dat
vergt bijkomend onderzoek.
Op de vraag of er voldoende nascholingsmogelijkheden zijn voor leraren antwoordt hij
dat leraren in staat zijn om, samen met hun vakcollega’s, zelf nascholing te ontwikkelen.
Kennisoverdracht tussen leraren als professionals is belangrijk. Het welbevinden hangt
daarmee samen. Men moet de leerhonger bij leraren stimuleren. Soms moet men daarvoor
bepaalde dingen opleggen.
Hij vindt dat men moet nadenken over de suggestie dat leraren zouden kunnen worden
opgeleid voor de derde graad van het basisonderwijs en voor de eerste graad van het
secundair onderwijs. Men mag echter niet over een nacht ijs gaan. De leraar moet een
centrale rol spelen in de hervorming. Dat is zijn belangrijkste boodschap.
Op de vraag of er niet te veel zwakke leerlingen naar de lerarenopleidingen worden georiënteerd, antwoordt hij dat het hele hoger onderwijs met dat probleem te kampen heeft.
Veel studierichtingen in het secundair onderwijs zitten eigenlijk in een bepaalde niche.
Toch heeft iedereen de kans om bijna alle studierichtingen aan te vatten in het hoger
onderwijs. Ook dat is een argument voor een hervorming van het secundair onderwijs
naar een bredere basiskennis. In de geïntegreerde lerarenopleiding is men op een vrijblijvende manier begonnen met screenings. Daaruit blijkt dat het niveau van een kleine minderheid van kandidaat-studenten ontzettend laag is. Deze situatie heeft wellicht te maken
met het feit dat sommige vooropleidingen te weinig algemeen vormend zijn. De beroepen
veranderen voortdurend. De belangrijkste competentie is dan ook dat men flexibel algemene kennis en vaardigheden kan inzetten in een snel veranderende maatschappij.
Mevrouw Sabine Poleyn vraagt zich af of de jongeren met een ontzettend laag startniveau ook een kans hebben om af te studeren. De heer John Maes antwoordt dat er een
zijtraject kan worden aangeboden als de basiskennis voor wiskunde, Nederlands of Frans
niet aanwezig is. Deze leerlingen kunnen voor 1 euro per lesuur inschrijven in een cursus
van een CVO. Er is ook een screening logopedie omdat de leraren heel hun leven met
hun stem moeten werken. Men kan de studenten niet verplichten om aan die screenings
deel te nemen. Met de resultaten van de screening kan de student vanaf het begin van de
opleiding beter inschatten of de opleiding geschikt is en/of bijsturing in het stemgebruik
noodzakelijk is.
Mevrouw Kathleen Deckx heeft gehoord dat studenten soms kiezen voor een lerarenopleiding secundair onderwijs, precies om bepaalde vakinhouden van de lerarenopleiding
basisonderwijs te ontwijken. Als dat juist is, dan worden er leerkrachten afgeleverd die
onvoldoende basisvorming hebben om in het onderwijs te staan.
Professor Antonia Aelterman antwoordt dat met deze opmerkingen rekening moet worden gehouden bij de hervorming van de lerarenopleiding. Sommige hogescholen stellen
bijvoorbeeld dat leerlingen die niet voldoen aan de eindtermen Nederlands, in het tweede
jaar geen stage mogen doen. Het is de vraag hoe hogescholen moeten omgaan met het
gedifferentieerde aanbod van studenten. Een student die afkomstig is uit het bso, kan
bijvoorbeeld goed functioneren in een jeugdbeweging en heel gemotiveerd zijn om met
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kinderen te werken. In dat geval kan men gebruik maken van de aanwezige passie voor het
beroep. Men dient er echter voor te zorgen dat deze student begeleid wordt om zijn achterstand bij te benen. Door aldus te werken stapt men af van het deficitmodel, en gaat men
de talenten van de jongeren benutten. Op dit ogenblik hebben de hogescholen daar echter
niet de nodige omkadering voor. Geïndividualiseerde trajecten (GIT) kunnen een deel van
de oplossing zijn. Op dit ogenblik zitten er echter al meer leerlingen in de GIT-trajecten
dan in de modeltrajecten. Men legt dus nog meer lasten op aan de studenten die het toch
al moeilijk hebben, terwijl men hen de ruimte zou moeten geven om de begincompetenties
te realiseren. Hopelijk zal dat blijken uit de evaluatie van de lerarenopleiding. Eerst moet
men de lerarenopleiding verbeteren en de loopbaan van de leraren ondersteunen door het
verhogen van het aantal bijscholingsmogelijkheden. Op dit ogenblik is een verlenging van
de lerarenopleiding al mogelijk door het toevoegen van een specialisatiejaar. Die mogelijkheden moeten eerst worden verkend.
De vraag of er ook in het kleuter- en het lager onderwijs masters Pedagogische Wetenschappen moeten worden ingezet, wordt momenteel besproken in een werkgroep van de
Vlor. Deze masters zouden ondersteuning kunnen bieden bij remediëring, differentiatie en
zorgverbreding. Na de lerarenopleiding stromen heel wat bachelors door naar pedagogische wetenschappen of Educational Studies. Ze worden echter niet op dat niveau betaald.
Men zou ook meer aandacht kunnen besteden aan ‘team teaching’ waarbij de deskundigheid van verschillende mensen wordt ingezet. De complexiteit van de samenleving en van
de kennis vereist dat. Ook in de medische sector wordt er vaak gewerkt in teams. In het
onderwijs denkt men nog te vaak dat een enkele leraar voor alles verantwoordelijk dient te
zijn. Op dit ogenblik wisselen leerkrachten lager onderwijs al taken uit. Binnen de lerarenopleiding zou men dat kunnen ondersteunen met vorming en met differentiatietrajecten.
Vooraleer men beslist om de studieduur te verlengen, moeten er dus eerst nog heel wat
andere pistes worden verkend. De mogelijkheden van levenslang leren en van coaching
binnen de school worden te weinig benut.
De heer John Maes gaat in op de vraag van mevrouw Deckx over de instroom in de lerarenopleiding secundair onderwijs. Hij meent dat men heel veel vraagt van de leraren lager
onderwijs. Misschien kan men differentiëren door te zoeken naar synergieën tussen de
derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Op
die manier zou team teaching ook in de derde graad van het lager onderwijs mogelijk
kunnen worden. Mevrouw Antonia Aelterman vult aan dat dit in veel andere landen nu al
het geval is. Leerkrachten van de derde graad lager onderwijs moeten zich specialiseren
in bepaalde vakken. Inzetten op zwakke en op sterke leerlingen moet beginnen vanaf de
kleuterschool. Men kan de hervorming van het secundair onderwijs dus zeker niet los zien
van het basisonderwijs.
Binnen de werkgroep van het expertisenetwerk lerarenopleiding AUGent was er ook discussie over de zij-instromers. Er is een verschil tussen mensen die al lange tijd in de praktijk hebben gestaan en mensen die pas afgestudeerd zijn. Bij de laatste groep kan men
vooral de nadruk leggen op het pedagogisch-didactische. Bij de eerste groep is er misschien ook bijkomende vorming nodig over de meest recente evoluties binnen het vakgebied.
De heer John Maes gaat in op de vraag welke vakexpertise de leraar in de eerste graad van
het secundair onderwijs dient te hebben. Het decreet somt een aantal vakken op, waarvan de studenten er twee moeten volgen. In de praktijk ontstaan er echter andere vakken
die niet vermeld worden in het decreet, bijvoorbeeld het vak natuurwetenschappen. Hij
meent dat men leraren moet opleiden in een bepaald belangstellingsgebied waarbinnen
een cluster van vakexpertise aan bod komt. Zo kan men de inzetbaarheid van de leerkrachten verhogen. Op dit ogenblik kiezen veel studenten voor onlogische combinaties
van vakken, bijvoorbeeld Nederlands en fysica. Mevrouw Gerda Van Steenberge merkt
op dat er aan de universiteiten een omgekeerde beweging aan de gang is. Vroeger moest
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men bijvoorbeeld kiezen voor Romaanse talen, nu kan men binnen de letterkunde Frans
en Engels combineren. De heer John Maes merkt op dat men zich dan wel beperkt tot een
taalopleiding. Mevrouw Antonia Aelterman vult aan dat een student die kiest voor Latijn
en Engels wel vakinhoudelijke vorming krijgt voor die twee vakken. In de lerarenopleiding
aan het hoger onderwijs is dat minder het geval. Zij is ook voorstander van clustergericht
werken. De heer John Maes vult aan dat veel studenten na de geïntegreerde lerarenopleiding beslissen om een masterstudie aan te vatten. Wie in de aanvankelijke lerarenopleiding
kiest voor Nederlands en fysica, heeft echter geen wiskunde gevolgd. Daardoor wordt een
vervolgopleiding fysica moeilijk.
Mevrouw Kathleen Helsen vraagt of het wenselijk is om ook de vakken van het secundair
onderwijs te herformuleren. Mevrouw Antonia Aelterman antwoordt dat men hier een
onderscheid dient te maken tussen de eerste graad en de latere jaren. De eerste graad wil
men breed houden. Er wordt aandacht besteed aan vakken en belangstellingsgebieden.
Naarmate men vordert in het secundair onderwijs, zal men echter voldoende ruimte moeten besteden aan vakgericht werken, zeker in de doorstroomrichtingen. Hoe dieper men
graaft in een kennisgebied, hoe specialistischer men wordt. Dat is ook nodig. Binnen de
lerarenopleiding moet men ervoor zorgen dat de leraren in de hogere jaren voldoende
breed inzetbaar zijn. Aan de universiteit van Maastricht wordt aandacht besteed aan probleemgestuurd werken op het niveau van het hoger onderwijs. Men vertrekt van een probleemsituatie. Om een probleem in zijn totaliteit te kunnen vatten is er echter voldoende
vakkennis nodig. Naarmate men vordert zal men meer moeten differentiëren, afhankelijk
van de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen. Dan zal men moeten ingaan op de
kennis en op de vakinhoud.
De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter, had begrepen dat de sprekers voorstellen om de
benoeming van de leerkrachten niet langer uit te drukken in uren, maar in beschikbaarheid op school. Mevrouw Antonia Aelterman antwoordt dat uit de Delphi-studie – een
studie die een concreet beleidsvoorstel toetst aan de basis die er in de praktijk moet mee
werken – is gebleken dat het merendeel van de leraren daarmee akkoord gaat. De leraren
stelden wel de voorwaarde dat ze dan over de nodige ruimtes moeten beschikken om te
kunnen werken op school. Op dit ogenblik is dat doorgaans niet het geval. De directeur
van de school zou meer autonomie moeten hebben om de leerkrachten in te zetten. De ene
leerkracht zou bijvoorbeeld meer kunnen worden ingezet voor vakgericht onderwijs, de
andere voor projectonderwijs of voor zorgverbreding. Eigenlijk zou men dit nu al kunnen
opnemen in de functiebeschrijving van de leraar.
Boudewijn BOUCKAERT,
voorzitter
Kathleen HELSEN
Gerda VAN STEENBERGE,
verslaggevers
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De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen hield op 16 november 2011 een zesde
hoorzitting over de hervorming van het secundair onderwijs, thema schoolloopbaan
(vervolg van de tweede hoorzitting) en spreiding studieaanbod. Voor het verslag van de
eerste hoorzitting, zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/1. In dit parlementair stuk is
ook de oriëntatienota ‘Mensen doen schitteren’ van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, opgenomen. Deze nota vormde de
aanleiding voor een reeks van zes hoorzittingen. De tweede hoorzitting behandelde het
thema schoolloopbaan (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/2), de derde hoorzitting het
thema curriculum en didactiek (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/3), de vierde hoorzitting het thema aansluiting arbeidsmarkt en hoger onderwijs (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12,
nr. 1306/4); de vijfde hoorzitting het thema personeel, professionalisering lerarenkorps en
lerarenopleiding (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1306/5).
1.

Uiteenzetting door prof. dr. Jan Van Damme

Professor Jan Van Damme, Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie, KU Leuven
bedankt de commissie voor de uitnodiging. Deze commissie doet het immers beter dan de
commissie-Monard die in het geheel geen onderzoekers heeft uitgenodigd.
1.1.

Vooraf: onderzoek over schoolloopbanen

Als onderzoeker is hij de laatste tijd vooral bezig geweest met het lager onderwijs, meer
bepaald met het onderzoek naar studieloopbanen in het basisonderwijs (SiBO). Het
decennium daarvoor heeft hij een longitudinaal onderzoek gedaan binnen het secundair onderwijs. Zesduizend leerlingen werden gevolgd vanaf het eerste leerjaar tot ze
22 jaar oud waren, met inbegrip van hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Een tiental jaar
geleden werd die databank aan de overheid bezorgd, maar die heeft er nauwelijks gebruik
van gemaakt. In het buitenland heeft men nochtans bewondering voor de interessante
gegevens waarover Vlaanderen beschikt. De geplande hervorming van het secundair
onderwijs is onderzoeksmatig niet echt voorbereid. Onderwijshervormingen bereiken
soms hun doelstellingen, maar soms ook niet. Onderwijshervormingen die niet goed
zijn voorbereid hebben meestal een aantal negatieve neveneffecten die pas later duidelijk
worden. Daarom geeft hij de voorkeur aan een bescheiden hervorming die mikt op
essentiële punten. Bovendien moet er voldoende geëxperimenteerd worden vóór de maatregelen worden veralgemeend. Zijn bijdrage over het secundair onderwijs zal bescheiden
zijn. Daarover bestaat immers weinig recent onderzoek. Hij kan zich wel baseren op de
gegevensbank waaraan hijzelf heeft meegewerkt.
1.2.

Verschillen bij de start

Hij stelt vast dat er bij de start van het secundair onderwijs grote verschillen zijn tussen de
leerlingen. Vanaf de start van het secundair onderwijs is er dus behoefte aan differentiatie.
Die differentiatie kan gebeuren tussen scholen, tussen klassen binnen de school of binnen
de klas. Hij beseft dat de Vlaamse overheid weinig bevoegdheden heeft voor wat er binnen de klas gebeurt. De scholen hebben een grote pedagogische autonomie. Hijzelf is een
voorstander van heterogene klassen. De heterogeniteit mag echter niet zo groot worden
dat de leerkrachten het niet meer aankunnen. Zowel de zwakke als de sterke leerlingen
moeten maximaal uitgedaagd worden.
Men zou kunnen denken dat de zwakke leerlingen het niet ver genoeg brengen in het lager
onderwijs. Uit het meest recente internationale onderzoek blijkt evenwel dat het Vlaamse
lager onderwijs het voor de zwakkere leerlingen wel tamelijk goed doet. Het presteert
echter zeer middelmatig voor de sterkere leerlingen. Als er op dat punt verbetering zou
worden gerealiseerd, dan zouden de verschillen bij de start van het secundair onderwijs
dus nog groter worden.
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Op dit ogenblik is er al differentiatie bij de start van het secundair onderwijs. Sommige
leerlingen zitten in de B-stroom, andere doen Latijn of Moderne. Hij vindt het geen probleem dat de leerlingen van de Latijnse afdeling iets extra doen. Zij werken de gemeenschappelijke leerstof immers af in een kortere tijd en halen toch de eindtermen. In
internationale vergelijkingen doen de sterke leerlingen het slecht in de lagere school, maar
op vijftienjarige leeftijd doen ze het goed. Er is dus een positieve evolutie in het secundair
onderwijs. Daarom is hij bang voor maatregelen in het secundair onderwijs die slecht kunnen uitpakken voor de sterke leerlingen. De hiërarchie tussen Moderne en Techniek in het
eerste jaar vindt hij wel een groot probleem. De best presterende leerlingen mogen naar de
Moderne en de minder sterke moeten naar Techniek. In de Moderne wordt er, vooral in
het vrij onderwijs, meer tijd uitgetrokken voor algemene vakken. Zo halen deze leerlingen
een stuk van hun achterstand tegenover de sterkste groep in. De leerlingen die Techniek
doen, krijgen technische vakken, maar ze krijgen niet de kans voor een inhaalbeweging
inzake algemene vakken. De meeste anderstalige leerlingen zitten in de B-stroom of in
Techniek. Dat is dus geen beleid van gelijke onderwijskansen.
Binnen de huidige voorstellen tot hervorming van het secundair onderwijs zijn er voor
de zwakkere leerlingen bij de start van het secundair onderwijs twee duidelijk onderscheiden onderwijsvarianten, namelijk het buitengewoon secundair onderwijs en 1B. Voor
de sterkere leerlingen wordt er niet voorzien in een specifiek programma. Er is relatief
weinig tijd uitgetrokken voor inhaalmanoeuvres. De verschillen tussen de scholen inzake
aanbod zullen wellicht blijven bestaan, hetzij door een keuze voor verschillende belangstellingsgebieden, hetzij binnen de belangstellingsgebieden.
1.3.

Keuze tussen onderwijsvormen te vroeg

Elke hervorming heeft op termijn ook negatieve effecten die men niet vooraf voorzien
had. Men gaat ervan uit dat de leerlingen na de eerste graad terechtkomen in de passende
onderwijsvorm. Binnen het traditioneel onderwijs maakten heel wat leerlingen eerst de
zogenaamde lagere cyclus af binnen het aso en kozen daarna voor een meer beroepsgerichte opleiding, eventueel binnen het technisch onderwijs. Binnen het vso kon men na
de tweede graad de overstap maken. Binnen de huidige structuur moet men een keuze
maken bij het begin van het derde leerjaar. Als men nadien nog verandert is er sprake van
het watervaleffect. De vervroeging van de keuze is een belangrijk negatief neveneffect van
deze hervorming. Dat is een van de redenen waarom het tso en het bso niet het soort van
leerlingen krijgt dat ze zouden moeten krijgen. Hij heeft niet het gevoel dat de huidige
hervormingsvoorstellen daaraan iets zullen veranderen. Ook de commissie-Monard pleit
voor rechtlijnige loopbanen vanaf het begin van het derde leerjaar. Hij is het daar niet
mee eens. Na de middenschool is er volgens hem voor een bepaald segment van de bevolking nog een relatief comprehensieve tweede graad nodig die aandacht besteedt aan de
belangstelling van de kinderen. Die moet dan tot uiting komen in de derde graad of in het
hoger onderwijs.
1.4.

Concept van algemeen onderwijs is te eng

Hij is van oordeel dat het concept van het algemeen onderwijs te eng is. Eigenlijk maken
ook het technisch en het kunstonderwijs deel uit van het algemeen onderwijs. Zonder
kunst of techniek kan men trouwens niet spreken van algemeen onderwijs. Als de decreetgever een term afschaft, dan verandert er in de realiteit doorgaans niet zoveel. Hij is veeleer een voorstander van het herdefiniëren van de concepten. Hij stelt voor dat men in de
tweede graad alleen een onderscheid zou maken tussen algemeen onderwijs en beroepsonderwijs. In de derde graad zou men de vier onderwijsvormen kunnen behouden. Men
kan zich ook beperken tot aso, kso en bso.
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1.5.

Sociale ongelijkheid?

In het kader van de hervorming van het secundair onderwijs komt het thema van de sociale ongelijkheid vaak aan bod. Uit de PISA-testen (PISA: Programme for International
Student Assessment) blijkt dat de ongelijkheid groter is in onderwijssystemen waar men
vroegtijdig begint met beroepsonderwijs. De gelijkheid is dan weer groter binnen systemen
waar men tot het einde van het secundair onderwijs algemeen onderwijs geeft. Uit longitudinale onderzoeken blijkt echter ook dat een vroegtijdig beroepsvoorbereidend onderwijs op lange termijn goed is voor de maatschappelijke integratie van kansarmen. Men
moet dus een afweging maken.
De PISA-testen meten de doelstellingen die nagestreefd worden in het algemeen onderwijs
en niet de doelstellingen van het beroepsvoorbereidend onderwijs. Daarom mag men zich
niet uitsluitend op de PISA-onderzoeken baseren. Als men het heeft over sociale ongelijkheid, moet men ook het onderscheid maken tussen de autochtone Vlamingen die thuis
Nederlands spreken en de anderstalige Vlamingen. Voor de Nederlandstaligen is de sociale gelijkheid eigenlijk heel groot in vergelijking met andere landen. Er is echter een groot
probleem van integratie van de anderstalige nieuwe Vlamingen. Als de democratisering
van het secundair onderwijs gelukt is voor de Nederlandstaligen binnen een tamelijk hiërarchische structuur, dan betwijfelt hij of die structuur volledig moet worden omgegooid
voor de anderstaligen. Als men prioritair oplossingen zoekt voor het bevorderen van het
onderwijsniveau van de anderstaligen, dan moet het onderwijsbeleid ruimer bekeken worden. Dan moet men vooral werk maken van het kleuter- en het lager onderwijs. Vroeg
ingrijpen is de boodschap, en niet alleen in het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in de
buurt. De sterkte van de leerkrachten in het basisonderwijs is op dat vlak heel belangrijk.
Op dat vlak mag men de mogelijkheden van het secundair onderwijs niet overschatten. Hij
vermoedt dat de achterstand van de anderstaligen groter wordt in de loop van het kleuteronderwijs en dat hij iets kleiner wordt in het lager onderwijs – vooral dan in het eerste
leerjaar – en in het secundair onderwijs.
1.6.

Speelt belangstelling een onvoldoende grote rol bij studiekeuze?

De belangstellingsgebieden spelen een belangrijke rol binnen de hervormingsplannen. Uit
onderzoeken blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen de belangstelling van de jongeren in het begin en op het einde van het secundair onderwijs. Er zijn echter ook sterke
evoluties. Er is een sterk verband tussen de richting waarin de leerlingen afstuderen in het
secundair onderwijs en hun interesses, niet alleen de interesses gemeten in het laatste jaar
van het secundair onderwijs, maar ook de interesses gemeten in het eerste leerjaar van
het secundair onderwijs. Ook binnen de huidige structuur slagen de leerlingen er dus over
het algemeen in om een studierichting te kiezen waarvoor ze echt belangstelling hebben.
Uiteraard spelen ook de intelligentie, het sociale milieu en het geslacht een rol. Als men de
onderwijsvormen vervangt door belangstellingsgebieden, dan zal het zopas omschreven
probleem, namelijk dat de keuze te vroeg dient te gebeuren, nog verergeren. Voor vele
kinderen is het niet haalbaar en ook niet nodig om op dertienjarige leeftijd al een passend
belangstellingsgebied te vinden.
1.7.

Overgang naar het hoger onderwijs

Professor Van Damme heeft ook laten onderzoeken of de schoolloopbaan in het secundair onderwijs iets te maken heeft met het succes in het hoger onderwijs. Daaruit blijkt dat
er, na een correctie voor het soort van leerlingen dat in een bepaalde richting terechtkomt,
geen verschil is tussen de sterkere aso-richtingen inzake het succes in het hoger onderwijs.
De aso-richtingen die minder sterke leerlingen aantrekken leiden echter tot iets minder
succes in het hoger onderwijs. Een keuze voor een bepaalde richting van het aso kan dus
leiden tot minder kansen op succes in het hoger onderwijs. Dat is volgens hem een probleem. Overschakelen tussen onderwijsvormen blijkt echter geen enkel negatief effect te
hebben op het succes. Dat wordt dus ten onrechte negatief voorgesteld.
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Hoog mikken

Hoog mikken is volgens hem een positieve strategie binnen het secundair onderwijs. Te
hoog mikken is niet goed, maar dat blijkt pas achteraf. Negatief is een onderwijsstructuur
die daarmee geen rekening houdt, die vlug definitieve keuzes voorziet en die niet voorziet
in heroriënteringsmogelijkheden.
1.9.

Verminderen hiërarchie tussen aso en tso/bso in eerste en tweede graad

In de eerste en de tweede graad bestaat er een te sterke hiërarchie tussen aso, tso en bso.
Dat moet veranderen. Dat kan alleen worden opgelost door het organiseren van een
aangepaste vorm van algemeen onderwijs voor de minder sterke leerlingen gedurende een
aantal jaren. Alleen positieve keuzes kunnen leiden tot een vroegtijdige oriëntering op een
beroep. Op het einde van het vierde jaar moet er een belangrijke keuze worden gemaakt.
1.10.

Prioriteiten

Hoe dan ook moet men nagaan wat men wil doen voor de sterk presterende leerlingen
bij de start. Het onderscheid tussen moderne en techniek moet grondig veranderen. Wie
het verder kan brengen in de algemene vakken door er meer tijd aan te besteden, moet
bij voorrang die kans krijgen. Ten tweede moeten de doorstromingsrichtingen van de
tweede graad tso en het kso worden opgenomen binnen het aso. Het nieuwe concept van
het algemeen onderwijs moet in de feiten worden gerealiseerd. De overheid zou maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat deze studievormen ruimtelijk samenkomen.
Ten derde moeten jongeren die dat wensen recht hebben op algemeen onderwijs tot de
leeftijd van vijftien of zestien jaar. Ze mogen niet verplicht worden om vóór die leeftijd
een beroep te kiezen. Ten vierde moeten ook zwakke aso-richtingen aantrekkelijk worden
voor sterke leerlingen. Ten slotte denkt hij vooral dat in het schoolbeleid de kinderen meer
opbrengstgericht moeten worden benaderd, zoals men dat in Nederland noemt, zelfs in
het kleuteronderwijs. Men moet het nodige doen om de achterstand niet te laten oplopen.
De minister pleit voor het inschakelen van masters in het basisonderwijs. Die moeten echter ook volgens hun diploma worden betaald. De meerkost moet betaald worden door de
overheid.
2.
2.1.

Uiteenzetting door de heren Ludo de Caluwé en Walter Van Dam
Situering authentieke middenscholen

De heer Ludo de Caluwé, voorzitter Studiegroep Authentieke Middenscholen Vlaanderen
(St.A.M.), verduidelijkt dat het verhaal van St.A.M. geworteld is in de praktijk, vanuit
een sterke visie. De aanvankelijke naam Studiegroep voor Autonome Middenscholen werd
op een congres vijftien jaar geleden gewijzigd in Studiegroep voor Authentieke Middenscholen. Die verfijning geeft beter de inhoudelijke missie weer.
St.A.M. verenigt een zestigtal scholen over heel Vlaanderen. Een groot aantal van die
scholen was aanwezig van bij de beginjaren. Mettertijd is de groep gegroeid door haar
positieve visie en door de toetsing van die visie aan de praktijk. St.A.M. maakt op een
loyaal-kritische manier deel uit van de koepel van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO). Tot nog toe is er geen enkele vorm van subsidiëring.
St.A.M. zorgt voor publicaties. Het organiseert ook studiedagen en een jaarlijks tweedaags congres voor alle leden. De laatste zes jaar kreeg St.A.M. ook erkenning binnen de
koepel en binnen het onderwijskabinet. Het heeft meegewerkt aan de visietekst rond het
werken in de eerste graad en het was betrokken bij de reflectiegroep van de commissieMonard.
St.A.M. opteert voor vier belangrijke doelen. De authentieke middenscholen willen alle
leerlingen die de basisscholen verlaten, opvangen onder hetzelfde dak. Het leven is rijk
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aan verscheidenheid. De school moet die diversiteit ten volle weerspiegelen. Ten tweede
opteren deze scholen voor een brede gemeenschappelijke basisvorming. Iedereen moet
begeleid worden om de juiste inzichten, kennis, vaardigheden en houdingen te verwerven.
Dat is de betekenis van basisvorming. Uiteraard zal de school in haar gemeenschappelijke
basisvorming rekening moeten houden met de verschillen tussen leerlingen.
De authentieke middenscholen streven ten derde naar een uitstel van de studiekeuze en
opteren voor groeikansen in een positieve oriëntering. De ontwikkelingspsychologie toont
immers aan dat een gedetermineerde keuze voor zes jaar nefast is voor pubers. In die levensfase beginnen ze immers aan een proces van zelfconceptverheldering. Ten vierde moet
de school alle leerlingen met zorg en op maat begeleiden bij het leren leren, het leren leven
en het leren kiezen. Men moet zorgen voor een aanpak op maat. Dat mag niet alleen een
kwestie zijn van goede wil, het moet structureel worden aangepakt.
St.A.M.-scholen zijn dus comprehensieve scholen. Ze willen de ongelijkheid van kansen
beperken en de veelzijdigheid van talenten erkennen. De St.A.M.-scholen staan in voor
de schakeljaren tussen het basisonderwijs en de tweede graad. Ze hebben dus alle belang
bij een nauwere samenwerking met het basisonderwijs en bij een autonome oriëntering
van de leerlingen naar de tweede graad en verder. De sterkte van St.A.M. is dat het die
visie ook kan toetsen aan de praktijk. De zwakte is dat sommige mensen St.A.M. alleen
verbinden met bepaalde scholen. Het gaat echter om veel verschillende scholen die zich
engageren om te groeien in functie van de reeds vermelde authentieke doelen.
2.2.

Algemene bedenkingen

De heer Walter Van Dam wil het hebben over de reflecties van de raad van bestuur en van
de algemene vergadering van St.A.M. op de oriëntatienota van minister Smet. De leden
van St.A.M. zijn geen onderzoekers, maar ze onderzoeken wel geregeld de eigen praktijk.
De reacties van het onderwijsveld op de geplande hervormingen zijn zeer divers. Ze gaan
van herkenning en hoopvolle verwachting tot cynisme en conservatisme. Uit alle signalen
kan men echter leren. St.AM. ziet alleszins voldoende redenen voor een hervorming en
pleit voor een constructieve en tegelijk kritische blik. Het is ook belangrijk dat de onderwijswereld zich niet laat gijzelen door een bepaald extern discours.
Het competentieontwikkelend leren dat in de oriëntatienota vaak aan bod komt en dat
wordt gekoppeld aan de kwalificatiestructuren, bevat vaak immers ook een economische
ondertoon. Onderwijsmensen menen echter dat het onderwijs een mate van autonomie
dient te hebben in het vormen van jongeren. Het onderwijs moet ook drager zijn van cultuur in de brede zin.
De laatste jaren vragen nogal wat onderwijsmensen dat er zou worden gesleuteld aan de
eerste graad. Daarvoor zijn er verschillende redenen. De instroom in het secundair onderwijs wordt meer divers, ook in aso-scholen. De zorg om sterkere leerlingen aan te trekken
voor de nijverheidstechnische richtingen begint in de eerste graad. Men streeft naar het
terugdringen van de ongelijkheid van kansen en naar het beperken van het watervaleffect en van de ongekwalificeerde uitstroom. De erkenning van de gelijkwaardigheid en de
veelzijdigheid van menselijke talenten is een maatschappelijke en economische noodzaak.
Ook de wetenschappelijke inzichten zijn gegroeid. De sociologie leert hoe de verandering van de samenleving de manier van leren en van kiezen van de jongeren beïnvloedt.
De ontwikkelingspsychologie en de neurowetenschap zorgen voor diepere inzichten in
hoe pubers functioneren. De noodzaak om iets te veranderen binnen de eerste graad is
duidelijker geworden. De al te determinerende opsplitsing in sterke en zwakke leerlingen
in functie van de studiekeuze moet ernstig in vraag worden gesteld. De eerste graad zou
breder moeten zijn. Het zou een ingroeigraad moeten zijn die gefocust is op oriëntering en
die jonge pubers ruimte en tijd biedt om te groeien in studiekeuze. De visietekst van het
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VVKSO over de eerste graad wijst in dezelfde richting. In dit verband is trouwens ook een
betere afstemming en een sterker continuüm tussen het basisonderwijs en de eerste graad
van het secundair onderwijs noodzakelijk.
2.3.

Algemene bedenkingen met betrekking tot de eerste graad in de oriëntatienota

Hij somt een aantal positieve punten van de oriëntatienota op. De oriëntatienota erkent
de scharnierfunctie van de eerste graad. Alle keuzemogelijkheden blijven open, welke
keuze men ook maakt in de eerste graad. In de eerste graad wordt er gewerkt met een
brede basisvorming en met belangstellingsgebieden van waaruit keuzes kunnen groeien.
Dat is een goed concept. Jongeren zouden inderdaad moeten kunnen kiezen vanuit hun
belangstelling om dan op basis van hun sterkten en zwakten uit te maken wat de beste
studierichting is binnen hun belangstellingsgebied. Men moet er wel over waken dat men
binnen het aansluitende ordeningskader voor de tweede en de derde graad niet opnieuw
gaat werken met labels zoals doorstromingsgerichte en arbeidsgerichte studierichtingen.
Die kenmerken horen thuis in de profielen van de studierichting op zich. Dat in de eerste
graad een A-stroom en een B-stroom blijven bestaan, is volgens St.A.M. een goed uitgangspunt, want sommige kinderen met ernstige leerachterstand zijn op het einde van het
basisonderwijs inderdaad toe aan een afzonderlijke begeleiding. Men moet de kenmerken
van de onderscheiden leerlingengroepen wel goed voor ogen houden. Ook de grens tussen gewoon en buitengewoon onderwijs moet duidelijk blijven. Het geplande zorgcontinuüm werd nog niet gerealiseerd. Daarbij is alleszins bijzondere aandacht nodig voor
de draagkracht van de gewone school en de specifieke expertise van het buitengewoon
onderwijs.
2.4.

Schakelblok (B-stroom)

Inzake de oriëntering legt de oriëntatienota een grote verantwoordelijkheid bij het
basisonderwijs. Door het al dan niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs
bepaalt het immers of een kind al dan niet in het schakelblok, de huidige B-stroom
terechtkomt. St.A.M. betwijfelt of dat het enige criterium kan zijn. Het meent dat een
intensere samenwerking met het basisonderwijs nodig zal zijn om het groeiproces van
bepaalde kinderen richting schakelblok vlotter te laten verlopen. De overstap van de
B-stroom naar de A-stroom werkt momenteel nauwelijks in de praktijk. Nu wil men dat
traject verlengen tot maximaal drie jaar. St.A.M. is er niet zonder meer van overtuigd dat
dit een oplossing kan bieden, maar vindt dat dit voorstel wel het voordeel van de twijfel
verdient. Men moet wel beseffen dat deze constructie ertoe leidt dat twaalf- tot veertienjarigen en dertien- tot zestienjarigen in dezelfde klas kunnen terechtkomen. Gezien de
ontwikkelingsverschillen binnen deze leeftijdsgroep, vergt dat wel de nodige aandacht.
Met het oog op oriëntering vanuit het schakelblok zijn er verschillende modellen. De
oriëntatienota voorziet in een model waarbij de leerling gedurende twee jaar alle belangstellingsgebieden geïntegreerd leert kennen in de vakken. Het huidige model laat nu reeds
toe om een breed eerste jaar B in te richten. In het tweede jaar (beroepsvoorbereidend
leerjaar) is er de mogelijkheid om een pakket basisvorming met daar bovenop polyvalente
beroepenvelden in te richten. Een dergelijk concept lijkt hem iets transparanter. Het geeft
ook een eerste aanzet voor en mogelijkheden om aftastend te groeien naar een keuze in de
tweede graad.
Het is zinvol om te overwegen om alle scholen te verplichten om in de eerste graad een
A-stroom en een B-stroom te organiseren. Dat zou positief zijn voor de integratie van
kwetsbare leerlingen en voor de perceptie van die leerlingen door leraars en medeleerlingen. Uiteraard kan men die verplichting niet van de ene dag op de andere opleggen. Een
weliswaar strikt tijdpad en een goede samenwerking met de tweede graad van de scholengemeenschap zullen daarbij noodzakelijk zijn.
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De bekommernis rond zorg in de school manifesteert zich duidelijk in de B-stroom maar
beperkt zich er niet toe. Het bieden van zorg moet evenwel hanteerbaar blijven. Het moet
ten dienste gesteld worden van de kerntaken van de school, namelijk leren en kiezen. Sommige scholen hebben zich sterk gespecialiseerd in het bieden van zorg binnen het kader
van het gewone onderwijs en zijn op die manier onbedoeld zorgenscholen geworden. Een
hervorming zal ook op deze problematiek antwoorden moeten bieden.
2.5.

Eerste en tweede leerjaar (A-stroom)

Inzake de A-stroom hecht hij veel belang aan het concept van een brede, gemeenschappelijke basisvorming voor alle leerlingen. Een samenleving die steeds heterogener wordt,
moet immers blijven beschikken over een gemeenschappelijke taal van kennis, vaardigheden en attitudes. Een degelijke gemeenschappelijke basisvorming is ook een belangrijke hefboom voor het terugdringen van ongelijke kansen. In dat verband verwijst hij naar
de term volksverheffing, die tegenwoordig een paternalistische bijklank heeft gekregen.
Voor de vorming van de jongere als persoon – de derde pijler van een gemeenschappelijke
brede basisvorming – verwijst hij naar een goed begrepen gebruik van het concept van de
Bildung, een begrip dat tegenwoordig ten onrechte alleen vanuit conservatieve hoek wordt
geclaimd.
Een gemeenschappelijke basisvorming bevat zeker elementen van oriëntering. De oriëntatienota van minister Smet erkent dat: ze stelt immers voor om belangstellingsgebieden
te integreren in de basisvorming. Tegelijk probeert ze een antwoord te bieden op de vraag
hoe men moet omgaan met de verschillen tussen de leerlingen die eenzelfde basisvorming
moeten krijgen. De oriëntatienota van minister Smet stelt voor om in het eerste jaar enerzijds belangstellingsgebieden geïntegreerd aan te bieden in de basisvorming. Daarnaast is
er een differentiatiepakket dat de school vrij kan aanwenden om tegemoet te komen aan
de verschillen. Vanaf het tweede jaar is er een afgebakende basisvorming en zijn er afgescheiden belangstellingspakketten. Daaruit blijkt de intentie om breed te oriënteren en
om het categoriale denken te doorbreken. Dat is positief maar er zijn aan dit model ook
gevaren verbonden die net het tegendeel kunnen veroorzaken of bestendigen.
2.6.

Structuur eerste en tweede leerjaar eerste graad

Het eerste jaar wordt minder transparant wanneer men de belangstellingsgebieden exclusief in de basisvorming integreert. De verantwoordelijkheid om te definiëren hoe dat
wordt verwerkt in de vakken van de basisvorming wordt overgelaten aan de onderwijsverstrekkers, de koepels en de leerplannenmakers. Het is de vraag welke rol de drukkingsgroepen daarbij zullen spelen. Misschien zullen de scholen er uiteindelijk toch in slagen
om hun huidige profiel te bewaren. Het differentiatiepakket op basis van de individuele
behoeften van de leerlingen is een mooie gedachte maar de kans is echter groot dat scholen dit aangrijpen om eens te meer aparte categorieën en profielen te creëren in het eerste
jaar. De oriëntatienota suggereert bijvoorbeeld dat hiermee extra uren wiskunde of Latijn
kunnen worden georganiseerd. De neiging zal echter groot zijn om de leerlingen op basis
daarvan te organiseren in klassen en eens te meer verkapte studierichtingen in de eerste
graad te installeren.
2.7.

Structuur en aanpak eerste en tweede leerjaar (A-stroom)

St.A.M. pleit daarom voor een transparante structuur. Enerzijds is er een duidelijk
gedefinieerd pakket van brede basisvorming vanaf het eerste jaar waarin alle aspecten van
vorming aan bod komen en waarin zeker indicatoren voor verdere oriëntering aanwezig
zijn. Daarnaast moet de verkenning van specifieke belangstellingsgebieden worden aangeboden in het keuzegedeelte. In zo’n keuzepakket zouden alle leerlingen de kans moeten
krijgen om de verschillende niveaus van abstractie en toepasbaarheid binnen een belangstellingsgebied te leren kennen. Binnen het belangstellingsgebied wetenschap zouden ze
bijvoorbeeld het verschil kunnen ervaren tussen de betekenis van wetenschap voor een
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onderzoeker of voor een verpleger. Zo wordt de hiërarchie tussen hoofd- en handenarbeid al wat doorbroken. Tegelijk kan er binnen dat keuzepakket reeds voor een deel aan
studiekeuzebegeleiding worden gedaan. Over de mogelijke belangstellingsgebieden kan
men eindeloos discussiëren. De keuze van de nota voor zes belangstellingsgebieden lijkt
werkbaar. Het ideaal zou zijn dat alle leerlingen de zes belangstellingsgebieden zouden
ervaren. In de praktijk is dat echter minder evident. Bovendien zijn leerlingen die het
basisonderwijs verlaten niet helemaal een onbeschreven blad alhoewel hun keuze nog heel
wat groeitijd nodig heeft. St.A.M. suggereert dat de leerlingen in het eerste jaar zouden
kiezen voor drie belangstellingsgebieden van twee uur. In het tweede jaar zouden ze dan
twee belangstellingsgebieden kunnen kiezen van drie uur. Daarbij zouden ze de kans krijgen om ofwel twee nieuwe belangstellingsgebieden te verkennen ofwel een belangstellingsgebied te verdiepen. Het andere belangstellingsgebied moet echter wel nieuw zijn. Zo
zouden ze in de eerste graad minstens vier van de zes belangstellingsgebieden hebben leren
kennen. Het verdiepen van een belangstellingsgebied in het tweede jaar mag alleszins geen
voorwaarde zijn om in een bepaalde studierichting van de tweede graad te kunnen starten.
Daarvoor moeten de eindtermen en leerplannen van de tweede graad garant staan.
Hij denkt dat alle scholen de zes belangstellingsgebieden zouden moeten aanbieden. Dat
vergt echter expertise en uitrusting. Daarom kan het niet van de een op de andere dag
worden gerealiseerd. In een eerste fase zou men de scholen kunnen verplichten om minstens vier van de zes belangstellingsgebieden aan te bieden. De scholen die meteen zes
belangstellingsgebieden aanbieden zou men kunnen belonen. In een tweede fase binnen
een strikt tijdspad zouden dan alle scholen alle belangstellingsgebieden in de eerste graad
moeten aanbieden. Ook hier ligt een duidelijke opdracht voor de scholengemeenschappen.
Omwille van de verschillen tussen leerlingen, moet er worden gewerkt met een model van
kwalitatieve differentiatie. De gemeenschappelijke doelen moeten worden benaderd op
verschillende beheersingsniveaus. Elke leerling in de A-stroom moet het basisbeheersingsniveau halen. Sommige leerlingen hebben ook nood aan verdieping. Daarbij gaat het niet
om een al te vroege differentiatie van het curriculum, maar om een differentiatie binnen
het curriculum van de gemeenschappelijke vorming en binnen de klas. Het verdiepingsniveau wordt nagestreefd voor alle leerlingen, maar het is niet voor iedereen haalbaar
voor elk leerstofonderdeel van een vak. In dit model biedt men alle leerlingen wel voldoende kansen en prikkels aan. Sommige middenscholen hebben goede ervaringen met
deze werkwijze, vooral ook omdat het bereiken van de beheersingsniveaus een duidelijke
weerslag kan vinden in de evaluatie en aansluitend ook de oriëntering duidelijker kan
helpen onderbouwen.
2.8.

Studie- en studieloopbaanbegeleiding

Studie- en studieloopbaanbegeleiding moeten structureel geïntegreerd worden in het eerste
en tweede leerjaar. St.A.M. stelt voor om daarvoor een afzonderlijk uur uit te trekken in
de gemeenschappelijke basisvorming. In het eerste jaar zou daarbij een grotere nadruk
liggen op basisstudievaardigheden (leren leren), in het tweede jaar verschuift de klemtoon
naar leren kiezen. Daarin zou deze kwestie in zijn verschillende facetten aan bod kunnen
komen. Waaruit kan ik kiezen, aan welke voorwaarden moet ik voldoen om keuzes te
kunnen maken en wie ben ik zelf ? De evaluatie van het leren moet ingebracht worden in
het leren kiezen. Er moet voldoende aandacht worden besteed aan het partnership tussen
school, leerling en ouders. Eigenlijk leren de ouders kiezen, samen met hun kinderen. De
school moet hierbij sterk inzetten op het betrekken en stimuleren van mensen uit minder
kansrijke milieus bij het studiekeuzegroeiproces van hun kinderen. De context van een
heterogene school kan daar sterk toe bijdragen.
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2.9.

Oriëntering en attestering

Het zwaartepunt van de attestering zou op het einde van het tweede jaar moeten liggen. De oriëntatienota stelt ook voor dat na het eerste leerjaar alleen een A-attest en een
C-attest mogelijk zouden zijn. St.A.M. stelt voor dat men op het einde van het eerste jaar
in plaats van een C-attest een B-attest zou mogelijk maken met clausule voor het tweede
leerjaar van de eerste graad. Voor sommige kinderen wordt het na dat eerste jaar immers
duidelijk dat ze beter niet doorgaan in de A-stroom. Met een dergelijk B-attest blijft overzitten ook nog altijd mogelijk terwijl anderzijds ook de stap naar het schakelblok positief
kan worden benaderd.
2.10.

Overweging

De wetgever kan niet opleggen hoe de klassen moeten worden samengesteld. Een homogene groepering vormt geen probleem voor cognitief sterke leerlingen, maar voor de leerlingen die in een zogenaamde technische setting terechtkomen ligt dat anders. De meeste
middenscholen werken met heterogene klasgroepen in de A-stroom. Zo proberen ze de
segregatie te doorbreken. In een dergelijke context blijkt de middengroep meer uitdaging
te krijgen. Men moet er echter over waken dat de sterke leerlingen voldoende uitgedaagd
worden en dat de zwaksten bijzondere zorg krijgen. Als men kiest voor gelijke kansen en
voor het terugdringen van segregatie, dan is het zinvol om na te denken over de manier
waarop men klassen samenstelt. In dit verband verwijst hij naar de publicatie van professor Van Damme bij de Vlor.
2.11.

Slot

St.A.M. is dus van oordeel dat deze hervorming heel wat kansen biedt. Er zijn echter ook
valkuilen. Men mag niet te vroeg determineren of categorieën creëren. De hervorming
mag geen omwenteling zijn. Men moet de nodige tijd nemen. De mislukking in Nederland, die vaak wordt aangehaald door mensen die de hervorming willen afremmen, heeft
veel te maken met overhaasting en onbezonnenheid. Het is positief dat de klemtoon voor
de eerste graad wordt gelegd op breed vormen, ingroeien en oriënteren. Belangstelling,
talenten en beperkingen moeten worden uitgeklaard. St.A.M. pleit voor een transparante
structuur waarbij leerlingen positief op weg kunnen gaan naar een studierichting op maat
in de tweede graad. St.A.M. kijkt hoopvol en kritisch uit naar deze hervorming. Het valt
wel te betwijfelen of dat al mogelijk is vanaf 2014.
3.
3.1.

Vragen en opmerkingen van de commissieleden
Tussenkomst van mevrouw Marleen Vanderpoorten

Mevrouw Marleen Vanderpoorten verwijst naar de opmerking van professor Van Damme
over de achterstand die groter wordt in de loop van het kleuteronderwijs. Naar de oorzaken van die groter wordende achterstand wordt weinig onderzoek gedaan. Misschien heeft
professor Van Damme echter wel een vermoeden van de oorzaken. Op het einde van zijn
betoog had hij het over de opbrengstgerichte benadering. Over dit alles zou zij wat meer
uitleg willen.
St.A.M. groepeert alleen scholen van het VVKSO. Zij zou willen weten wat het verschil is
tussen deze middenscholen en die van het gemeenschapsonderwijs.
De brede eerste graad is een belangrijk onderdeel van de vernieuwingsgedachte. Bij de
vorige hervormingen werd echter ook al een redelijk brede graad gerealiseerd, maar dat
heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd. Wat moet er precies gebeuren om de brede
eerste graad van het nieuwe plan een kans te geven?
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Tussenkomst van mevrouw Elisabeth Meuleman

Mevrouw Elisabeth Meuleman heeft begrepen dat de sterke leerlingen het in Vlaanderen
minder goed doen in het lager onderwijs. Ze vraagt zich af of die uitspraak op onderzoek
gebaseerd is. In de basisschool zijn de leerlingengroepen heel heterogeen. Er werd echter al
gewerkt aan differentiatie, onder meer door het introduceren van uitbreidingstoetsen. De
suggestie is dat er een grens is aan de heterogeniteit van de groepen, zeker voor de sterke
leerlingen. Ze denkt dat professor Van Damme verwees naar internationaal onderzoek
waaruit bleek dat er eigenlijk geen problemen zijn inzake niveau of uitdaging, ook niet
voor sterke leerlingen. Het belangrijkste probleem hield verband met het welzijn van de
zwakkere leerlingen.
3.3.

Tussenkomst van mevrouw Sabine Poleyn

Mevrouw Sabine Poleyn begrijpt dat professor Van Damme meent dat er ook in algemeen
onderwijs moet worden voorzien voor zwakkere leerlingen die in de tweede graad niet
willen kiezen voor een belangstellingsgebied. Ze wil weten hoe dat op schoolniveau kan
worden georganiseerd.
Uit de hoorzittingen maakt ze op dat de derde graad van het basisonderwijs zou moeten
meegenomen worden in deze hervormingen. De zesjarige structuur van het basisonderwijs
is blijkbaar ook niet ideaal. Welke concrete suggesties hebben de sprekers in dit verband?
Ze weet niet welke leeftijd volgens de ontwikkelingspsychologie de beste is om een keuze
te maken. De vertegenwoordigers van St.A.M. geven echter zelf aan dat ze zich omwille
van hun structuur beperken tot de eerste graad. Heeft men ooit overwogen om de middenschool uit te breiden tot een derde jaar?
De middenscholen passen goed binnen de filosofie van de eerste graad. Nochtans zijn ze
geen groot succes geworden. Hoe kan men ervoor zorgen dat dit in de toekomst wel een
succes wordt?
3.4.

Tussenkomst van mevrouw Kathleen Helsen

Mevrouw Kathleen Helsen heeft uit de tussenkomst van professor Van Damme begrepen dat de problemen beginnen in het basisonderwijs. In zijn prioriteiten neemt hij echter
alleen de verloning van de masters in het basisonderwijs op. Ze wil weten waarom hij geen
prioriteit heeft gemaakt van de hervorming van het basisonderwijs.
Inzake de structuur van het secundair onderwijs heeft hij sterk benadrukt dat alle leerlingen de kans moeten krijgen om een brede algemene vorming te verwerven. Daarom zou
er een aangepaste vorm van algemeen onderwijs moeten worden uitgewerkt voor minder
sterke leerlingen. Is dat terug te vinden in het huidige 1B? Een brede algemene vorming
voor alle leerlingen tot zestien jaar is niet hetzelfde als aso. Pas op de leeftijd van zestien
jaar zou men een beroepskeuze moeten maken of een keuze die voorbereidt op een verdere studie. Vaak wordt echter opgemerkt dat het niet mogelijk is om in het secundair
onderwijs een beroep aan te leren op twee jaar. Ze wil weten hoe hij daar tegenover staat.
Professor Van Damme is ook van oordeel dat men het aso voldoende interessant moet
maken voor sterke leerlingen en voor de iets minder sterke leerlingen. Hoe moet men dat
concreet aanpakken?
Ze heeft de indruk dat professor Van Damme ervoor pleit om in de eerste graad nog niet
te starten met belangstellingsgebieden. De vertegenwoordigers van St.A.M. stellen echter
voor om de leerlingen in de eerste graad te laten kiezen voor een aantal belangstellingsgebieden. Hoe staan zij tegenover een brede algemene vorming voor iedereen in de eerste
graad, waarbij elke leerling werkt binnen zijn niveau en zijn mogelijkheden, maar waarbij
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er niet zou worden gewerkt met belangstellingsgebieden waarvoor een keuze moet worden
gemaakt?
3.5.

Tussenkomst van mevrouw Goedele Vermeiren

Mevrouw Goedele Vermeiren heeft begrepen dat het onderscheid tussen Moderne en Techniek volgens professor Van Damme kleiner moet worden. Heeft dit probleem niet vaak
te maken met de infrastructuur? De vertegenwoordigers van St.A.M. pleiten ervoor om
de A-stroom en de B-stroom onder te brengen in dezelfde school. Ouders en leerlingen
kiezen echter in de mate van het mogelijke voor een school waar ze terechtkunnen voor de
volle zes jaar van het secundair onderwijs.
Kan de hervorming van het secundair onderwijs volledig losgekoppeld worden van de
werking van het basisonderwijs?
Professor Van Damme had het over aangepast algemeen onderwijs. Hoe moet men zich
dat concreet voorstellen? Hij geeft een positieve connotatie aan de keuze voor een beroep.
Hij vindt dat men daarvoor nog voldoende ruimte moet laten na een tweede graad. Men
mag de leerlingen niet te vroeg verplichten tot een keuze. In dat geval zal de keuze niet
worden ervaren als een watervaleffect.
3.6.

Tussenkomst van mevrouw Vera Celis

Mevrouw Vera Celis is het eens met de opmerking van professor Van Damme dat een aantal richtingen van het technisch onderwijs, bijvoorbeeld Techniek-Wetenschappen, sterk
algemeen vormend zijn. Ze ziet niet in waarom de zwakkere aso-richtingen ook toegankelijk zouden moeten zijn voor sterkere leerlingen. Het hoger onderwijs klaagt nu al steen
en been over het niveau van de jongeren die de studie aanvatten. Hoe kan men ervoor
zorgen dat de jongeren die instromen in het hoger onderwijs, voldoende bekwaam zijn?
De vertegenwoordigers van St.A.M. stelden voor dat men in het eerste jaar zou kunnen
kiezen voor drie belangstellingsgebieden van twee uur en in het tweede jaar voor twee
belangstellingsgebieden van drie uur, waarvan een verdieping en een nieuw. Zo wordt het
mogelijk dat er binnen eenzelfde belangstellingsgebied leerlingen zitten die de leerstof
moeten uitdiepen, en andere voor wie alles nieuw is. Zij denkt dat de attestering aan het
einde van de eerste graad dan wel een heel ingewikkelde zaak wordt.
3.7.

Tussenkomst van de heer Boudewijn Bouckaert

De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter, heeft uit de tussenkomst van professor Van
Damme begrepen dat een grote heterogeniteit binnen de klas een bijkomende last legt
op de leerkracht. Men dient de heterogeniteit dus te beperken tot wat de leerkrachten
aankunnen. Dat thema werd hier ook al ter sprake gebracht door de zogenaamde conservatieven. Professor Van Damme pleit voor een gezamenlijke eerste en tweede graad.
Hij gaat dus nog een stap verder dan de oriëntatienota van minister Smet. Zo wordt de
heterogeniteit binnen de klassen wellicht nog versterkt.
Het onderscheid tussen arbeidsmarktrichtingen en doorstroomrichtingen zou geheel
of gedeeltelijk moeten verdwijnen. In het middelbaar onderwijs zou men de leerlingen
geleidelijk aan moeten toeleiden naar de keuze die ze moeten maken op achttienjarige
leeftijd, namelijk of ze aan het werk willen gaan of verder studeren binnen het hoger
onderwijs. Uit een onderzoek binnen de Rechtenfaculteit van de UGent is evenwel
gebleken dat de slaagkansen van de studenten die afkomstig zijn uit het bso op 1 percent
ligt. Hij vraagt zich af of het behouden van arbeidsmarktrichtingen en doorstroomrichtingen in dat verband geen goede zaak zou zijn.
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Antwoorden van de sprekers en replieken

Professor Jan Van Damme beklemtoont dat hij de vragen over het kleuteronderwijs niet
ten gronde zal kunnen beantwoorden. Hij is immers niet gespecialiseerd op dat vlak. Het
SiBO-onderzoek volgt de kinderen vanaf de derde kleuterklas tot in het secundair onderwijs en misschien zelfs tot de leeftijd van vijftien jaar, zodat deze jongeren een PISAtest kunnen doen. Zo zou men ook een beter zicht kunnen krijgen op de betekenis van
de PISA-test. In de derde kleuterklas kregen de onderzoekers de indruk dat de achterstand van sommige kinderen groter werd. In de kleuterklassen wordt er ervaringsgericht
gewerkt. Het is vooral de bedoeling dat de kinderen zich goed voelen. Men gaat echter
niet systematisch na waar de kinderen staan en of ze iets bijleren. Dat moet beter onderzocht worden. In het eerste leerjaar wordt de achterstand niet kleiner voor de Vlaamse
kansarmen, maar wel voor de nieuwe Vlamingen van allochtone afkomst.
Vlaanderen neemt deel aan de PISA-tests. Er zijn echter ook internationale tests voor de
lagere school. Hij heeft er bij de vorige minister op aangedrongen dat ook het lager onderwijs zou meedoen aan dergelijke tests, maar de minister is daar niet op ingegaan. Daarom
heeft hij de deelname van Vlaamse scholen aan dat internationale onderzoek in 2006 zelf
bekostigd. Dat onderzoek betrof de leesvaardigheid van leerlingen in het vierde leerjaar.
Daaruit blijkt dat Vlaanderen aan de top van de wereld staat voor de vijf percent zwakste
scores. Er zijn echter twintig tot dertig landen met meer sterke presteerders. Echt dramatisch is dat niet, want de Vlaamse vijftienjarigen blijken aan de top te staan. Hij vindt dat
men zou moeten nagaan of men erin slaagt om in de heterogene klassen van het vijfde
en het zesde leerjaar, zo gedifferentieerd te werken dat zowel de sterke als de zwakke leerlingen er goed uitkomen. De leerkracht moet duidelijk maken wat hij aankan. Desnoods
moet de school sterkere en minder sterke klassen maken. Men moet ook rekening houden
met de sterkere leerlingen.
Het stoort hem al lang dat mensen die vier jaar bijkomende universitaire studies doen en
in een lagere school gaan werken, uiteindelijk niet betaald worden als master. Hij vindt
het belangrijk dat men de leerkrachten van de lagere scholen rekruteert uit de sterkere
groepen. Dat is nu niet het geval. Hij heeft de indruk dat het programma van het vijfde en
het zesde leerjaar van de lagere school voor sommige leerkrachten al vrij zwaar is. Sterke
leerlingen hebben sterke leerkrachten nodig, ook in die betekenis. Voor sommige vakken
zou men kunnen denken aan iets meer gespecialiseerde leerkrachten.
Het is niet zonder meer correct dat hij pleit voor een algemene eerste graad die hij zelfs
nog zou doortrekken naar de tweede graad. In sommige landen, bijvoorbeeld in de Angelsaksische landen, bestaat er in het secundair onderwijs alleen algemeen onderwijs. Daar
bestaat geen technisch of beroepsonderwijs in onze betekenis van het woord. Het gaat
echter om aangepast onderwijs. In sommige landen gebeurt de differentiatie binnen de
klas, bijvoorbeeld in de Scandinavische landen. In andere landen gebeurt de differentiatie tussen de klassen. Dan is er een sterke klas, een middelmatige en een zwakke. Bij ons
wordt er in het eerste jaar van de eerste graad extra tijd uitgetrokken voor de hoofdvakken in de Moderne. De leerlingen van Techniek krijgen die kans echter niet. Als men de
allochtonen verder wil brengen, zal men ook die leerlingen meer kansen moeten geven
voor een inhaalbeweging voor de algemene vakken. Hij vraagt zich af of dat gebeurt in de
St.A.M.-scholen.
Het gemeenschapsonderwijs is begonnen met middenscholen in de tijd van het vso, in de
jaren 1970. Men is daar echter op teruggekomen. Binnen het traditioneel onderwijs was
er een lagere en een hogere cyclus, die allebei drie jaar duurden. Heel wat scholen boden
alleen een lagere cyclus aan. Het was een normale zaak dat men drie jaar algemeen onderwijs volgde en daarna koos voor een beroep. Het is echter niet zo gemakkelijk om een
autonome middenschool van twee jaar op te zetten die aantrekkelijk is voor ouders. Twee
jaar is nogal kort. Dat is het grootste probleem.
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Sommige leerlingen zijn na de eerste graad toe aan een keuze. Hen mag men niet tegenhouden. De grote meerderheid van de leerlingen is daar op de leeftijd van dertien, veertien
jaar echter nog niet aan toe. Daarom moet er ook in de tweede en de derde graad van
het secundair onderwijs aandacht zijn voor de belangstellingsgebieden van leerlingen. De
overheid zegt al jaren dat ze de studiekeuze uitstelt, maar in de praktijk wordt de studiekeuze eigenlijk vervroegd. Na vier jaar aso kunnen de leerlingen die dat willen vaak niet
meer overstappen naar bijvoorbeeld een richting elektromechanica. Wat is de goede leeftijd om een keuze te maken? De meeste studenten hoeven pas na het secundair onderwijs
een keuze te maken. Voor sommige richtingen van het hoger onderwijs is het belangrijk
dat men in de derde graad van het secundair onderwijs al voor een bepaalde studierichting
kiest. Dat betekent echter niet dat deze jongeren aan het begin van de tweede graad al
moeten kiezen voor een belangstellingsgebied. Het is net positief dat het secundair onderwijs een brede algemene vorming aanbiedt. Hij betreurt ook dat men een leerling die psychologie wil studeren moet afraden om te kiezen voor de richting Menswetenschappen. In
die richting krijgt men immers onvoldoende bagage mee om te slagen aan de universiteit.
Op elk niveau moeten de leerkrachten daarom met heterogene klassen leren werken. De
klassen mogen echter niet heterogener zijn dan wat de leerkrachten aankunnen.
Mevrouw Goedele Vermeiren vraagt of de moeilijke overstap tussen aso en een sterke technische richting iets te maken heeft met de infrastructuur van scholen. Professor Jan Van
Damme antwoordt dat de infrastructuur die nodig is voor een dergelijke tweede graad
eigenlijk nog beperkt is. Voor een derde graad is er wel een gespecialiseerde infrastructuur nodig. De middenscholen zullen maar succes kennen als de scholengemeenschappen
krachtiger worden. Dan kunnen de scholen beslissen om de hele tweede graad onder te
brengen in de gebouwen van de technische scholen. Na de tweede graad moet er ook nog
gekozen worden. Dan moet de leerling misschien weer naar een ander gebouw.
Op de vraag van mevrouw Vanderpoorten over het verschil tussen de middenscholen
van het gemeenschapsonderwijs en die van het vrij onderwijs, antwoordt de heer Ludo de
Caluwé dat hij niet op de hoogte is van de interne zaken van het gemeenschapsonderwijs.
In Antwerpen is er wel een goede netoverschrijdende samenwerking. Misschien zijn de
scholen van het gemeenschapsonderwijs of van het stedelijk onderwijs beter ingebed in
een overkoepelende structuur. Bij St.A.M. is dat niet het geval. Een van de redenen van
het succes van St.A.M. is de kritisch-loyale houding tegenover de eigen koepel. Het is hem
niet duidelijk waarom men op veel plaatsen gestopt is met de middenscholen. Misschien
waren de leerkrachten en de scholen onvoldoende voorbereid. Het vrij onderwijs heeft
gekozen voor de geleidelijkheid. De typestrijd heeft zware gevolgen gehad. St.A.M. heeft
gekozen voor een verdieping van de visie. Op basis van de vier basisprincipes in de tekst
werd nagegaan voor welke soort van comprehensief onderwijs men koos. Sommige middenscholen zijn echt wel een succes geworden. Er wordt ernstig werk gemaakt van differentiëring. Dat is een groeiproces. De scholen steunen mekaar daarin.
Op de vraag waarom de middenscholen niet overal een succes zijn geworden, antwoordt
de heer Walter Van Dam met een verwijzing naar de typestrijd. Binnen het eenheidstype
dat in 1989 als compromis uit de bus is gekomen blijven er in de eerste graad heel wat
varianten mogelijk. Dan komt men snel weer terecht bij de traditionele richtingen. Binnen
die structuur hebben de middenscholen wel (beperkter) kansen om hun eigen model waar
te maken maar moeten zij vaak ook opboksen tegen gewoonten die gemakshalve niet in
vraag worden gesteld. In 1994 heeft hijzelf de kans gehad om een heel nieuwe middenschool op te starten. In dergelijke gevallen komt het erop aan dat men de eigen visie durft
uit te dragen en dat men rekening houdt met opportuniteiten die de context biedt en zich
evenmin laat intimideren. Zijn middenschool is bijvoorbeeld gelegen naast de scholen die
de vaandeldrager waren van het traditioneel onderwijs en heeft ouders vanuit de praktijk
en de werking kunnen overtuigen van haar effectiviteit. Vooroordelen weerleggen is steeds
moeilijk maar niet onmogelijk.
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De voorwaarden om een eerste graad te doen slagen werden in de uiteenzetting al aangeraakt. De regelgeving moet meer afstemming en gelijkwaardigheid tussen eerste graden
stimuleren en soms opleggen. Als men de scholen de vrijheid geeft om het differentiatiepakket naar eigen goeddunken in te vullen, dan zal er niet veel veranderen. St.A.M.
pleit voor een gemeenschappelijke basisvorming en belangstellingsgebieden in afzonderlijke keuzepakketten. Men kan eraan denken om scholen op te leggen om een A- en een
B-stroom te organiseren in de eerste graad. Men zou de scholen ook kunnen opleggen
om alle belangstellingsgebieden te organiseren in de eerste graad. Dat heeft natuurlijk
consequenties voor de infrastructuur en voor de organisatie. Dat hoeft echter niet onoverkomelijk te zijn als men werkt met goed functionerende scholengemeenschappen. Dat is
vandaag een van de problemen. Het belang van de individuele scholen weegt nog zwaar
door.
De heer Ludo de Caluwé voegt daaraan toe dat het in zijn geval ging om het ombouwen
van een vso-school naar een comprehensief onderwijs van de inhoudelijk sterkere soort.
Het is soms moeilijker om de oude gewaden af te leggen dan om tabula rasa te maken.
Het weerwerk dat hij gekregen heeft, was een stimulans om te werken aan een verfijning
in visieontwikkeling. Veel inrichtende machten zijn bang dat de St.A.M.-scholen kunnen
leiden tot nivellering en daardoor tot een vermindering van de leerlingenaantallen. Daardoor krijgen directies niet de vrijheid om middenscholen uit te bouwen. Sommigen wilden
ook te snel scoren. Er is nog veel werk aan de winkel, onder meer inzake de verfijning
van de kwalitatieve differentiatie, de groepering en de studieloopbaanbegeleiding. Dat is
een groeiproces. De verschillende St.A.M.-scholen proberen elkaar te ondersteunen. De
heer Robert Voorhamme heeft eerder al interesse getoond met de bedoeling een nauwere
samenwerking te realiseren tussen het stedelijk onderwijs en St.A.M. St.A.M. houdt de
boot echter een beetje af omdat dit kwantitatief moeilijk hanteerbaar is. Het werk voor
St.A.M. komt trouwens nog bovenop het gewone werk voor de school. De leden van
St.A.M. zijn sterk gewortelde verdedigers van dit gedachtegoed.
De term ‘belangstellingsgebied’ is goed, maar men mag niet de indruk wekken dat men
meteen opgesloten wordt in een territorium waar men niet meer uitraakt. Op dit ogenblik wordt binnen de St.A.M.-scholen al geëxperimenteerd met het organiseren van drie
keuzepakketten van twee uur in het eerste jaar en twee keuzepakketten van drie uur in
het tweede jaar. In zijn school is het gemeenschappelijke pakket opgetrokken naar 29 uur.
Iedereen krijgt een extra uur wiskunde en Nederlands. Die tijd wordt gebruikt voor het
optrekken van de zwakkere leerlingen en voor verdieping voor de sterkere leerlingen, binnen dezelfde klas. Er zijn dertien heterogeen samengestelde klasgroepen. Op het ogenblik dat de proeftrajecten doorgaan, zwermen de leerlingen uit in clusters. Daarna komen
ze terug naar hun basisklas. Dit model functioneert in heel wat scholen. De proefkeuzes
worden in het tweede jaar omgezet in opties. Na het tweede jaar adviseert men een definitieve keuze. Dit systeem werkt. De heer Walter Van Dam vult aan dat men soms zegt
dat belangstellingsgebieden geen pretpakketten mogen zijn. Dat getuigt van een negatieve
visie op de leerlingen. Op de vorming die men krijgt binnen de belangstellingsgebieden
wordt men immers ook geëvalueerd. Aldus krijgt men meer zicht op de stappen die men in
functie van belangstelling of mogelijkheden beter wel of niet zet. De attestering zou alleen
mogen gebaseerd zijn op de basisvorming. Dat is ook vandaag al het geval. Een belangstellingsgebied moet voldoende breed georganiseerd worden. Alle mogelijke niveaus van
abstractie en toepasbaarheid moeten daarin zitten. Inzake attestering vult de heer Ludo de
Caluwé aan dat er binnen zijn school aan de leerkrachten van de keuzevakken gevraagd
wordt om te observeren of het kind in kwestie geschikt is en belangstelling heeft om door
te schuiven naar een groter keuzepakket binnen die richting in het tweede jaar. Dat komt
ook aan bod binnen de delibererende klassenraden.
De heer Walter Van Dam vervolgt dat er inzake de gradenstructuur verschillende modellen circuleren. Er is de 3-maal-4-structuur, die men niet kan waarmaken omwille van
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infrastructurele problemen. Daarnaast is er ook de structuur van 6+3+3-structuur en de
6+2+2+2-structuur. De continuïteit tussen de graden moet bevorderd worden, welk model
men ook kiest. Ook hier liggen er uitdagingen voor goed functionerende scholengemeenschappen.
St.A.M. betwist niet dat studierichtingen in de derde graad overwegend doorstromings- of
arbeidsmarktgericht zijn. Het is vooral belangrijk dat men in de voorstelling van de structuur niet dat ordeningskader creëert. Een leerling die bijvoorbeeld heeft vastgesteld dat
hij belangstelling heeft voor wetenschappen, kan vervolgens nagaan welke studierichting
het best bij hem past. Die keuze is gebaseerd op het profiel van die studierichting. Ook de
vervolgwegen maken deel uit van dat profiel. Men mag dat echter niet a priori ordenen
zoals men nu doet met aso, tso en bso.
Mevrouw Goedele Vermeiren had gevraagd of de keuze van ouders voor een school waar
kinderen gedurende zes jaar terechtkunnen ook te maken heeft met infrastructuur. De
heer Ludo de Caluwé bevestigt dat dat het geval is. Sommige leerlingen kiezen van meetaf
aan bewust voor een technische opleiding. Dat is geen probleem, maar het is wel belangrijk dat de keuze niet gebeurt vanuit de sociale context. De groeimogelijkheden van de
kinderen moeten gevrijwaard blijven. Er is duidelijk ook belangstelling voor een B-stroom
die niet gesegregeerd wordt van de A-stroom. Men kiest dan ook voor het schoolproject.
Voor leerlingen die zwak theoretisch begaafd zijn en die liever hun handen gebruiken, is
het niet altijd een goede oplossing om een technische school te kiezen. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een nijverheidstechnische school, terwijl hotel en voeding voor die leerling een betere keuze was geweest. In die zin kiest men soms voor de middenschool. Het
zou goed zijn als men, na de kennismaking met de polyvalente beroepenvelden, op een
meer gemotiveerde manier zou kunnen doorstromen naar het beroepsonderwijs.
Op de vraag of de hervorming van het secundair onderwijs kan worden losgekoppeld
van een hervorming van het basisonderwijs, antwoordt de heer Ludo de Caluwé dat het
basisonderwijs de voorbije tien jaar hard heeft gewerkt aan de differentiëring. In de praktijk zijn de leerlingen de hele week bezig met allerlei vormen van differentiëring en variatie
in werkvormen, onder meer hoekenwerk en contractwerk. Differentiatie zal nodig blijven,
ook in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Homogene klasgroepen
bestaan eigenlijk niet. Zelfs binnen een homogene klasgroep bestaan verbazingwekkend
grote verschillen. Sommige kinderen zijn sterk voor alle vakken, maar sommige zijn sterk
in wiskunde en zwak in talen of andersom. Sommige kinderen zijn cognitief sterk, maar
doen het niet zo goed voor artistieke vakken of voor handvaardigheid. Als men de gelijkwaardigheid van de vakken vooropstelt, wordt het duidelijk dat homogene klassen moeilijk te realiseren zijn. Men zou misschien gedifferentieerd homogeen kunnen groeperen
naargelang bepaalde deelfacetten van leerlingen. Binnen de organisatie van een school
is dat echter niet zo eenvoudig. Daarom kiest St.A.M. voor het behoud van de heterogeniteit die ook in de lagere school bestaat. Daarbij moet verder werk worden gemaakt van
interne differentiatie. Sterke leerlingen mogen gedispenseerd worden en naar een open
leercentrum gaan waar ze eigen leertaken krijgen. Daarin gelooft hij meer dan in het
realiseren van homogene klassen.
St.A.M. opteert niet voor de 3-maal-4-structuur. Dat is niet realistisch, ook niet vanuit
de bestaande traditie. St.A.M. is geen voorstander van revoluties. St.A.M. zou graag nog
meer samenwerken met het basisonderwijs. Die samenwerking is echter niet gemakkelijk
te realiseren. De 320 leerlingen van het eerste jaar van zijn school zijn bijvoorbeeld afkomstig uit 72 verschillende lagere scholen. Uit de diversiteit van die scholen kan de middenschool veel leren. Het secundair onderwijs zou samen met het basisonderwijs trajecten
voor leerlingen kunnen uitwerken die al een aanvang nemen in het basisonderwijs.
Mevrouw Marleen Vanderpoorten wil graag nog een reactie van professor Van Damme
over de middenscholen van het gemeenschapsonderwijs. De masters in het basisonderwijs
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worden inderdaad niet betaald volgens hun diploma. Het is ook mogelijk om bachelors
uit de lerarenopleiding secundair onderwijs in te schakelen in het basisonderwijs. Die worden even veel betaald. Dat gebeurt echter heel weinig. Misschien kan dat een eerste stap
zijn om een grotere mobiliteit te creëren. Professor Jan Van Damme antwoordt dat het
gemeenschapsonderwijs inderdaad begonnen is met middenscholen, maar dat men daar
uit concurrentieoverwegingen vanaf gestapt is. Ouders kiezen immers niet graag voor een
tweejarige school. Hij heeft geen probleem met het inschakelen van regenten in de derde
graad van het lager onderwijs. Hij meent dat men in Vlaanderen nog niet klaar is voor het
uitwerken van een masteropleiding voor de leerkracht basisonderwijs. Er gebeurt immers
nauwelijks didactisch onderzoek. De overheid meent dat zulks een taak is van de netten.
Eerst moet men dus uitmaken wat goed leesonderwijs of goed rekenonderwijs is. Daarop
moet de masteropleiding worden gebaseerd. Dat is een werk van dertig jaar. Elke school
kan haar leerlingen laten deelnemen aan de SiBO-toetsen. De resultaten worden gecorrigeerd voor de instroom. Men kan ook nagaan of de resultaten verbeteren na een bepaalde
vernieuwing. Hij meent dat in elke lagere school een onderzoeker aanwezig zou moeten
zijn om met die gegevens te werken. Dat zal niet lukken zonder masters.
De heer Ludo de Caluwé is het daarmee eens. Dat betekent niet dat alle leerkrachten van
het basisonderwijs masters moeten zijn. Dat zou leiden tot een uitholling van de lerarenopleiding. De scholen moeten die competenties echter in huis halen om bepaalde veranderingsprocessen in de praktijk te kunnen realiseren. Dat moet ook als zodanig gehonoreerd
worden.
Mevrouw Sabine Poleyn zegt dat de parlementsleden er zich van bewust zijn dat te weinig
jongeren kiezen voor technische en wetenschappelijke richtingen. Op dit ogenblik maakt
techniek al deel uit van de basisvorming in de eerste graad. Zou het een goed idee zijn
om iedere school ook te verplichten om techniek aan te bieden als keuzevak in de eerste
graad? De heer Walter Van Dam antwoordt dat het goed zou zijn als de scholen tijdens de
eerste fase van de hervorming vier belangstellingsgebieden aanbieden. Na een zekere tijd
zouden de scholen alle zes de belangstellingsgebieden moeten aanbieden. Het vak techniek binnen de basisvorming evolueert de laatste tijd in de goede richting. Men moet dat
echter nog eens grondig opnieuw bekijken.
Professor Jan Van Damme vult aan dat hij een voorstander van het introduceren van techniek in de tweede graad van het aso, waar die dimensie nu ontbreekt. Als daaraan verholpen wordt, kunnen de leerlingen ervoor kiezen om in de derde graad door te gaan in die
richting. Leerlingen van de eerste graad weten nog niet zoveel over wetenschappen en het
is niet evident om wetenschappen toe te passen die men nog niet kent.
Boudewijn BOUCKAERT,
voorzitter
Kathleen HELSEN
Gerda VAN STEENBERGE,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
aso
bso
kso
PISA
SiBO
St.A.M.
tso
Vlor
vso
VVKSO

algemeen secundair onderwijs
beroepssecundair onderwijs
kunstsecundair onderwijs
Programme for International Student Assessment
studieloopbanen in het basisonderwijs
Studiegroep Authentieke Middenscholen Vlaanderen
technisch secundair onderwijs
Vlaamse Onderwijsraad
vernieuwd secundair onderwijs
Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
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1 Overzichtvanvoorstellen
1.1 Uitgangspunten

InternationaleeneigenevaluatiestonenaandathetsecundaironderwijsinVlaandereneenaantal
sterketroevenkanuitspelen:
degelijkekennisoverdracht
bredealgemenevorming
voorbereidingophogeronderwijsofarbeidsmarkt
gemotiveerdeleraren
leerplichttot18jaar.






Toch vragen een aantal knelpunten de aandacht van de wetgever. De voorbije jaren wezen
verschillendepartijeneropdathetbelangrijkisomeenaantalaspectenbijtesturen.WilhetVlaams
onderwijs naar de toekomst zijn uitstekende reputatie behouden, moet het onderwijsveld hieraan
verhelpen.
Debelangrijksteaandachtspuntenzijn:
desocialestratificatievandeschoolkeuzeaanpakken;
hetbesteuitiedereleerlinghalen;
meerleerlingenlatendoorstromennaarberoepsentechnischevorming;
schoolsevertragingenongekwalificeerdeuitstroomverminderen;
destudieenschoolmotivatievanleerlingenopkrikken;
meeraandachtschenkenaanschool,leerentaalachterstand;
hetstudieaanbodtransparanterenrationelermaken;
leerlingennogbetervoorbereidenopdearbeidsmarktenhethogeronderwijs;
eenvlottereovergangtussenbasisensecundaironderwijsrealiseren;
zorgenvooreenbetereopvangvandeheterogeneschoolbevolking.












1.2 VoorstellencommissieMonard
Voormalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke riep een commissie in het leven met de
opdrachteentoekomstvisievooreeneigentijdssecundaironderwijsuittetekenen.Dezecommissie
– gekend als de commissie Monard – diende op 20 april 2009 haar voorstellen in met de nota
‘Kwaliteitenkansenvoorelkeleerling.Eenvisieopdevernieuwingvanhetsecundaironderwijs’1.
GeorgesMonardbevestigdeindehoorzittingdatdekwaliteitvanonsonderwijshetvertrekpuntis
vandeanalysedoordecommissie.“HetvertrouwenvandeVlamingeninhunonderwijsisgoed,zo
ook de waardering van de arbeidsmarkt. In het buitenland beschouwt men onze goed opgeleide
arbeidskrachtenalseenvanonzeeconomischetroeven.”Hijvoegteraantoe:“Onshuidigonderwijs
is uitstekend voor de sterke leerlingen en bij de middenmoot voor de zwakkere leerlingen. Een
hervorming heeft slechts kans op slagen indien ze evenwichtig is, de kansen van de zwakkere
leerlingensubstantieelverhoogtentegelijkertijduitdagendenambitieusonderwijsblijftaanbieden
aandesterkereleerlingen.”


1

Volledigenota:http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2009/bijlagen/0424visienotaSO.pdf
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1.2.1 Krijtlijnen2
De voorstellen willen beantwoorden aan de dubbele doelstelling van het secundair onderwijs.
Jongeren:
begeleidenbijhunpersoonlijkheidsontwikkeling:waardenbijbrengeneninzichten,
vaardighedenenattitudeslatenverwervendienodigzijnomteparticiperenaandesamenleving;
specifiekekennis,vaardighedenenattitudesverwervenomdoortestromennaarhoger
onderwijs,ofommeteenrelevanteberoepskwalificatiedearbeidsmarkttebetreden.

Decommissielietzichbijhaarkeuzessturendooreenaantaluitgangspunten:



















Kwaliteitstaatvoorop.
Iedereleerlingheeftrechtopkansrijkenkwaliteitsvolonderwijs.
Alleleerlingenkrijgeneenbredealgemenevorming.
Meer activerend onderwijs en competentiegericht leren via projectmatig en vakdoorbrekend
werkenenwerkpleklerenkrijgtdevoorkeur.
De indeling van het secundair onderwijs gebeurt op basis van brede belangstellingsgebieden
(pakkettenbinnenééninteresseveldmetverschillendestudierichtingen).
De keuzebekwaamheid van leerlingen moet toenemen, onder meer via kennismaking met
verschillende belangstellingsgebieden vóór ze een definitieve keuze maken. Het kan niet langer
dat in een technologische samenleving technische opleidingen als ‘tweede keuze’ worden
ervaren.
Meer differentiatie en mediëring speelt in op de heterogeniteit van de leerlingen, en leidt tot
verminderingvanzittenblijvenenwatervalsysteem.
Deniveausbasisensecundaironderwijsmoetenvlotterennaadlozeropelkaarinspelen.
Hetlerarenberoepmoetaantrekkelijkblijven.
Deonderwijsvernieuwingkanalleenslagenmetsterkescholenenlerarenteams.


BijdehervormingwildecommissieMonarduitdrukkelijkeenaantalsterkepuntenbehoudenen
versterken:








dehogescolarisatiegraadinVlaanderen;
desterkeresultatenvanVlaamseleerlingen(bijv.ininternationaleonderzoekenzoalsPISA);
dezorgvoorenbegeleidingvanleerlingenmetmoeilijkheden;
deevenwichtigeenbredevorming;
hetevenwichttussencentralesturingenlokaleautonomie;
degroteinzetvanschoolteams;
deruimepersoneelsomkadering.


Tegelijkwilzeeenaantalverbeterpuntenaanpakken:







degroteklooftussenprestatiesvansterkeenzwakkeleerlingen;
deschoolmoeheid–maardaaromnietdeleermoeheid–bijeentegrootaantalleerlingen;
deaanzienlijkeschoolsevertraging;
deovervloedaanstudierichtingen,vooralindetweedeenderdegraad;
deversterkingvandesocialeongelijkheid;
de problemen bij doorstroming naar hoger onderwijs (70% begint eraan, maar daarvan slaagt
slechtetweederde)ennaardearbeidsmarkt(nietdejuistecompetenties);


2

VerslagvanuiteenzettingGeorgesMonard:http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13061.pdf
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te zwakke effecten op het vlak van creativiteitsontwikkeling, ondernemingszin en
communicatievevaardigheden;
tebeperktbeleidsvoerendvermogeninveelscholen.


1.2.2 Architectuur


Legende:A=arbeidsgericht,D=doorstroming,HBO=hogerberoepsonderwijs,SenSe=(voortgezet)
secundaironderwijsnasecundaironderwijs

1.2.2.1 Degrotelijnenvanhetvoorstel

1 Degefaseerdestructuurmeteerste,tweedeenderdegraadblijftbehouden.
2

Eenindelingopbasisvanbredebelangstellingsveldenvervangtdeopsplitsinginde
onderwijsvormenaso,tso,ksoenbso.

3

Hetoriënterendkaraktervandeeerstegraadwordtversterkt:leerlingenmakenerkennismet
verschillendebelangstellingsgebiedenvóórzebeslissendestudiekeuzesmaken.

4

DebestaandeBstroomwordtomgevormdtot‘schakelprogramma’omdefunctioneletaalen
rekenvaardigheidbijtesturenalsvoorbereidingopdoorstromingnaardeAstroom.

5

Elkvakteltminstenstweelesuren.Hetaantalverschillendelerarenindeeerstegraadneemtaf
doorsamenvoegingvanvakkenenverbredingvandeonderwijsbevoegdheid.
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Indetweedegraadzijnerminderstudierichtingen.Vanafdetweedegraadgeeftdecommissie
devoorkeuraandoorlopendeleerlijnenoverdevierlaatstejaren,metopsplitsingin
doorstroomenarbeidsmarktgerichtekwalificatie.

7

Indetweedegraadkomtereentussenvormvoorleerlingendiedekeuzetussendoorstroomof
arbeidsmarktgerichtestudierichtingnognietmaakten.

8

Voordetweedeenderdegraadzijnereindtermenenleerdoelenoptweebeheersingsniveaus.

9

Vanbijdestartzijnerkeuzeactiviteitendiegeenuitbreidingzijnvanbestaandevakkenenniet
bepalendzijnvoorverderestudiekeuzes.

10 VersterkingvanalgemenevormingmetNederlands,wiskundeenvreemdetalenals
hoofdbestanddelen.Erisextraaandachtvoorkunstencultuur,maatschappij,economieen
techniek.
11 Structureleinvoeringvandifferentiatieen(re)mediëringmetbruggenenovergangstrajecten
voorwieeenverkeerdekeuzeheeftgemaakt.

InzijntoelichtingbenadrukteGeorgesMonarddatdeoverheidvoorzichtigtewerkmoetgaan:
“Mensenhoudennietzovanveranderingenzekernietvantotaleverandering,wantdanheeftmen
geenhouvastmeer.Hetergsteiseengebrekaancontinuïteit.”

1.2.2.2 Specifiekeaandachtspuntenpergraad

1 Eerstegraad
Viaeenbreedgammaaanleeractiviteiten,vaardighedeneninhoudengaanleerlingenopzoek
naarwaarzegoedinzijn.Opbasisdaarvanmakenzesamenmethunouderskeuzes.
Eriseengeleidelijke(r)overgangnodigtussendeleerlinggerichtheidvandebasisschoolende
vakgerichtheidvanhetsecundaironderwijs.
Deleerlingenmakeninheteerstejaarkennismetvierbelangstellingsgebieden(eventueeléén
meerintensief).Inhettweedejaarkiezenzevoortwee.Voorhetkeuzegedeeltezijnergeen
eindtermenofontwikkelingsdoelen.
Inhetschakelprogrammakomenleerlingenterechtdiezondergetuigschriftuithet
basisonderwijsdoorstromen,dieuithetbuitengewoonlageronderwijskomenofkampenmet
aanslependemoeilijkethuissituatiesofeenpoveresocialeachtergrond.
Debasisvormingtelt18lesurenmetminstens6uurtaalenrekenen–waarvantweeurenals
individuele(re)mediëring–endrieuurlichamelijkeopvoeding.Daarnaastzijner12lesuren
vooroptievakken.

2 Tweedegraad
Detweedegraadishetscharniermomentwaardemeesteleerlingenaleendoordachtekeuze
hebbengemaaktenaaneenconsequentvierjarigleertrajectbeginnen.
VoordeDstroomomvathetprogramma20tot22uurbasisvorming(meteindtermenper
graad),8tot10uuroptievakkenineenoftweebelangstellingsgebieden(meteindtermen
voorheteindevandederdegraad)en2tot6uurkeuzevakken.
IndeAstroomzijner14uurbasisvorming(meteindtermen),16tot18uuroptievakkenin
éénstudiegebied(zonderspecifiekeeindtermen,maarproceduresvanhetdecreetVlaamse
kwalificatiestructuurofVKS)en2tot4uurkeuzevakken.
DeDAstroomindetweedegraadiseentussenvormvoorleerlingendienoggeenkeuze
hebbengemaakttussenarbeidsgerichtevormingofdoorstroming.

3 Derdegraad
LeerlingenindeDstroomverdiepenzichindegekozenstudierichtingalsvoorbereidingop
hogeronderwijs.LeerlingenuitdeDAstroommakennueenkeuze.
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VoordeDstroomomvathetprogramma18tot22uurbasisvorming,10uuroptievakkenin
eenoftweebelangstellingsgebiedenen2tot4uurkeuzevakken.
AlleleerlingenindeDstroommakeneenomvattendeeindproefdieeensyntheseinhoudt
vandegehelevormingennadrukkelijkverbandenlegttussendevakken.
IndeAstroomzijnerstudiegebiedendieleidentotniveau3enanderetotniveau4vande
VKS.


InzijngetuigenisvoordecommissiezetteGeorgesMonardwelnieuwevraagtekensbijdeopdeling
in‘doorstroming’en‘arbeidsgericht’–DenAstroom:“Hetgevaarbestaatdatdeindelingin
onderwijsvormenterugkomtonderanderebenamingen,metdeindelingarbeidsmarkten
doorstromingsgericht,waarbijelkestudierichtingheteneofhetanderemoetzijn.Dathebiktijdens
dedebatteningezien.Dankrijgjeinderdaadeennieuwetweedeling.Jemoeteerdergaannaar
richtingendiewatmeertheoretischofwatmeerpraktijkgerichtzijn.”


1.2.3 Lerarenloopbaan
De commissie Monard stelt dat er geen kwaliteitsvol onderwijs mogelijk is zonder competente en
gemotiveerdeleraren(‘leraren’alsalgemenetermvooralwieopschoolpedagogischbezigis).
Hetbeleidmoeteenaantalstappenzetten:



















Het lerarenberoep attractief houden door de interessante werk en arbeidsvoorwaarden te
behouden.
De retentie verhogen door goede opvang en coaching van jonge en interim leraren, met als
mogelijkepisteeennieuweversievande‘vervangingspool’.
Zijinstromers aantrekken met betere verrekening van elders verworven anciënniteit. Ook
deeltijdseinstroomofaanstellingvoorbeperkteperiodesmogelijkmaken.
Eeninteressantloopbaanperspectiefbiedendooreenverbredingvanhetactiviteitenspectrumen
meerwisselingtussenleseninstellingsgebondentaken.Deintroductievandefunctievan‘senior
leraar’.
Als integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid de ontwikkeling van een professioneel
personeelsbeleid en een volwaardige invulling van het werkgeverschap van schoolbesturen
stimuleren.
Flexibelere toepassing van de onderwijsbevoegdheden mogelijk maken door een lossere band
tussen het diploma van de leraar en de vakken die hij geeft, en valorisatie van bijscholing en
zelfstudie.
Demobiliteitvanlerarentussenscholenbevorderen.
Incentives voor wie met moeilijke doelgroepen werkt, moeten ervoor zorgen dat uitstekende
lerarenlesgevenaandezwaksteendemoeilijksteleerlingen.
Actieve participatie van leraren en andere leden van de schoolteams in het schoolbeleid
organiseren.
Delerarenopleidingennascholingafstemmenopdedoelstellingenenonderliggendevisievande
vernieuwde architectuur van het secundair onderwijs. Leraren opleiden tot werkvormen zoals
AVCleren  (activerend, vakdoorbrekend, competentiegericht), binnenklasdifferentiatie, en
remediëring, én aangepaste eindtermen en leerplannen opstellen. Daarbij moet speciale
aandachtgaatnaardenieuweinvullingvandetaakvandeleraarindeeerstegraad.


1.2.4 Bijkomendevoorwaarden


Sterke scholen met een degelijk bestuur en onderwijskundig leiderschap, een functionele
organisatie,eenhelderenbreedonderwijsaanbodenvoldoendeautonomie.
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De overheid moet scholen voldoende middelen geven om een degelijk beleid te voeren en een
degelijke en veilige infrastructuur (inclusief uitrusting en leermiddelen) uit te bouwen. Scholen
moeteningebedzijninfunctionelescholengemeenschappenmeteenrationeelonderwijsaanbod.

Vlotteovergangenmetandereonderwijsniveausennaardearbeidsmarkt.
Scholen moeten de leerlingen doorheen hun onderwijstraject volgen met leerlingvolgsystemen
die basis en secundair onderwijs overspannen, met leerlingportfolio’s en een persoonlijk
ontwikkelingsplan voor bepaalde leerlingen (zoals instromers uit het buitenland, leerlingen die
leerachterstandhebben,langdurigziekzijnofvanstudierichtingveranderen).
Vooreensoepeleovergangtussenbasisensecundaironderwijsmoethetaantalleerlingendat
met leerachterstand of vertraging doorstroomt, dalen. De basisschool moet starten met de
ontwikkelingvandekeuzebekwaamheidbijleerlingen.
Instellingen voor hoger onderwijs moeten de zekerheid hebben dat wie een bepaalde
studierichting in het secundair onderwijs volgde, effectief een aantal competenties heeft
verworven. Zelf moeten ze duidelijk maken welke studierichtingen en vakken op welk
beheersingsniveaunodigzijnombepaaldestudiestevolgen.

Soepeleovergangnaardearbeidsmarkt
Het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur biedt daarvoor bruikbare
beroepscompetentieprofielen.Lerarenmoetenzichviastages,nascholingoftijdelijkedetachering
opdehoogtehoudenvandeevolutiesopdearbeidsmarkt.
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1.3 OriënteringsnotaMinisterSmet
Inseptember2010publiceerdeVlaamsministervanOnderwijs,Jeugd,GelijkeKansenenBrussel,zijn

visie in ‘Mensen doen schitteren. Eerste oriënteringsnota hervorming secundair onderwijs’3. Deze
notavertrektvandeanalysevandecommissieMonardenbouwteropverder.
Indezewerknotagaanwenietopnieuwinopdeinhoudelijkehoofdlijnendiedeministeroverneemt
vandenotavandecommissieMonard(zijnherformuleringkuntunalezenindevolledigenota).We
vattenhieralleendeprincipeseninzichtensamendiehijaandenotatoevoegt.Daarnavolgenhet
overzichtvandestructurelevertalingervanzoalsministerSmetdievoorstelt.

1.3.1 Verbeterpunten

AandeknelpuntendiedecommissieMonardopsomt,voegtministerSmeternogenkeletoe:










DePISAonderzoekentonenaandatinVlaanderendeverschillentussendesterkstendezwakst
presterendeleerlingendegrootstezijnvanEuropa.
Onderzoektoontaandatdeovergangvandeeerstenaardetweedegraadeenkritischmoment
is,zowelophetvlakvanwelbevindenalsvanleerprestaties.
Hetaantalmeldingenvanproblematischeafwezighedenstijgtjaarnajaarenbedraagtnu1%van
deschoolbevolking.
Al vroeg in de onderwijsloopbaan duikt het fenomeen van zittenblijven op: 4% doet de derde
kleuterkas over, 7% het eerste en nog eens 4% het tweede leerjaar lager onderwijs. In het
secundair onderwijs heeft 20% van de leerlingen in de eerste en 35% in de derde graad
leervertragingopgelopen–inhetbsozelfs61%vandeleerlingeninheteerstejaarvandetweede
graad.Nochtansstellenonderzoekersdeeffectiviteitvanzittenblijveninvraag.
Het aantal jongeren dat het secundair onderwijs zonder getuigschrift verlaat, steeg van 12% in
2002tot14,5%in2007. Deminister geeftweltoedat descorevan85%leerlingendie weleen
diplomaofgetuigschrifthalen,naarinternationalemaatstaveneengoedescoreis.


1.3.2 Nieuweinzichten

Desnelletechnologischeenwetenschappelijkeontwikkelingenvandelaatstedecenniahebbentot
eenaantalnieuweinzichtengeleid:




Dekneedbaarheidvanhetbreiniseenlevenslangefactor,maarmet‘gevoeligeperiodes’.Zoleer
je een taal best op jonge leeftijd. In de puberteit hebben jongeren een goed ontwikkelde
cognitievecapaciteit,maarzijnzeemotioneelheelonvolwassen.Datpleitervooromkeuzesmet
definitieve implicaties, zoals een bepalende studiekeuze, in die periode zoveel mogelijk te
vermijden.
Nieuwe vormen van leren vragen aandacht: projectwerk, leren vanuit reële problemen, digitale
leeromgevingen.


1.3.3 Hervorming

MinisterPascalSmetformuleertdemissievanhetVlaamsesecundaironderwijszo:

3

Volledigetekst:http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2010/bijlagen/20100913hervormingso.pdf
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“Het Vlaamse secundair onderwijs moet ervoor zorgen dat de talenten van alle leerlingen worden
herkend en dat alle leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen, en daarbij competenties en
waardenverwervenwaardoorzeeenopenensterkepersoonlijkheidontwikkelenenbijdragenaan
hetmaatschappelijklevenenmetkansopsuccesverderleren,werkenenleven.”(Oriënteringsnota,
p.15)

Competenties
De nota breekt een lans voor competentieontwikkelend onderwijs. Competenties definieert ze als
debekwaamheidomkennis,vaardighedenenattitudesinhethandelenopeengeïntegreerdewijze
aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. Sleutelcompetenties zijn de competenties die
ieder individu nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burgerschap, sociale
integratieenwerk.
DeEuropeseCommissiesteldeeenlijstvanachtsleutelcompetentiesopdiehetonderwijsals
richtsnoermoetgebruiken:









competentiesvoorcommunicatieindemoedertaal;
competentiesvoorcommunicatieinvreemdetalen;
competentiesinwiskunde,exactewetenschappenentechnologie;
digitalecompetenties;
leercompetenties;
socialeenburgerschapscompetenties;
initiatiefenondernemerschapscompetenties;
competentiesvoorcultureelbewustzijn.

DeministerwildievoorVlaanderenaanvullenmet:



competentiesvoorduurzameontwikkelingen
competentiesvoormentaalenlichamelijkwelbevinden.


Getuigschriftbasisonderwijs
Op dit ogenblik dekt het getuigschrift niet overal dezelfde lading. Dat betekent dat secundaire
scholenhetmoeilijkkunnengebruikenomdestartpositievanleerlingentebepalen.Deministerwil
daterinhethervormdsecundaironderwijseenéénopéénrelatiekomttussenhetbehalenvandat
getuigschrift ende toegangtotheteersteleerjaar. Datvereisteenheldereeneenduidigeinvulling
vandatgetuigschrift.
DeministervoorzietookeenscreeningvandebeheersingvanhetNederlandsvooralleleerlingenbij
destartvanhetsecundaironderwijs.
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1.3.4 Structuur
Denieuwestructuurdiedeoriënteringsnotavoorstelt,sluitzeernauwaanbijdevoorstellenvande
commissieMonard.


Legende:VKS=VlaamseKwalificatiestructuur
Eerstegraad
Indeeerstegraadvoorzietdeoriënteringsnotazesbelangstellingsgebieden:







techniekenwetenschappen
natuurenwetenschappen
welzijnensocialewetenschappen
handeleneconomischewetenschappen
creatieenkunst
taalenletterkunde.

Defocusligthierophetverwervenvansleutelcompetenties,meteenklemtoonopkennisverwerving
– leerlingen hebben immers voldoende referentiekaders nodig om zich in de hogere graden
complexerecompetentieseigentemaken.Tegelijkbereidtdeschoolhenvooromeenbewusteen
weloverwogenkeuzetemakenindetweedeenderdegraad.
Na het eerste leerjaar kunnen leerlingen alleen een A of een Cattest krijgen, eventueel met
verplichte remediëring voor het volgende schooljaar. Leerlingen en ouders krijgen ook een advies
overdekeuzesdiedeleerlingenmakenvoordebelangstellingsgebiedeninhettweedeleerjaar.Het
schakelblokkrijgtindezenotadezelfdeinvullingalsindevoorstellenvandecommissieMonard.
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Tweedegraad
Indetweedegraadwordendebelangstellingsgebiedenverderopgesplitstineenaantal‘domeinen’.
Elk domein bevat een domeinbrede studierichting en eventueel een of meer specialiserende
studierichtingen. Een voorbeeld: naast de domeinbrede studierichting ‘hout’, kan er ook een
specialiserende,arbeidsmarktgerichterichting‘houtbewerker’komen.



Inelkdomeinomvathetbasispakketdesleutelcompetentiesdiealleleerlingenaanheteindevande
tweede graad moeten bereiken. Daarnaast zijn er domeinspecifieke competenties en een
differentiatiepakket. De oriënteringsnota stelt voor om werkplekleren een vaste plaats te geven in
allearbeidsmarktgerichtestudierichtingen.
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Derdegraad
Dederdegraadbestaatuitsluitenduitspecialiserendeenkwalificerendestudierichtingen.






Een aantal studierichtingen leidt op tot niveau 3 van de VKS. Het is daarna niet mogelijk om
rechtstreekshogeronderwijsaantevatten.
Anderestudierichtingenrichtenzichopniveau4vandeVKS,maarlatenkansenopenomverder
testuderen.
Studierichtingenzonderberoepskwalificatieleidenprimairnaardoorstrominginhogeronderwijs.


In principe zijn er na het eerste leerjaar van de derde graad geen overgangsmogelijkheden meer,
tenzijdedelibererendeklassenraadeenonderbouwddossiervoorlegt.

De oriënteringsnota van minister Smet vermeldt dat deze hervorming ook consequenties heeft op
een aantal andere domeinen zoals personeel, financiering, omkadering, onderwijslandschap,
scholengemeenschappen, lerarenopleiding, vrije keuze. Die facetten wil hij in de definitieve
conceptnotauitdiepen.
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2 Kritischebedenkingenenstandpuntenvanexpertshoorzittingen




2.1 Vlaanderenininternationaalperspectief
RogerStandaert4situeerthetVlaamseonderwijslandschapineeninternationaal–vooralEuropees–
perspectief5.
Hijvindthetgoeddatinternationaletoetsen,zoalsdievandeOESO,bestaan.Deresultatenvragen
wel om relativering omdat ze vertrekken van de meest klassieke interpretatie van wiskunde,
wetenschap en taal. Daarbij stelt zich de vraag in welke mate Vlaanderen een eigenheid wil
behouden: “Onderwijs is cultuurgebonden. We hebben een eigen cultuur, een eigen psychologisch
nestomonsthuistevoelen.”Datmoetbehoudenblijven.


2.1.1 KenmerkenvanhetVlaamseonderwijs











Hetkleuteronderwijsissterkuitgebouwd.
Erzijngeencentraleafsluitingsexamensnahetsecundaironderwijs.
De overheid organiseert zelf geen scholen maar vertrouwt die taak toe aan de verzuilde
organisaties.
Erzijngeencentraleleerplannen,weleindtermenenontwikkelingsdoelen.
Het oprichten van studierichtingen verloopt soepel in vergelijking met de gecontroleerde
planningscriteria,sociografischeeneconomischeafwegingenindemeesteanderelanden.
Er is een royaal toelatingsbeleid voor het hoger onderwijs vanuit de omnivalentie van het
secundaironderwijs.
Veel landen starten met uitsluitend algemene vorming tot 15 of 16 jaar. In Vlaanderen lopen
algemeneenberoepsgerichtevormingparalleltot18jaar.


2.1.2 Internationaletendensen

Alslandendestructuurvanhunonderwijsvastleggen,vertrekkenzetelkensvandezevragen:






Hoelangmoetenleerlingenvooreenalgemenebasisvormingsamenzittenvoorergroepenkomen
opbasisvanprestaties,belangstellingen/ofpersoonlijkheidsgroei?
Hoe pakt het onderwijs heterogeniteit aan om verschillen in mogelijkheden, belangstelling en
persoonlijkoptevangen?
Inwelkestromenkomenleerlingenterechtnadeperiodevangemeenschappelijkebasisvorming?


2.1.2.1 Categoraaltegenovercomprehensief

Internationaalzijnervoorhetsecundaironderwijstweetrends:

4

RogerStandaert,Globaliseringvanhetonderwijsincontexten,Acco2007
VerslagvanuiteenzettingRogerStandaert:http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13061.pdf
5
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 categoraal onderwijs kiezen de leerlingen na het lager onderwijs uit diverse stromen. Een
Bij
daarvanisaltijdeenpreprofessionelestroom.
Bijcomprehensiefonderwijskomenleerlingennahetlageronderwijsineenstelselvanalgemeen
en nietselectief onderwijs. Dat biedt leerlingen met verschillende begaafdheid en uit
verschillende sociale kringen een gemeenschappelijk programma aan. Dit type dateert van de
tweedehelftvandejaren60.

Destrijdtussenbeidevormenwasinde20steeeuwvaakheelideologischgeladen.Vanaf2000komt
de focus meer op een pragmatische visie die steunt op evidenties en gegevens van doorstroming,
uitval, zittenblijven, voorbereiding op levenslang leren, maar er spelen ook economische motieven
mee.
RogerStandaertciteertdezedefinitie:“Ineengeïntegreerdestructuurvanhetsecundaironderwijs
worden meerdere afzonderlijke onderwijstypes en afdelingen samengebracht met de bedoeling de
beschotten daartussen te doorbreken en interpenetratie mogelijk te maken. In een dergelijke
geïntegreerde structuur moeten leerlingen maximale kansen krijgen om geleidelijk een succesvolle
schoolloopbaan door te maken. Tegelijkertijd leren de jongeren omgaan met de diversiteit van de
medeleerlingenmethetoogophetbevorderenvandesocialecohesieindemaatschappij.”
Deze definitie laat toe een gradatie in diverse vormen van integratie te maken. Het vertrekpunt is
eenverlengdegemeenschappelijkevorming(tot14,15of16jaar).Dekeuzevooreenstudierichting
ofberoepgebeurtoplatereleeftijd.Bijdezevormmoetenbeleidsmakerswelgoednadenkenover
de vraag hoe ze vermijden dat er ‘middelmaatonderwijs’ ontstaat dat zwakkere leerlingen
overvraagtensterkereleerlingenonvoldoendeuitdaagt.
Momenteelspeeltdeglobaliseringstendensookeenrol.Dieuitzichbijonderwijsopeenaantal
vlakken:






een sterke meetbaarheidscultus, die voor het onderwijs uitmondt in een strak keurslijf van
toetsen;
sterkecompetitiegerichtheid;
focusopnatuurwetenschappenentechniek;
sterkekindgerichtheid:hetkindstaatcentraal.

Roger Standaert pleit ervoor kinderen niet te veel te pamperen, maar ze ook niet te veel te
overbelasten. Kern blijft het pedagogische adagium: je moet een jongere altijd uitdagen om kleine
stappen vooruit te zetten. Dat noemt hij ‘de kunst van de goede leraar’, waarbij sterkere én
zwakkereleerlingenvooruitgangboeken,‘slimmer’worden.
Hijpleitookvooreenkrachtigervalorisatievantechnischgerichteopleidingen:“Erisveelteweinig
oriëntering naar tso. We moeten dat doen vanaf de lagere school en ook in de eerste graad.”
Beroepsopleidingen zijn evenwaardig aan asorichtingen. Hij vindt ook dat er geen volledig open
toegangtothogeronderwijsnodigis..

2.1.2.2 Heterogeniteitendiversiteit
Indeklassiekeonderwijsstructuurhebjeminofmeerhomogeneklasgroepen.Desterksteleerlingen
kiezen voor studierichtingen met Latijn en/of wiskunde, de zwakkere komen in tso of bso.
Gemeenschappelijkevormingbetekentdatdediversiteitbinneneengroepgroterwordt.Hoegaje
daarmeeom?
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RogerStandaertpleitvoorhet'expeditiemodel’.Bijeenveldloopkoersjeomalseersteteeindigen.
Bij een expeditie geldt het principe ‘samen uit, samen thuis’. Dat betekent niet dat iedereen
hetzelfde doet. Integendeel, iedereen zet zich naar best vermogen in met zijn talenten en voert
daaraanaangepastetakenuit.Dittypekwamalsbesteuitdevergelijkendonderzoekresultatennaar
voren.
Desleutel?Gemeenschappelijkonderwijsmetdifferentiatie.RogerStandaertmaakteenopsplitsing
inverschillendedifferentiatievormen:










inmoeilijkheidsgraad:leerdoelstellingenopbasisenopuitbreidingsniveau.Wiedebasishaalt,is
geslaagd.Deleraarmoethieroplettendathijbijuitbreidingnietzovergaatdateengroepering
met andere leerlingen daarna moeilijk wordt. Het moet dus eerder gaan om verdieping:
moeilijkereopdrachtenbinnenhetzelfdethema.
in leertijd: leerlingen krijgen meer tijd om de basis te verwerken, bijvoorbeeld via een systeem
waarbijdeklasvooreenbeperktaantalurenwordtopgesplitst.
in groeperingsvormen: bij streaming komen leerlingen volgens niveau in aparte klassen, bij
settingmaaktmenniveausvoorvakkendiesterkbepalendzijnvoordeoriëntering.
inmethode:inspelenopdeleerstijlofachtergrondvandeleerlingen.Verschillentussenverbale
en visuele ingesteldheid, tussen leerlingen die meer aannemen van een leraar of van
medeleerlingen,dielerenuitluisterennaaruitlegofuitzelfdoen.
in belangstelling: de leerlingen zelf hun talenten leren ontdekken en ontplooien in allerlei
activiteiten.Datvraagtveelruimteinhetlessenrooster.

Roger Standaert stipt nog aan dat internationaal onderzoek uitwijst dat de sociale ongelijkheid
vergrootnaarmateeenschoolsysteemmeergescheidenwerktenmeergroeperingenmaakt.


2.1.3 Landenvergelijking
RogerStandaertzetinzijntekstookdeverschillenindeverftussentienEuropeselanden:Duitsland,
Engeland,Frankrijk,Nederland,Denemarken,Finland,Hongarije,Tsjechië,ItaliëenSpanje.Voorde
uitgebreidesamenvattingverwijzenwenaarzijntekst.
Enkelealgemenevaststellingen:









Achtvandetienlandenhebbeneengemeenschappelijkevormingtotveertienjaar.
Na de gemeenschappelijke vorming maken ze een opsplitsing tussen arbeidsmarktgerichte en
doorstromingsrichtingen.
Overalzijneraparteleerwegenvoordekleineminderheidvanleerlingendiedebasisvormingniet
haalt.
Finland,DenemarkenenTsjechiëbiedengeenLatijnaan.InEngelandzijnerbijdeexamensopde
leeftijd van 16 jaar 1000 examens Latijn op een totaal van 200.000 examens. In Frankrijk,
NederlandenDuitslandkrijgenalleenbeperktegroepenLatijn.
Arbeidsgericht onderwijs wordt in niveaus gegeven, vaak volgens een modulair systeem. Dan
krijgt de leerling deelattesten voor de modules die hij met succes heeft afgewerkt en kan zo
bouwstenenopstapelentotaanhetvolledigegetuigschrift.
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2.2 StandpuntvanVlaamseOnderwijsraad
OokdeVlaamseOnderwijsraad(Vlor)6wensteenhervormingvanhetsecundaironderwijs.Hijstartte

daarovertrouwenszelfeenwerkgroepin2007.DieleiddetoteenaantalaanbevelingendiedeRaad
Secundair Onderwijs van de Vlor in 20082009 goedkeurde. Hij formuleert ook een advies op de
voorstellenvancommissieMonard7.
DeVlorbetreurtdathetrapportvandecommissieMonardhetbuitengewoonsecundaironderwijs
endeonthaalklassenvooranderstaligen(OKAN)bewustbuiten beschouwinglaat.Ookdiemoeten
bijeenhervormingvanhetsecundaironderwijswordenbetrokken.
Hetrapportverwachteensterkeresturingvandeoverheiddannuhetgevalis.DeVlorvraagtdatde
minister bij een hervorming uitdrukkelijk rekening houdt met de pedagogische vrijheid van de
onderwijsnettenendathijdescholenopbasisvanhunbeleidsvoerendvermogeneeneigeninvulling
vanhunpedagogischprojectlaatgeven.
Eenvernieuwingvanhetsecundaironderwijsmoetpassenindeglobalevisieoponderwijs.DeRaad
BasisonderwijsvandeVlorisbezorgddathetbasisonderwijszicheenzijdigzalmoetenaanpassenaan
hetsecundair.
GlobaalstaatdeVlaamseOnderwijsraadachtereenbredeeerstegraad.Zewilookeenbredetweede
graad – breder dan de voorstellen van de commissie Monard. Specialisatie volgt dan in de derde
graad.


2.2.1 Toetsstenen

DeVlorgeeftadviezenbijviertoetsstenendiehetrapportMonardgebruikt.

Deleerlingcentraal


DeVloronderschrijftdeglobalevisieoverhetcentraalstellenvandeleerling,maarbetreurtdat
hetrapportgeenuitsprakendoetoverhetwelbevindenvandeleerlingen–nochtanseencruciaal
element.


Demissievanhetsecundaironderwijs
De Vlor onderschrijft de twee fundamentele doelstellingen die het rapport Monard aanstipt:
jongeren begeleiden in de evenwichtige vorming van hun persoonlijkheid, en hen kennis,
vaardighedenenattitudesaanlerenwaarmeezehuntalentenmaximaalontwikkelen.
Dievormingmoetwelkaderenindepersoonlijkheidsontwikkelingvandejongeren.Zemagniet
ontaardenineeneconomischejachtoptalentofeenzijdigaaneenberoepwordengekoppeld.



Hetverzekerenvandeonderwijskansenvoorallejongeren


6

VerslagvanuiteenzettingMiaDouterlungne:http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13061.pdf
7
AdviesvanVlor:http://www.vlor.be/advies/adviesoverdeorientatienotahervormingsecundaironderwijs
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Gelijkekansengaatnietalleenovergelijkeinstroom,maarookovergelijkeuitstroomnaarechte
talenten. Precies daarom hebben kansarme jongeren meer aandacht, zorg, begeleiding en
ondersteuningnodig.
De Vlor stelt vast dat het rapport Monard een zeer beperkte analyse maakt van de
kansenongelijkheid in het secundair onderwijs. Een grondige analyse is nochtans nodig om een
passendbeleiduittebouwen.Diemoeteenantwoordgevenopdevraag:biedendevoorstellen
descholenvoldoendemiddelenomactiefintegrijpenindekansenvanalleleerlingen?


Desterkeenzwakkepuntenvanhethuidigesecundaironderwijs
De Raad Secundair Onderwijs spreekt zich in haar advies niet uit over de sterke en zwakke
puntenindenota.Zestiptweleenaantalelementenaan:








Het rapport vermeldt niet dat het huidige studieaanbod een brede waaier vormt van
abstraherende naar concretiserende studierichtingen. Een vernieuwing moet een
evenwichtvinden tussen hetaanbodvanruime keuzemogelijkheden,en dewenselijkheid
vaneenrationeelstudieaanbod.
De grote inzet van schoolteams is inderdaad een sterk punt van ons onderwijs. Dit zonder
meer vaststellen wekt de indruk dat het niet nodig is dat de overheid extra middelen ter
beschikkingsteltvoorzorgenbegeleiding.Wantdataspectvandehuidigesituatieisvoor
verbeteringvatbaar.
Het beleid en de scholen moeten erover waken dat aandacht voor talentontwikkeling en
gelijkekansendeprestatiesvansterkeleerlingennietbedreigt.
DeVlorvraagtookaandachtvoorandereverbeterpunten:
o destudiekostenendekostenbeheersing;
o de rol van toelatingsvoorwaarden en de toelatingsklassenraad tegenover de
keuzevrijheidvanleerlingenenouders.


2.2.2 Competenties
DeVlorheeftproblemenmetderelatietussencompetenties,kwalificatieseneindtermen.Hethele
rapportMonardisdaarvandoordesemd,maareenduidigedefinitiesontbreken.
De Vlor wil geen rechtstreekse koppeling van de onderwijsstructuur aan de Vlaamse
kwalificatiestructuur (VKS). Die biedt een meerwaarde voor het beroepsgerichte gedeelte van een
onderwijscurriculum,maarnietvoorhetvolledigecurriculum.
Detiensleutelcompetentieszijneengoedidee.Maardanmoetendeeindtermenervoorwelaanhet
eindevandederdegraadkomenennietnadetweedegraad.Erzijnookmeerderesetseindtermen
nodig. Er moet bijvoorbeeld een verschil zijn tussen eindtermen voor wie Frans leert om door te
stromennaarhogeronderwijsenvooriemanddiedetaalleertomloodgietertewordeninBrussel.
De meerderheid in de raad vindt ook dat het moet gaan om eindtermen met een
inspanningsverplichting,nietmeteenresultaatsverbintenis.


2.2.3 Attestering
De Raad Secundair Onderwijs staat achter een versterking van de betekenis van het getuigschrift
basisonderwijs.HijvindtunaniemdatergeenscreeningNederlandsmagkomenbijhetbeginvande
eerstegraadsecundaironderwijs.
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DeVlorstaatpositieftegenoverhetvoorsteldatalleleerlingennahettweedeleerjaarvandederde
graad een diploma kunnen verwerven. Maar hij vindt de voorstellen voor gedifferentieerde
diplomering (met al dan niet recht op rechtstreekse toegang tot een bacheloropleiding) in het
rapportMonardweinigtransparant.Hijisvanoordeeldathetuitgangspuntmoetzijndateenleerling
eengetuigschriftontvangtdatattesteertwathijinhetsecundaironderwijsheeftbereikt.
BijdeattesteringwildeVlordatereenduidelijkonderscheidblijfttussengeslaagdennietgeslaagd.
Eenverregaandeflexibiliseringzoalsinhethogeronderwijsisongewenst.WatwelkaniseenCattest
met vrijstellingen of een Aattest met verplichte remediëring. Die verplichte remediëring moet wel
eenandereinvullingkrijgendanwathetrapportvoorstelt:schoolteamsmoetenzelfkunnenbepalen
wanneer remediëring noodzakelijk of zinvol is, en onder welke vorm ze die aanbieden. De Raad
verzetzichooktegeneenBattestaanheteindevandeeerstegraad,omdatditintegenspraakismet
hetconceptvaneenbredetweedegraad.


2.2.4 DenAstroom
DeVloronderschrijftdater‘spanningkomtopdeonderwijsvormen’.Maarhetisnietgemakkelijkom
eenbetersysteemtevindendatdevoordelenvanhethuidigesysteembehoudtendenadelenervan
efficiëntwegwerkt.EristwijfelofdeindelinginD,AenD/Astructuurdaaraantegemoetkomt,of
eerdernieuwebeschottenoptrekt.
De Raad Secundair Onderwijs heeft de indruk dat de voorgestelde structuur tot een verarming zal
leiden. Ze denkt dat er in elke studierichting een component moet zijn die voorbereidt op hoger
onderwijseneendiebijdraagttotdeontwikkelingvanarbeidsmarktgerichtecompetenties.
Hetisinelkgevalnietwenselijkdatdeoverheideenstructuurvastlegtmetgedetailleerdeinhouden,
zoalshetaantalurenbasisvorming,optieenkeuzevakken.Scholenmoetenvanuithunpedagogische
vrijheid kunnen inspelen op de noden van hun publiek. Zo is er ook bezwaar tegen de verplichte
invoering van een eindproef in de Dstroom. Het realiseren en evalueren van de
leerplandoelstellingen maakt – zoals het geheel van de didactische aanpak – deel uit van de
pedagogischevrijheidvandescholen.

InhaartoelichtingvanhetVloradviesvatteadministrateurgeneraalMiaDouterlungnehetVlor
standpuntzosamen:“Vooralleduidelijkheid:wijwilleneenhervormingvanhetsecundaironderwijs.
Maarwewillengeennieuwhiërarchischsysteem.Wegaannietakkoordmetwatinde
oriëntatienotawordtvoorgesteld.Wezijnvoorstandervaneenbredeeerstegraad.Indetweede
graadwillenwebredestudierichtingen,maarzonderbeschotten.Indederdegraadtenslotte,willen
weeencontinuümvanrichtingen,vanbreedendoorstromingsgerichttotspecifieken
arbeidsmarktgericht.”
Deeerstegraadzietzeals“eentussenschool,eenmixvanlagerensecundaironderwijs,een
overgang”.Vooreenvalorisatievantechniekindestudiekeuzewaaierbepleitzeomookindelagere
schoolspecialelerarenvoortechniekintezetten.”
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2.3 LessenuithetVSO
In 1975 startte in het Vlaamse onderwijs een grote poging tot hervorming met het Vernieuwd
Secundair Onderwijs (VSO)8. Dat was een hervorming in comprehensieve richting met een
gemeenschappelijketweejarigeeerstegraad.IedereleerlingmaaktedaarinheteerstejaarvandeA
stroom kennis met de hele waaier van vakken: van Latijn over wiskunde, wetenschappen en
modernetalentotplastischeenmuzischevormingentechnologischeopvoeding.Inhettweedejaar
maakten de leerlingen een eerste voorlopige keuze vanuit hun belangstelling en talenten, via
groepenvankeuzevakken.Vanafdetweedegraadhernamdeopdelinginaso,tso,ksoenbso.
Scholen kozenopvrijwilligebasis–somsinoverlegbinnende regio–omovertestappennaarde
comprehensieve structuur. Daarnaast bleef het klassieke onderwijs – met Latijnse en, moderne
afdeling, technisch en beroepsonderwijs –in een aantal scholen voortleven. Dat leidde tot soms
ongezonde concurrentiestrijd. De experts zijn het erover eens dat een nieuwe hervorming van het
secundair onderwijs in elk geval moet verhinderen dat er opnieuw twee systemen naast elkaar
ontstaan.
In 1989 volgde het ‘eenheidstype’ waarin het beleid en de onderwijsnetten beide vormen
probeerdenteverzoenen.Destructuurmetdriegradenvantelkenstweejaarwerdveralgemeend.
Deeerstegraadkreegeenmeergemeenschappelijkestructuur,waarbijalleleerlingenbijvoorbeeld
in contact kwamen met het technische aspect van de samenleving, via het vak ‘technologische
opvoeding’. Maar er kwam in het aso wel van meet af een opsplitsing in het eerste jaar tussen
Latijnse en moderne wetenschappen. In ruil voor de uren Latijn kreeg de eerste groep dezelfde
inhouden voor wiskunde en taal in een beperkter aantal lesuren. In technische scholen is er een
startaanbodvantechnischevakken.

Welkefactorenspeeldendaarineenrol?
Schoolpoortkeuze
Ouders kiezen in de eerste plaats voor een school. De kampeertoestanden aan de schoolpoort,
wachtlijsten en callcenters bevestigen dat. De achtergrond van de ouders en vrienden is sterk
bepalend bij de keuze tussen vrije, provinciale en Go!scholen, tussen een nijverheidsschool of
eenaantraditiesgehechtcollege,tusseneenoorspronkelijkemeisjesofjongensschool.

Schooltraditie
Vooralscholenmeteensterkeasotraditievanvoorbereidingophogeronderwijshoudenvaakde
bootnaareenmeeralgemeneeerstegraadaf,omdatzevasthoudenaanklassieketalenenhun
‘hoogniveau’.

Oudersentijdsgeest
Oudersmikkenhogervoorhunkinderen.Deswitchnaarwitteboordenwerkiseensociologische
realiteit. Nijverheidsscholen zien de laatste decennia de leerlingenaantallen in de eerste graad
systematischafkalven–metooknadeligeeffectenopdehogerejaren.

Kinderen
Eenmeerderheidvandekinderenwilliefstsamenmetvriendendeoverstapnaardesecundaire
schoolmaken.










8

 Verslag van hoorzitting over lessen uit VSO: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13063.pdf
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VSOmiddenschoolalsremedie
Om de gelijke kansen voor jongeren te optimaliseren bedacht het VSO de middenschool. De
initiatiefnemers van het VSO gingen uit van de vaststelling dat een vroege schoolkeuze de sociale
reproductieindehandwerkt:hoevroegerdekeuzevalt,hoesterkerdevoorkeurenvandeouders
eenrolspelen.
Een autonome middenschool is een aparte school in de scholengemeenschap of regio, los van de
bovenbouw,metalleeneeneerstegraadwaaralleleerlingensamenzitten.Vanafdetweedegraad
kiezen ze dan voor de school die de bovenbouw aanbiedt met de beste aansluiting op hun
belangstelling en talenten. Dit gebeurde vrij algemeen in de scholen van het
gemeenschapsonderwijs,beperktinhetvrijonderwijs.
Tochiseenmiddenschoolprecieswatcomprehensiefsecundaironderwijsaandestartnodigheeft.
De ideale infrastructuur voor gelijkekansenonderwijs is een gemeenschappelijke campus met
onderaan een middenschool waar alle leerlingen op gelijke basis starten, en die aansluit op een
gedifferentieerdebovenbouwwaariedereenvolgenszijntalentendoorgroeit.
Een veralgemeende uitbouw van dit principe vraagt wel een enorme financiële inspanning van de
overheid. Bovendien komt een opgelegde veralgemening in conflict met de pedagogische vrijheid
vandeonderwijsnettenenscholen.Hetismoeilijkdenkbaardatallescholenvrijwilligafstandzouden
doenvanhuneigenheidentraditieenoverstappennaargemeenschappelijkestructuren.

Valkuilenvoorhervorming
DirecteurArmanddeLepeleirehaaldeeenvoorbeeldaanomtebewijzenhoemoeilijkhetisomde
resultaten van onderwijshervormingen ingang te doen vinden in de brede maatschappij. Zo
publiceren bedrijven nog voortdurend advertenties waarin ze ‘gegradueerden’, ‘A2 of A3technici’
zoeken, hoewel die begrippen al meer dan twintig jaar uit het hoger en secundair onderwijs zijn
verdwenen.
BregtHenkens(K.U.Leuven)somdeinzijngetuigenisopdehoorzittingeneenaantalfactorenopdie
hebbenbijgedragentotdemislukkingvanhetVSO:














Erontbrakeenvoorafgaandexperiment.
Destructuurwascomplexenwerdinelkonderwijsnetdeelsandersingevuld.
Hetbeleidbleefonduidelijk.
Deregelgevingwasgebrekkigencomplex.
HetVSOverhoogdedearbeidsbelastingvanhetonderwijspersoneel.Datwasvooreendeelhet
gevolgvanadministratieveonduidelijkheden.
Delerarenwarennietadequaatopgeleidofnageschoold.Enzewerdengebrekkigbegeleid.
Schoolgebouwen,structuurencultuurwarennietaangepast.
Het VSO werkte geldverslindend, onder meer omdat de overheid veel opties met heel weinig
leerlingenmoestfinancieren.
Bij gebrek aan objectieve onderzoeksgegevens heerste er twijfel over de kwaliteit van de
onderwijshervorming.
HetVSObezweekaandeeigengrootschaligheid:menwildeteveelinéénkeer.
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DevertegenwoordigersvandeStuurgroepAuthentiekeMiddenscholen(St.A.M.)stippenaandateen
hervorming zich ervoor moet hoeden om Latijn als verplicht vak voor iedereen in te voeren. Dat
noemenzeeenvergissingvanhetVSO.
Verschillendeexperts(ziedaarvoordeel2vandezewerknota)wijzenopeengrotevalkuilvooreen
hervorming.Deheleoperatiemaggeenbijsturingoppapierblijven.Dehervormingkanalleenlukken
alsdeoverheiderinslaagteengrondigementaliteitswijzigingterealiserenindeonderwijswerelden
desamenlevinginbredezin.
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2.4 Schoolloopbaan
2.4.1 Effectenopgelijkekansen
Een van de doelstellingen van de hervorming is: de sociale stratificatie bij de studiekeuze
verminderen.Isdieongelijkheidernu?Kanhetnieuwesysteemditondervangen?Daaroverhoorde
decommissieOnderwijsenGelijkeKansenprofessorMiekeVanHouttevandeUniversiteitGent9.
HetVlaamseonderwijsevolueerdeindeloopderjarenvaneencategoraalonderwijsmetgescheiden
studierichtingen vanaf het eerste jaar (Latijnse, moderne, technische), via het comprehensieve
VernieuwdSecundairOnderwijs(VSO)naarhetgemengdetypevandeEenheidsstructuur.
Nadelagereschoolkiezenjongerendaarvanafheteerstejaarvooreentweejarigeeerstegraad(A
stroom). In asoscholen kiezen ze daar voor ‘Latijn’ of ‘moderne wetenschappen’, in technische
(nijverheidsscholen)komtervanafheteerstejaareenbeperktpakkettechnischevakken(3uurper
week).Leerlingenzondergetuigschriftlageronderwijs,metleerachterstandofleerproblemenkomen
in de ‘Bklas’. Dat is een overgangsjaar waarna ze kunnen terugschakelen naar de Astroom of
doorstromennaarhettweedeberoepsvoorbereidendjaar(2BVJ).
Sociologischonderzoek10toontaandatbijdeoverstapvanlagernaarsecundaironderwijssterkeen
blijvende ongelijkheid de regel is. 60% van de kinderen uit arbeidersgezinnen kiezen voor
theoretische richtingen in het secundair onderwijs. Bij kinderen van de topberoepsgroepen zoals
professionelen en bedrijfsleiders, ligt dat percentage op 92%. Kinderen van zelfstandigen en
bedienden(70%)enlagerekaders(82%)situerenzichdaartussenin.
Het ‘Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs’ dat het HIVA in 2003 publiceerde,
vermeldtdat85%vandeleerlingeninhetberoepsonderwijsuiteenlagersociaaleconomischmilieu
komt. De beleidsnota 20092014 van minister Pascal Smet stelt dat het onderwijsniveau van de
oudersenvooralvandemoederdoorslaggevendblijftvoordeonderwijskansenvandekinderen.In
de Astroom heeft 42% van de leerlingen een moeder met een diploma hoger onderwijs, bij de
leerlingenuitdeBstroomisditslechtsongeveer6,6%.Inhetaso,tsoenbsoheeftrespectievelijkca.
55%,27%en9,7%vandeleerlingeneenmoedermeteendiplomahogeronderwijs.


9

 Verslag van uiteenzetting Mieke Van Houtte: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13063.pdf
10
Boone,S.&VanHoutte,M.,Socialeongelijkheidbijdeovergangvanbasisnaarsecundaironderwijs,2010:
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2007/0703/0703.htm
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Bovenstaandetabel(Links:Latijnse,Rechts:moderne)toontdezelfdetrendbijdevergelijkingtussen
wie in het eerste jaar van de Astroom van het eenheidstype kiest voor Latijn of moderne
wetenschappen. Ouders percipiëren de Latijnse richting als moeilijker en ‘hoogstaander’ dan
moderne wetenschappen. Hoe hoger de opleiding en status van de ouders, hoe vaker zij én hun
kinderendevoorkeurgevenaandeopleidingmétklassieketaal.MiekeVanHoutte:“Hetgaathier
nietalleenomdekinderenzelf.Dementaliteitvandeoudersuitlageresocialeklassenis:‘Latijnse?
Datisniksvoorons,laatzemaarmodernedoen’.Ookalshunkinderenbekwaamzijn.”Totdejaren
60 stuurden kinderen uit lagere sociale milieus hun kinderen naar de ‘familiale afdeling’ of het
technischonderwijs.Nuisdatverschovennaareenstartinmodernewetenschappen.
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Eenonderzoek11aanheteindevanhetvorigemillenniumtoondeaandatdiecultuurverschillenzich
ookreflecterenindecultuurvandelerarenenstafledenvandescholen.



Legende: 1 = veel belang aan academische doelen; 2 = geloof in onderwijsbaarheid van leerlingen; 3 = vertrouwen in
leerlingen;4=matewaarinlerarendisciplinebelangrijkvinden.Links:ASO,Rechts:T/BSO

Leraren in asoscholen hechten meer belang aan academische doelen, vinden vaker dat het
gemakkelijkisomleerstofaantebrengenenvertrouwenhunleerlingenmeerdanhuncollega’sin
tsoofbsoscholen.Dielaatstegroepvindtdisciplinebelangrijker.
Schoolpoortkeuze
Debredesamenlevingrangschiktdusduidelijkdeonderwijsvormenenstudierichtingenhiërarchisch
volgensdegraadvanabstractieentheorie.Hetgevolg?Lagewaarderingvoortsoenbso.Dekeuze
voor tso/bso is dan ook vaak een negatieve keuze. Bij een hervorming is het dus belangrijk dat de
keuze voor een technische richting een positieve keuze wordt, liefst geleid door interesses en
talentenennietdoorsocialeherkomst.Onderzoekoverdetransitievanhetlagernaarhetsecundair
onderwijstoontaandatdeinteressesvandeleerlingenzelfheelvaakbuitenbeschouwingworden
gelaten.Daarvoorishetookbinnenhethuidigesysteemalbelangrijkomteonderzoekenwaterbij
deoriënteringfoutloopt.
Maar er is meer. In het huidige systeem is de bovenbouw in alle scholen principieel
gemeenschappelijk.WaarloopthetdanfoutvolgensMiekeVanHoutte?
Een eerste factor is de vaststelling dat ouders in de eerste plaats voor een school kiezen. Twee
factorenspelendaneengroterol:debovenbouwvandeschoolendesocialemixdiezeaantrekt.Als
de bovenbouw uitsluitend uit asorichtingen bestaat wordt het profiel van de eerste graad anders

11

MiekeVanHoutte,Zodeschool,zodeslaagkansen?,2002
http://www.psw.ugent.be/cms_global/uploads/publicaties/personal/doctoraat.pdf
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ingevuld dan in scholen die het hele spectrum aanbieden of in scholen die alleen tso en bso in de
bovenbouwhebben.Zozijnerookverschillentussenscholeninuniversiteitsstedenenineenpuur
industriëleomgeving.Nietdeonderwijsstructuurishierdusbepalend,weldesocialecontext.
Mieke Van Houtte ziet dan ook volgende uitdagingen als basisvoorwaarden voor een hervorming
waarsocialegelijkheidmeerkansenkrijgt:






Destructuurmoetnieuwehiërarchieënvoorkomen.
Allescholenmoetenindeeerstegraadallebelangstellingsgebiedenaanbieden.
Allescholenmoetenzoweldoorstromingsalsarbeidsmarktgerichteopleidingenaanbieden.
Hetdifferentiatiepakketmoetgoedwordenuitgebouwd.
Er moeten heterogene groepen (mix van sterke naar zwakke leerlingen) zijn voor alle
basispakkettenenbasisvakken.

Concreet betekent dit dat de wetgever niet alleen de structuur van het secundair onderwijs moet
aanpakken,maarookhetscholenlandschapopzich.Hetrisicovandehuidigevoorstellenisdatalles
blijft bij een naamsverandering (aso wordt Dstroom, tso/bso wordt Astroom), zonder dat het
systeemfundamenteelverandert.Omdeschoolpoortkeuzetedoorbrekeniseenbredehervorming
nodigdieooksleuteltaanhetbestaandescholenlandschap.



2.4.2 Effectenopkeuzes
Bram Spruyt12 van de VUB stelt dat onderzoek aantoont dat onderwijskeuzes altijd en overal
aanleiding geven tot sociale verschillen13. Die sociale bepaaldheid zwakt wel af naarmate de keuze
laterindeonderwijsloopbaanvalt.
Hethuidigesysteemleidtalvasttotmeerongelijkheidomdathetdeleerlingenmeerenvroegerlaat
kiezen.Factorendieinvloedhebbenopdezekeuzeszijn:deverwachteslaagkansen,hetverwachte
nut (waarbij jongeren en hun ouders door de keuze vooral willen vermijden dat ze dalen op de
socialeladder,het‘slechterdoen’),deverwachtefinanciëleensocialekost(o.m.verliesofbehoud
vanvrienden).
Sociologisch onderzoek toont duidelijk aan dat mensen overwegend een partner zoeken met
dezelfde sociale achtergrond. Dezelfde causaliteit speelt ook bij school en studiekeuze. Onze
talenten en interesse zijn sterk sociaal bepaald, zegt Bram Spruyt. Dat is een factor waarmee het
onderwijs rekening moet houden als het werk maakt van de verhoging van de keuzebekwaamheid
vanleerlingen.

Battest
Een algemene vaststelling: leerlingen, die het minder goed doen op school, moeten vaker keuzes
maken dan leerlingen die zonder noemenswaardige problemen doorstromen in het secundair

12

 Spruyt, B. & Laurijssen, I., Keuzes maken verschillen, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
2011,11(3),p.186195.
13
  Verslag van uiteenzetting Bram Spruyt: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20112012/g1306
3.pdf
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onderwijs.Onderzoekwijstuitdateenleerling28tot30%kansheeftomeenBattesttekrijgen.Dat
geldtvooralvoorleerlingeninaso,ksoentso.InhetbsokomenBattestenbijnanietvoor.
EenleerlingmeteenBattestheeftdriekeuzemogelijkheden:





hetjaaroverzittenofvanrichtingveranderen;
overzittenzonderofmetovergangnaareenandereonderwijsvorm(zoalsasonaarkso/tso,van
tsonaarbso);
vanstudierichtingveranderenzonderofoverstappennaareenandereonderwijsvorm.

Onderzoektoontaandatleerlingenvanwieeenvandeouderseendiplomahogeronderwijsheeft,
vaker kiezen voor overzitten dan voor verandering van studierichting. Jongeren die kiezen voor
overzittenbijeeneersteBattest,hebbeneengroterekansomooithogeronderwijsaantevatten.
Zekerbijoverstapnaareenandereonderwijsvormdaaltdekansdatzenogverderstuderennahet
secundair.Ookhierspeeltdesocialeachtergrondduseenduidelijkerol.
Leraren moeten beseffen dat leerlingen zelden voor verandering kiezen omdat ze een andere
richtingzinvollervinden.Veranderinggebeurtmeestalomdathetnietluktindeeerstekeuze.Bram
Spruyt stelt vast de nota van de commissie Monard een pleidooi houdt tegen zittenblijven.
NederlandseonderzoekersstellenvastdatVlaanderenveeltenegatiefstaattegenoverzittenblijven.
OokbijeenBattestkanoverzitteneengoedeoplossingzijnvoordeleerling.Zijnvoorstel:schafhet
Battest niet af, maar beperk de toepassing tot overgangen tussen studierichtingen van eenzelfde
interessegebied. Zo bescherm je de interessegebieden waarvoor leerlingen na het eerste leerjaar
kiezen.
ArmandDeLepeleire,directeurvanhetScheppersinstituutinWetteren(tso/bso)14maaktzichzorgen
over de steile terugval van het aantal leerlingen in het nijverheidsonderwijs in het voorbije
decennium:met30%inhettsoenmet12%inhetbso.Hetresultaat?Productiebedrijvenwordenin
hun groei gehinderd omdat ze onvoldoende technici vinden. Armand de Lepeleire pleit er dan ook
voor om binnen het bestaande systeem te blijven en dat bij te sturen. Hij beklemtoont het belang
vangoedeinformatienaaroudersovertsoenbso.Dieopleidingenzijnnietpuurarbeidsgericht,ook
algemenevormingkomteraanbod.
Hijzietookhetwegvallenvandezevendespecialisatiejareninhetbsoalseenverkeerdestap.Indie
zevende jaren kunnen jongvolwassenen zich een jaar lang concentreren op een bedrijfsgerichte
specialisatiewaarvandeinvullingzichvaaktoespitstopsterkregionalevragenvandearbeidsmarkt.
Ze leren er vaardigheden en technieken die directe inzetbaarheid op de arbeidsmarkt sterk
bevorderen.
Armand De Lepeleire vindt dat de stem van tso en bso vaak te weinig doorklinkt bij het
besluitvormingsproces.“Eenvoorbeeld:bijdeinvoeringvanhetvsowarener27begeleidersinhet
pedagogisch bureau (nvdr: van het VVKSO), van wie slechts twee met een technische achtergrond.
Daardoor werd het moeilijker om rekening te houden met de situatie van het technisch en
beroepsonderwijs.”



14

 Verslag van uiteenzetting Armand De Lepeleire: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13063.pdf
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2.5 DidactiekenCurriculum
2.5.1 Behoudtraditie
Raf Feys15 van Onderwijs Zonder ONtscholing (OZON) is een voorstander van de traditionele
opdelingvanhetonderwijsinaso,tso,bsoenkso,envanvroegestudiekeuze.Hijsomdeeenaantal
kritischebedenkingenbijdehervormingop16.

1 Eenverbredeeerstegraadisnietwenselijk.Eriseerdernoodaanmindergemeenschappelijkheid

2

dandehuidige85%inheteerstejaar.Gemeenschappelijkheiddoetsterkeleerlingen
onderpresteren.

Eenmiddenschoolbetekenteenontwaardingvantechniekenhandenarbeidintsoenbso,envan
kunstzinnigeactiviteiteninkunstonderwijs.Datleidttotminderstielkennisbijafgestudeerden.



3 VlaanderenscoorthoogbijonderzoekenzoalsPISA,omdatheteengrootaantalvijftienjarigenop
leeftijdheeft(72%).Datiseengevolgvan(her)oriënteringzondertijdverlies.


4 DehogeVlaamseresultatenininternationaalonderzoekzijntedankenaanonzedidactische
aanpakwaarbijlerarenmeerprestatiegerichtengestructureerdwerken.Zeleggenmeernadruk
opkennisdanopvaardighedenenverkiezenvakgerichtebovenvakoverschrijdendewerking.


5 Hetonderwijssysteemmoetgelijkekansenrealisereninhetbasisonderwijs:achterstandopvlak
vantaalenrekenvaardigheideffectiefwegwerken.

De oriënteringsnota van minister Smet stelt de studiekeuze met hoogstens één jaar uit. Dat zal de
positieveoriënteringnaartsonietbeïnvloeden.Zelfsalsallescholensamenzittenopeencampus,zal
dekeuzesterksociaalbepaaldblijven.


2.5.2 Naarexcellentie
FerreLaevers17vanhetExpertisecentrumvoorErvaringsgerichtOnderwijsaandeK.U.Leuvennoemt
het rapport van de commissie Monard een sterk werkstuk: het pleit vanuit een nieuw perspectief
voordynamischonderwijs18.Hijzietvier groteuitdagingenvoorderealisatievanexcellentie inhet
secundaironderwijs.

1

Competentieentalentgerichtebenadering
Dedidactischeaanpakmoetleidentoteenmaximaleoutput:watblijfterineencomplexe
situatieovervanwatwehebbengeleerd?Hetgaatnietom‘hetleren’,maaromhoedemens
wathijleerde,gebruikt.

HijciteertdedefinitiedieJanse&Kooleschrevenvoorcompetentiegerichtleren:“De
basisgedachtevancompetentiegerichtlerenisdatkennisofvaardighedennietinisolatiemoeten


15

VerslagvanuiteenzettingRafFeys:http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20112012/g13063.pdf
VolledigetekstmetOZONvisie:http://www.ozon.be/downloads/onderwijskrant157hervormings.o.ok.pdf
17
Zieook:Competentieontwikkelendonderwijs:eenverkenning.PublicatievanVLOR,Garant,2008–telezen
viagoogle.books.be.
18
 Verslag van uiteenzetting Ferre Laevers: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20112012/g1306
3.pdf
16

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 7

2

3

4

33


wordenaangebodenaanleerders.(…)Inhetbegrip‘competentie’zitbeslotendatereenrelatie
totstandwordtgebrachttussendezedrieelementen:kennis,vaardighedenenpraktijk.”

Hijpleitvooreenholistischeaanpak.Inelkefasevanhetonderwijsleerprocesmoeterruimtezijn
voorcreativiteitvanleraarénleerling.Datvraagtvoldoendeaandachtvoordeintuïtieve
componentvancompetentiesentalenten.Echtecompetentiebetekentdatdemensopeen
eigenwijzekanomgaanmetcomplexerealiteiten.

DetiensleutelcompetentiesvandeoriënteringsnotavanministerSmetzijnvoorFerreLaevers
eengoedvertrekpunt.Detoevoegingvanondernemingszinencreativiteitaande
sleutelcompetentiesisterecht.Hijvindthetpositiefdatookfysiekenemotioneelwelbevinden
eenplaatskrijgeninhetstramien.

Intensementaleactiviteitalstoetssteenvoordekrachtvandeleeromgeving
FerreLaeversciteertde10.000urenregelvanGladwell:omeengrensverleggendniveauvan
competentietebereikenmoetje10.000urengepassioneerdaandeslagzijnineenbepaald
gebied.Datbetekent10jaarlang20uurperweek.

Dedidactiekinhetsecundaironderwijsmoetleidentoteenhoogniveauvanbetrokkenheid.In
dieontwikkelingiseenbelangrijkerolweggelegdvoordeleraar.

Innovatieveleeromgevingen
Dievertrekkenvanrespectvoordejongere.Dompelhemonderineen‘rijk‘milieu:een
complexerealiteitwaarnogveelteontdekkenvalt,enwaarhijzelfmaganalyseren.Leraaren
leerlingmoetensamendewereldverkenneninSelfOrganizingLearningEnvironments.

FerreLaeverszietlerenalseen‘drietrapsraket’.Deeerstetrapisdebetrokkenheid.Diezorgt
ervoordatmensenopeenintensemaniermetdewerkelijkheidbezigzijn.Datleidttoteen
verankeringvandekennisindehersenen.Detweedetrapisdementalerepresentatie,de
verbeeldingskracht:deleerlingkanzichdewerkelijkheidookzonderdereëleervaring
voorstellen.Dederdetrapisdecreativiteitdiedemensinstaatsteltomzakenaanelkaarvastte
knopendienietsmetelkaartemakenhebben.Onderwijsmoeteenklimaatcreërenwaarin
leraarenleerlingzichsamenengagerenomdewereldteverkennen.

Onderwijsmoetdeimpressieexpressiecyclusalsmotorgebruiken:leerlingenlatenworstelen
metwoordenenbeeldenineeninteractiefklasklimaat.

Randvoorwaarden
Elkehervormingheeftnoodaaninterventiestudiesdiedeeffectenmeten.
EriseengoedleerlingvolgsysteemnodigmeteenactieverolvoorhetCLB.
Peilingproevenmetenállesleutelcompetenties,ookondernemingszinenwelbevinden.
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2.5.3 Homogeneofheterogeneklasgroepen?

Bijdeverdelingvanleerlingenoverklasgroepenineenbredeeerstegraad,zijnerdrieopties:




homogeneklasgroepen:leerlingenvanhetzelfdeniveauzittensamenineenklas;
heterogeneklasgroepen:elkeklasheefteenwaaierdielooptvansterketotzwakkeleerlingen;
gematigd heterogene klasgroepen: elke klas heeft een mix van sterk naar zwak, maar de
extremen worden vermeden (de ene klas is een mix die gaat van heel sterke tot meer dan
gemiddeldeleerlingen;deanderevangemiddeldetotheelzwakkeleerlingen).

Vaakiserinhetdebatoverdidactiekencurriculuminhetonderwijseengrotepolarisatie.Het
achterstandsparadigmapleitvoorhomogenegroepen,hetdifferentieparadigmagaatuitvan
heterogenegroepen.PietVanAvermaetvindtdatmenopeengenuanceerdemaniermoetnadenken
overhomogeneenheterogenelesgroepen.Eenleraarbeweegtzichopeendidactisch
continuüm.Opbepaaldemomentenmoetdeinstructiecentraalstaan.Tegelijkertijdmoetereen
leeromgevingwordengecreëerddiedeleerlingenuitdaagtomzelfontdekkendaandeslagtegaan.

VanAvermaetvreestdatdevoorgesteldehervormingzalleidentoteenbehoudvandehuidige
situatieomdatergeendraagvlakisvooreenechtecomprehensieveeerstegraad.Hijisvanoordeel
datdeoverheidvooralmoetinvesterenindeversterkingvanhetbeleidsvoerendvermogenvan
scholenendeprofessionaliseringvanlerarenommetheterogeniteitomtegaan.

PietVanAvermaet19plaatstedevoordelenvanbeideindelingentegenoverelkaar.









Homogenegroepenzijnnadeligvoordezwakkeenmiddelmatigegroepen.
Onderzoekheeftaangetoonddatleerlingenmetlagebekwaamheidbaathebbenbijheterogene
klassen,terwijlhetvoorleerlingenmethogebekwaamheidgeenverschilmaakt.Homogene
groepenvergrotendeklooftussensterkeenzwakkegroepen.
Voorspecifiekevakkenzoalswiskunde,enbeperktindetijd,zijnhomogenegroepenwel
effectief.
Verregaandehomogeniseringvergrootdecognitieveennietcognitievekloofenisdusin
tegenspraakmetdegeestendedoelenvandegewenstehervorming.
Argumentenproheterogeniteit:
Heterogeniteitisindesamenlevingaltijdenoveraleenrealiteit.
Diversiteitentalentenkunnenwordenbenutalsbronvoorleren.
Zevertrektvanwatleerlingenkunnen,inplaatsvanwatzenietkunnen.
Leerlingen leren er van elkaar en benutten zo de kracht van informeel leren, zeker op jonge
leeftijd–debetereleerlingentrekkendezwakkereomhoog.
Zemaaktgrotereklasgroepenmogelijk,aldannietmetcoteaching.
Homogenegroepenzijngemakkelijkervoordeleraar,maarnietbetervoordeleerling.








Jan Van Damme trad dit laatste punt bij met zijn uitspraak: “Hoe bekwamer de leraar is, hoe
heterogenerjeklassenkuntmaken.”LudoDeCaluwébeklemtoontdatdedraagkrachtvandeleraar
demaatstafmoetzijn.Alseenleraarhetgevoelheeftdatzijnklasgroepteheterogeenisomergoed
mee te werken, dan is een grens overschreden en wordt niemand er nog beter van. Ook Piet Van
Avermaetstiptaandatergrenzenzijnaanheterogeniteit:deniveauverschillenmogenniettégroot
zijn. Hij pleit voor een dynamisch en flexibel model waarbij het basisprincipe dat van het
steigermodelis.Deleraarbenut desterktesvandesterkeleerlingenomzwakkeenmiddelmatige
leerlingenkansentegeven.Tegelijkertijdkrijgendesterkereleerlingenindeheterogeneomgeving
kansen,ookvoorhuncognitieveontwikkeling.

19

 Verslag van uiteenzetting Piet Van Avermaet: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13063.pdf
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Ook Armand De Lepeleire vindt dat de spreidstand voor de leraar niet te groot mag worden, het
moetbeheersbaarblijven.
Ookalsergeendiepgaandestructuurveranderingkomt,pleitVanAvermaetervooromschoolteams
toch te coachen naar meer heterogeniteit. Via professionalisering moeten ze leren inzien dat
heterogeniteit geen probleem is of hoeft te zijn. Ze biedt een meerwaarde als je ze benut in de
leerprocessen.Hetiseenidealemanieromjongerentelerenomgaanmetverschillen.Datversterkt
socialenetwerken.
Dekeuzevoorhomogeneofheterogenegroepenisduseenmaatschappelijkeenpolitiekekeuzedie
samengaatmethetgewenstesamenlevingsmodel.
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2.6 Aansluitingonderwijsarbeidsmarkt
2.6.1 DevisievandeVDAB


De raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) publiceerde op 19
januari2011haaradviesoverdeoriënteringsnotaaanministerPascalSmet.DaarinsteltdeVDABdat
alle maatschappelijk belanghebbenden mee inspraak moeten hebben in een hervorming van het
secundaironderwijs.Diemoetooknaadloosaansluitenopevolutiesindeandereonderwijsniveaus
en de domeinen van werk, gezondheidszorg en welzijn, en begrijpelijk zijn voor de rechtstreeks
betrokkenen:oudersénleerlingen.20
DeVDABonderschrijfteenaantalpositieveelementenindevoorgesteldehervorming:








kennismakingvooriedereenmetallebelangstellingsgebieden;
gedifferentieerdesturingopduurzametalentontwikkelingencompetentiegerichtleren;
aandachtvoorverkeerdeeneventueelvroegestudiekeuzes;
opsporingenremediëringvantaalachterstanddiekanleidentotleerachterstand;
meerkeuzemomentenenschakelprogramma’sgekoppeldaaneenleerlingvolgsysteem;
innovatieveleeromgevingenennieuweleerstrategieën;
aandacht voor schoolse vertraging, watervalsysteem, schoolmoeheid en ongekwalificeerde
uitstroom.

Van haar kant vraagt de VDAB aandacht voor een aantal dringende alarmsignalen op de
arbeidsmarktwaarertussennuen2015ongeveer450.000vacatureswordenverwacht:










Vraagenaanbodsluitensteedsminderopelkaaraan.Elkjaarkomenhonderdenjongerenopde
arbeidsmarktmetkwalificatieswaarvoorergeenjobszijn–datvraagtomeenandereoriëntatie
en de openheid om er een tweede beroep bij te nemen dat onrechtstreeks aansluit op de
opleiding(eenvoorbeeld:iemandmeteenopleidingalspresentatorkanbestverkoperworden).
De studiekeuze is te eenzijdig, zo zit bijvoorbeeld: 60% van de tsoleerlingen in drie
studiegebieden:handel,personenzorgenmechanicaelektriciteit.
Er is weinig uitstroom in studierichtingen met goede perspectieven op de arbeidsmarkt zoals
bouw,aircoenklimaatregeling.
Deafgestudeerdenuittsoenbsozijnnogintebeperktemateklaarvoordirecteinschakelingop
dearbeidsmarktookdeattitudelaatsomstewensenover;
Jaarlijksestromen6000aso’ersuithetonderwijsdiezichtotaalonvoorbereidopdearbeidsmarkt
aanbieden.


DeVDABschuiftdanookeenaantalaandachtspuntennaarvoren:




Optimaliseernual–binnendekrijtlijnenvandehervorming–hetbestaandesysteemdooreen
mentaliteitswijziging bij ouders én leerlingen rond studiekeuze en betere aansluiting en
samenwerkingtussenonderwijsenarbeidsmarkt.
Verrijk de sterktezwakteanalyse uit de oriënteringsnota met informatie en inbreng van de
stakeholdersopdearbeidsmarkt.


20
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Schenk aandacht aan de sleutelcompetenties zodat jongeren sterker staan op de arbeidsmarkt,
ongeachthunstudiekeuze.
Schoolloopbaanbegeleidingen‘verdere’loopbaanbegeleidingmoeteninhoudelijkgoedopelkaar
wordenafgestemd.
Stelcompetentieportfolio’ssamendieonverdraagbaarzijnnaardearbeidsmarktendaarworden
vervolledigd.
Onderwijs heeft nood aan een talentenstrategie die jongeren kansen geeft om vanaf het
kleuteronderwijsgeleidelijkhuntalententeontdekkenenontwikkelen.
Bemiddel proactief bij mogelijk uitval – onder meer met aandacht voor het deeltijds onderwijs
waardeoriënteringsnotahelaasnietoverrept.
Creëerruimtevoorwerkpleklerenmetdegelijkebegeleidingensamenwerkingmetbedrijven.
Voorzieruimtvooreldersverworvencompetentiesenkwalificaties(EVCenEVK).
Onderwijs moet arbeidsgericht zijn: inspelen op snelle veranderingen en economische
flexibilisering.
Dehervormingmoetvooroudersenleerlingencoherentenbegrijpelijkzijn.
Spoortaalachterstandzosnelmogelijkopenremedieerdie.Datvergemakkelijktintegratieopde
arbeidsmarkt.
Onderzoekdemogelijkheidominhetsecundaironderwijseenoriënteringstestintelassen.
Eenwaarschuwing:deopdelingin‘doorstroming’en‘arbeidsmarktgerichtheid4en3’dreigtnet
zoals de opsplitsing in aso, tso en bso, een perceptie van hiërarchie op te roepen bij ouders en
leerlingen.DeVDABverwijsthierbijnaarhetzelfdevoorbehoudinhetadviesvandeSERVvan19
januari2011.

FonsLeroytoontzichookeenlauweminnaarvandeEuropeseenVlaamsekwalificatiestructuurals
middelinhetonderwijs.Diewerktstigmatiserendalsergeenondersteunendbeleidvanleerladders
is.Zeisalleenbruikbaaralsinstrumentomjongerentemotiveren.


2.6.2 Devisievandehogeschool
Erik Peeters21 van KAHO SintLieven stelt dat voor het hoger onderwijs studiekeuze voor een deel
kadertineencommerciëlecontext.Iederestudentbrengtimmersgeldopviadesubsidiëringenhet
inschrijvingsgeld. De instellingen én de overheid moeten er dus over waken dat
studiekeuzebegeleidingstoeltopgoedeinformatie–dieisonverbloemdencorrect.
Dehogeschoolwerktezelfeenprojectuitomdestudiekeuzebegeleidingteondersteunenvooreen
aantal studierichtingen (verpleegkunde, kleuteronderwijs, elektromechanica en industrieel
ingenieur). Hun doel is in de eerste plaats de grote dropout in het eerste jaar (17 tot 25 %) te
beperken.Vandestudentendieafhakenzegt65%datzeopvoorhandgeenjuistbeeldhaddenvan
de studierichting en de helft dat ze de studies te zwaar vinden. Onderzoek van professor Marlies
Lacante(K.U.Leuven)bevestigttrouwensdatdehelftvandeeerstejaarsstudentendeovergangvan
secundairnaarhogeronderwijsalsproblematischervaart.
Dehogeschoolontwikkeldeeenzelftoetsingsinstrumentwaarmee(kandidaat)studentenzelfstandig
onlinedevaliditeitvan hunkeuzekunnentoetsen. Deeersteresultatentoneneenmatig positieve
correlatie tussen de test en de examenresultaten. De test lijkt een goede voorspeller voor de
examenresultaten en spoort deficiënties op waaraan begeleiding voor een welbepaald
studieonderdeelkanverhelpen.

21

 Verslag van uiteenzetting van Erik Peeters: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13064.pdf

V L A A M S P A R LEMENT

38

Stuk 1306 (2011-2012) – Nr. 7


Verderonderzoekmoetuitwijzenoftoetsingsinstrumentenjongerenaanheteindevanhetsecundair
onderwijs of bij het begin van het eerste jaar efficiënt kunnen helpen nagaan of hun studiekeuze
relevantaansluitophunpersoonlijkheidentalenten.
Erik Peeters is voorstander van een verplichte, maar nietbindende oriëntatie of toelatingsproef –
naarhetvoorbeeldvangeneeskunde.“Nuduurtdeoriëntatieeenheeleerstejaarhogeronderwijs
enkostze demaatschappijfortuinen.”Hijvindtdezeformulebeterdan centraleexamensaanhet
einde van het secundair onderwijs. De uitdaging bestaat erin de startcompetenties van het hoger
onderwijstelatenaansluitenopdeeindtermenvanhetsecundair.
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2.7 Lerarenopleiding
2.7.1 SchoolofEducation
DeSchoolofEducation22ishetingrotelijneneensmetdeuitgangspuntenvanhetrapportvande
commissieMonardendeoriënteringsnotavanministerSmet:







Hetsecundaironderwijsheefteenhervormingnodig.
Het idee van de belangstellingsgebieden is waardevol omdat het vertrekt vanuit de leerling en
nietvanuithetvak.
Nieuwe vormen van leren zoals werkplek, informeel en digitaal leren, zijn een wapen tegen
voortijdigeuitval.
Debredeeerstegraadmetuitstelvanstudiekeuzebevordertsocialeintegratie.

Als de hervorming wil slagen, is een haalbaar tijdpad voor de implementatie nodig – inclusief
flankerenderegelgevingeneenregelingvoordebevoegdhedenvandeleraren.Zevraagtookgoed
werkende scholengemeenschappen met een volledig aanbod – dat is nu niet overal het geval. De
lerarenopleidingmoetvanbijhetbeginbijdehervormingwordenbetrokken.
JohnMaeswijstopeenaantalknelpuntenenaccenten:








Deoverheidmoethetleerplichtonderwijsinzijngeheelonderdeloepnemenendestructuuren
hetcurriculumvandelerarenopleidingdaaropafstemmen.
Voor gefundeerde keuzes rond studie en beroep is identiteitsontwikkeling belangrijk. Daarvoor
moethetonderwijswegvandeachterafremediërendeaanpak.Zemoetkiezenvooreenpositief
waarderendebenadering.
Differentiatieenwerkvormenzijneenmiddel,maargeendoelopzich.Zemoetenstructureelin
hetcurriculumwordeningezetalshefboomtegensocialesegregatieenalsuitdagingvoorsterke
leerlingen.Deleraarmoetdaarvoorkansenkrijgenopzijnschool.
Structuur:
Indeeerstegraadmoeterbinnendebelangstellingsgebiedenvoldoendeaandachtgaannaar
algemenevorming,meteenabstracteénpraktischecomponent.DeSchoolofEducationpleit
ervoorominheteerstejaarookprojectmatigtewerkenendestudiekeuzeinhettweedejaar
nognietdefinitieftemaken.
Indetweedegraadmoetenervoldoendedomeinbredestudierichtingenblijven,metaandacht
voor het continuüm abstractconcreet, en voor brede, algemeen vormende sleutel
competenties.
De derde graad moet ook brede algemeen vormende doorstromingsrichtingen bevatten. De
arbeidsmarktgerichteopleidingenmoetenvoldoendedoorgroeimogelijkhedenopenhouden.
De oriënteringsnota bevat geen indicaties voor de manier waarop het beleid de
sleutelcompetentiestoetsbaarwilmaken.
De voorgestelde kwalificatiestructuren dreigen de percepties over een hiërarchie in
onderwijsvormentebestendigen.













22

VerslagvanuiteenzettingvanJohnMaes:http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20112012/g1306
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2.7.2 Eennieuweleraar?
Professor Antonia Aelterman23 beklemtoont dat veel aspecten die voortvloeien uit de mogelijke
hervorming nu al deel uitmaken van de onderwijspraktijk van de leraar. Enkele voorbeelden: de
aandacht voor competentieontwikkeling, opvoeding tot democratisch burgerschap,
studiekeuzebegeleiding,digitalisering.
Bijdevoorgesteldegetraptestudiekeuzezaldeleraarwelmeermoetenwerkenaan:





differentiatiemetaandachtvoorzwakkeénsterkeleerlingen–datvraagtgrotevakbekwaamheid
omdeinhoudengedifferentieerdtestructureren;
remediëring;
vakoverschrijdende werking binnen de brede belangstellingsgebieden – de vraag blijft of dit
gebeurtmetteamteachingofmetéénleraarmetbredevorming.

Erzitteneenaantalonduidelijkhedenindenota:














Derelatietussendebelangstellingsgebiedenenhetbasispakketvanvakkenisnietuitgeklaard.
De belangstellingsgebieden voor het secundair verschillen van de leergebieden in het lager
onderwijs – het zou beter zijn om de derde graad lager en eerste graad secundair onderwijs
nauwkeurigopelkaaraftestemmen.
Hetisonduidelijkhoedeverdiepinginhettweedejaarzichverhoudttotdestudierichtingeninde
tweedegraad.
Er is nog onvoldoende concretisering van de competenties in relatie tot de vakken en
belangstellingsgebieden/studierichtingen.
Erisgeentijdpadvoorderealisatie.
Denotazegtnietsoverderelatietussendeleraarendeexternepartnerszoalsclb,pedagogische
begeleidingsdiensten,ouders,leerlingbegeleiders,studiekeuzeenloopbaanbegeleiders.
De huidige lerarenopleiding bereidt de bachelor voor om twee vakken te geven. Stemt dit
overeen met de wens tot brede inzetbaarheid van leraren in de eerste graad? Moet er een
opsplitsingkomentussenvaklerarenenbreedinzetbareleraren?
HetrapportvandecommissieMonardvraagtmeerautonomievoordedirecteurbijhetinzetten
van leraren. Toch is ook een blijvende bewaking van de vakbekwaamheid van de leraren nodig.
Antonia Aelterman wijst op onderzoeksresultaten die aantonen dat leerlingen veel belang
hechtenaandevakbekwaamheidvanhunleraren.


Slaagkansenvanonderwijsvernieuwing
Antonia Aelterman verwijst naar een aantal conclusies over onderzoek naar onderwijsvernieuwing,
ondermeervancollegaRolandVandenberge(K.U.Leuven):




Onderwijsvernieuwing heeft maar kans op succes als de leraren het nut en de betekenis ervan
inzien – topdownvernieuwing met te weinig communicatie naar leraren is tot mislukking
gedoemd.HetvoorbeeldvanhetLeerhuisinNederlandbeweesditrecent.
Bij onderwijsvernieuwing is de invulling van het curriculum (doelen, werkvormen,
evaluatievormen)cruciaal.Datvraagttijd.
Ze vraagt zich af of het niet beter is eerst na te gaan wat de overheid kan realiseren met een
herzieningvanhetcurriculumvandeonderwijsvormenvoorzedestructurenvernieuwt.


23

 Verslag van uiteenzetting van Antonia Aelterman: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011
2012/g13065.pdf
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Anderelerarenopleiding?
Hetzijnindeeersteplaatsdelerarendienuvoordeklasstaanofkomen,diedevernieuwingzullen
moetenrealiseren.Endanduikthetprobleemopvanteweinigaanvangsbegeleidingennascholingin
Vlaanderen.Onderzoektoontaandatonzelerarenzichheelweinignascholen.
Lerarendiezichondersteundweten,voelenzichbeteropschoolenstaanopenvoorvernieuwing.En
kunnen dan hun basistaak vervullen: leerhonger stimuleren. Daarbij is het schoolbeleid van groot
belang.Datmoetruimtecreëren,verantwoordelijkheiddelegerenenvoldoendeaandachtbesteden
aaneffectieveevaluatieenfeedback,collegialeconsultatieeneenparticipatieveschoolcultuur.
Dienieuweleraarisgeensolist,maarlidvaneenschoolteam,partnervanoudersenexternen.Het
zijn de teams die de verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de realisatie van krachtige
leeromgevingenenteamteaching.Tegelijkmoetdevakbekwaamheidvandelerarengegarandeerd
blijven. Onderzoek wijst uit dat de vakbekwaamheid van de leraar doorslaggevend is voor het
welbevindenvanleerlingen.
Eenhervormingvanhetsecundaironderwijsmoetinelkgevalparallellopenmetaanpassingeninde
lerarenopleiding. John Maes en Antonia Aelterman vinden dat de hervorming van de
lerarenopleidingaandievanhetsecundaironderwijsmoetvoorafgaan.Wiealsleraardesecundaire
school binnenstapt, moet al zijn opgeleid voor de hernieuwde structuur. Dat betekent dat de
aangepastelerarenopleidingminstensdriejaarvroegermoetstarten.
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2.8 Studieaanbodendifferentiatie
Over de invulling van de gemeenschappelijke eerste graad en het tijdstip waarop jongeren het

bekwaamst zijn om een keuze te maken uit de waaier van studierichtingen, hoorde de commissie
onderzoekerJanVanDamme24,enLudoDeCaluwéenWalterVanDamalsvertegenwoordigersvan
deStuurgroepAuthentiekeMiddenscholen(St.A.M.)25.


2.8.1 Differentiatie
De geplande hervorming van het secundair onderwijs is volgens Jan Van Damme onderzoeksmatig
niet echt voorbereid. Zonder goede voorbereiding hebben onderwijshervormingen meestal een
aantal(negatieve)neveneffectendiepaslateraanhetlichtkomen.Daaromgeefthijdevoorkeuraan
een bescheiden hervorming die mikt op essentiële punten. Bovendien moeten er voldoende
experimentenzijnvóórdemaatregelenwordenveralgemeend.
Jan Van Damme vertrekt van de vaststelling dat er bij de start van het secundair onderwijs grote
verschillen zijn tussen leerlingen. Onderzoek toont aan dat het Vlaamse lager onderwijs
internationaal aan de top staat voor zijn onderwijs aan zwak presterende leerlingen, maar slechts
matigeresultatenboektbijsterkeleerlingen.
Erisduseenduidelijkenoodaandifferentiatiebijdestartvanhetsecundaironderwijs.Ermoetwat
extra gebeuren voor de sterke leerlingen, zodat die niet op hun honger blijven zitten. Die
differentiatie kan gebeuren tussen verschillende klassen of scholen (homogeen), of binnen de
klasgroepen zelf (heterogeen) – met verschillende programma’s of met dezelfde programma’s op
verschillende niveaus. Heterogeniteit mag niet zo groot worden dat de leraren het niet meer
aankunnen.
De vertegenwoordigers van St.A.M. pleiten voor wat zij ‘kwalitatieve differentiatie’ noemen: alle
leerlingen verwerken dezelfde basisleerstof. De differentiatie ligt hem in het behalen van
verschillendebeheersingsniveausvanverdieping.Uitbreidinghoortnietbijdifferentiatieindeeerste
graad.Zijwaarschuwenvoorhetrisicodatdifferentiatiepakkettendieperklasgroepverschillen,een
dekmantel worden voor het doortrekken van de oude niveauverschillen (Latijnse – moderne –
technische).
Dathethuidigesysteemsterkeleerlingengemeenschappelijkevakkeninmindertijddoetverwerken,
is volgens Jan Van Damme perfect te verantwoorden. Hij is wel bang voor maatregelen die slecht
kunnenuitpakkenvoorsterkeleerlingen.Dehuidigevoorstellenvoorzienvoorhengeen specifieke
aanpak.
Hijwijstopdehuidigeverschilleninaanpakvande‘moderne’en‘technische’richtingen.Leerlingen
in de eerste graad moderne wetenschappen krijgen extra tijd om de algemene vakken grondig te
verwerken.Enonderzoektoontaandatditeenaanpakisdierendeert.
Hetechteprobleemzithembijleerlingenin‘technische’richtingen.Iedereengaatervanuitdatdie
zwakkerzijn,maartochkrijgenzemaarevenveeltijdalsdelatinistenomhunalgemenevakkente

24


Verslag
van
uiteenzettingen
van
Jan
Van
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20112012/g13066.pdf
25
Meerinformatieopwebsite:www.stamvlaanderen.be
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verwerken.
Zo geraken ze nog verder achterop voor algemene vorming. Dat verhoogt hun
kansenongelijkheidopdoorstromingnaarhogeronderwijs.


2.8.2 Leeftijdvoorstudiekeuze
Vroeger was er een pure opsplitsing in Latijnse, moderne en technische richtingen. Leerlingen
doorliepen daarbinnen een driejarige vooropleiding. Na het derde jaar maakten ze de echte
specifieke studiekeuze. Dat gebeurde dus op de leeftijd van 15 (of 16) jaar. Jan Van Damme: ‘De
vorigeonderwijshervormingendehuidigevoorstellenzeggendatzedestudiekeuzeuitstellen,maar
infeitevervroegenzehetmomentwaaropjongerenmoetenkiezen.Datgebeurtnunahettweede
jaar,alsze14(of15)jaarzijn.OokdecommissieMonardkiestvooreenafgelijndpakketvanvierjaar
vanafhetbeginvandetweedegraad.Onderzoekleertdatdittevroegis.”
Hijheeftniethetgevoeldatdehuidigevoorstellenietszullenveranderenaanhetwatervaleffect.De
belangstelling van veel jongeren evolueert nog sterk tijdens de eerste jaren van het secundair
onderwijs.JanvanDammepleitvooreenherinvoeringvanhetvroegeresysteemvantweegradenin
hetsecundaironderwijs,metkeuzenahetderdejaar.Ofeenverbredingvandetweedegraad,met
eenechtekeuzevooreenstudierichtingnahetvierdejaar.
Internationaal onderzoek toont aan dat de sociale ongelijkheid relatief groot is binnen
onderwijssystemen waarin er al vroeg een onderscheid komt tussen algemene en
arbeidsmarktgerichte vormen van onderwijs. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat voor de
maatschappelijke integratie van kansarmen een vroege start met beroepsvoorbereidend onderwijs
meestalwelvoordelenbiedt.
HetdecretaalschrappenvandeonderwijsvormenzalvolgensJanVanDammeindepraktijknietveel
veranderingbrengen.Hijbepleitvoordetweedegraaddanookeenopsplitsingintweegroepen:



algemeenvormend(hethuidigeaso,tsoenksosamen)
beroepsonderwijs(hethuidigebso).

Indederdegraadkanmendevieronderwijsvormenbehouden–ofzichbeperkentotaso,ksoen
bso.
Jan Van Damme gaat ook in op de sociale (on)gelijkheid binnen ons huidig onderwijsstelsel. Uit de
PISAtestenblijktdatdeongelijkheidgroterisinonderwijssystemenwaarmenvroegtijdigbegintmet
beroepsonderwijs.Degelijkheidisdanweergroterbinnensystemenwaarmentotheteindevanhet
secundair onderwijs algemeen onderwijs geeft. Uit longitudinale onderzoeken blijkt dat een
vroegtijdig beroepsvoorbereidend onderwijs op lange termijn goed is voor de maatschappelijke
integratievankansarmen.Hetbeleidmoetduseenafwegingmaken.
Hij wijst er ook op dat de PISAtesten de doelstellingen meten van algemeen, maar niet van het
beroepsvoorbereidend onderwijs. Daarom mag men zich niet uitsluitend op de PISAonderzoeken
baseren.
Er is ook een verschil tussen Vlamingen die thuis Nederlands spreken en anderstalige Vlamingen.
Voor de Nederlandstaligen is de sociale gelijkheid eigenlijk heel groot in vergelijking met andere
landen. Maar er is een groot probleem van integratie van anderstalige Vlamingen. Als de
democratiseringvanhetsecundaironderwijsgeluktisvoordeNederlandstaligenbinneneentamelijk
hiërarchischestructuur,danbetwijfelthijofdiestructuurvolledigmoetwordenomgegooidvoorde
anderstaligen.Alsmenprioritairoplossingenzoektvoorhetbevorderenvanhetonderwijsniveauvan
de anderstaligen, moet men vooral werk maken van het kleuter en het lager onderwijs. Vroeg
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ingrijpen
is de boodschap, en niet alleen in het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in de buurt. De
sterktevandelerareninhetbasisonderwijsisopdatvlakheelbelangrijk.Opdatvlakmagmende
mogelijkhedenvanhetsecundaironderwijsnietoverschatten.
JanVanDammemerktookopdatdeasorichtingendiemindersterkeleerlingenaantrekken,leiden
totietsmindersuccesinhethogeronderwijs.Eenkeuzevooreenbepaalderichtingvanhetasokan
dekansenopsuccesinhethogeronderwijshypothekeren.Overschakelentussenonderwijsvormen
blijkt geen enkel negatief effect te hebben op het succes. Dat wordt ten onrechte negatief
voorgesteld.
Uitonderzoekblijktookdathoogmikkenbijstudiekeuzeeenpositievestrategieis.Hetleidtimmers
niet tot veel heroriënteringen. Wat wel een negatieve invloed heeft, is een onderwijssysteem dat
hoog mikken tegengaat door de keuzemogelijkheden sterk te beperken (bijvoorbeeld via B of C
attesten). Wie toch te hoog mikte, moet lang genoeg de kans krijgen zich te heroriënteren – dus
zekernogaanheteindevandetweedegraad.
Bijeenhervormingmoetdewetgevererookvoorzorgendaterbinnenelkbelangstellingsveldeen
voldoende brede waaier is van sterkere tot zwakkere studierichtingen. Nu zijn er binnen bepaalde
belangstellingsveldenalleenrichtingenmeteenzwakkereputatieenlagereslaagkanseninhethoger
onderwijs.Datbeperktdekeuzevrijheidvanjongerenindederdegraad.


2.8.3 Bredemiddenschool
Ludo De Caluwé en Walter Van Dam van St.A.M. pleiten voor een brede middenschool met als
kenmerken:





opvangvanállebasisschoolverlatersonderhetzelfdeschooldak;
bredebasisvormingvooralleleerlingen,zondervoorafnameopdestudiekeuze;
uitstelvanstudiekansenmetkansenomerintegroeien;
begeleidingvanalleleerlingenopvlakvan‘lerenleren’,keuzesmaken,samenleven.

De brede eerste graad moet een antwoord bieden op de toenemende heterogeniteit in de
leerlingenpopulatie.Daarbijishetdebedoelingommeersterkeleerlingennaartechnischerichtingen
teoriënteren.Danishetwelaangewezendaterindetweedeenderdegraadgeenopsplitsingkomt
inarbeidsgerichteendoorstromingsrichtingen.Eenalgemeneopsplitsinginstudierichtingenbinnen
belangstellingsveldenmoetvolstaan.
Deervaringsgetuigenvindeneenkennismakingmetzesbelangstellingsveldenbinnendeeerstegraad
teveel.Zijopterenvooreensysteemwaarbijdeleerlingeninheteerstejaarkennismakenmetdrie
belangstellingsvelden–telkensmettweelestijden.Inhettweedejaarzoudenzedanéénvandiedrie
uitdiepen, en kennis maken met een vierde. Elke school moet dan minstens vier
belangstellingsveldenophetprogrammazetten.Bijvoorkeurkomtereentijdpadwaarbijelkeschool
deverplichtingkrijgtopgelegdomzeallezesaanhunleerlingenaantebieden.
Hetcompetentieontwikkelendlerendatindenotavaakaanbodkomtendatwordtgekoppeldaan
dekwalificatiestructuren,bevatvaakookeeneconomischeondertoon.Onderwijsmensenvindendat
hetonderwijsautonomiemoethebbeninhetvormenvanjongeren.Hetonderwijsmoetookdrager
zijnvancultuurindebredezin.
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Lijstvantermenenafkortingen




aso:algemeensecundaironderwijs.

Aattest:deleerlingisgeslaagdzonderbeperkingen.
Astroom:termmeteendubbelebetekenis
inhethuidigeonderwijssysteem:hetgemeenschappelijkeeersteentweedejaarvandeeerste
graad(tegenoverdeBstroommetdeBklasalsschakelklasen2BVJ).
indenieuwevoorstellen:arbeidsmarktgerichtestudierichtingen.
Battest:deleerlingisgeslaagd,maarmagnietdoorstromennaardestudierichting(en)of
onderwijsvorm(en)dieuitdrukkelijkinhetattestwordenopgesomd.
BVJ:tweedeberoepsvoorbereidendjaar(naBklasenvóórbso).
belangstellingsveld:terreindatdeinteressevaneenleerlingwegdraagteenbelangstellingsveld
omvatmeerderestudierichtingen.
bso:beroepssecundaironderwijs.
Cattest:deleerlingisnietgeslaagdenmagnietnaareenvolgendleerjaar.
competenties/competentiegerichtonderwijs:competentieszijndevereistekennisen
vaardighedenensomsookhouding(attitude).Competentiegerichtonderwijsvertrektvan
specifiekeopberoepsuitoefeningofberoepshoudinggerichtecompetenties.Hetonderwijswordt
nietverzorgdviaafzonderlijkevakken,maarviaopdeberoepspraktijkgeënteopdrachten.
comprehensiefonderwijs:alleleerlingenvolgendedezelfdebasisvorming.
differentiatie:bijonderrichtverschillenmakenindemoeilijkheidsgraadvoorzwakkereen
sterkereleerlingen,metbehoudvandezelfdeeindtermenofontwikkelingsdoelen.
Dstroom:doorstromingsrichtingen.
heterogeneklasgroep:elkeklasheefteenwaaierdielooptvansterketotzwakkeleerlingen;
homogeneklasgroep:leerlingenvanhetzelfdeniveauzittensamenineenklas;
keuzevak:vakdatdeleerlingkankiezenendatnietdeeluitmaaktvandealgemenevormingofde
setoptievakken.
kso:kunstsecundaironderwijs;
middenschool:eenzelfstandigeschoolmeteengemeenschappelijkeeerstegraad,losvande
bovenbouw.
optievak:eenvakdatdeeluitmaaktvanhetspecifiekepakketvaneenstudierichting.
remediëring:bijwerkenvantekortenofleerachterstand.
schakelprogramma:specifiekprogrammabijovergangvaneenstudierichtingofonderwijsvorm
naareenandere,omhiatenindekenniswegtewerken.
studierichting:éénspecifiekerichtingmeteenafgelijndesetvakkenbinneneen
belangstellingsveld.
tso:technischsecundaironderwijs.
VKS:verwijstnaardeclassificatiesinhetdecreetVlaamseKwalificatiestructuur,eeninstrument
omkwalificatiesendebijhorendecompetentiesopeeneenduidigemaniertebeschrijvenente
classificeren.



































V L A A M S P A R LEMENT

Welkom in het Vlaams Parlement!
Het Vlaams Parlement neemt beslissingen
die een grote invloed uitoefenen op uw
dagelijkse leven. Zo maakt het Vlaams
Parlement regels over het Vlaamse onderwijs, over de bouw van sociale woningen,
over subsidies aan jeugdverenigingen,
over de plaatsen waar gebouwd mag worden, over de bossen en rivieren die
beschermd moeten worden, enzovoort.
In het Vlaams Parlement zitten 124
Vlaamse volksvertegenwoordigers,
die verkozen zijn voor 5 jaar. In 2014
vinden de volgende verkiezingen plaats.

Wat doet het Vlaams Parlement?
• decreten (Vlaamse wetten) maken.
• de Vlaamse ministers benoemen
en controleren, door bijvoorbeeld
vragen te stellen aan de ministers
• bepalen hoe het geld van Vlaanderen
besteed wordt en elk jaar de
Vlaamse begroting goedkeuren
• organisaties aan het woord
laten in hoorzittingen

Het Vlaams Parlement in actie!
U kunt de Vlaamse volksvertegenwoordigers live aan het werk zien in de plenaire
vergadering of in de commissievergaderingen. Meld u aan bij de Bezoekersingang,
Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. Bekijk de agenda op www.vlaamsparlement.be.
Kunt u er niet bij zijn, volg dan op onze website elke woensdagmiddag
de uitzending van de plenaire vergadering.

De Loketten
De Loketten is het bezoekerscentrum van
het Vlaams Parlement. In deze minutieus
gerestaureerde lokettenzaal, ontworpen door
Victor Bourgeois in 1937, ontvangen we
de bezoekers van het Vlaams Parlement.
Er is een eetcafé met videowall, de
parlementswinkel, een leeshoek en
een tentoonstellingsruimte.

plenaire vergadering volgen of informatie
over de lopende tentoonstelling bekijken.
Bezoek onze parlementswinkel!
• met creatief lesmateriaal over de
werking van het Vlaams Parlement
• met het parlementsbier ‘Halfrond’
• met modeaccessoires zoals een damessjaal
of een das van Tim Van Steenbergen
• met designproducten van Piet
Stockmans, Xavier Lust e.a.

Proef onze Vlaamse streekproducten!
Vlij u neer in onze leeshoek!
In het eetcafé serveren we niet alleen
warme en koude dranken, maar ook
broodjes en koude schotels met Vlaamse
streekproducten zoals Postelse kaas en
Breydelham. Streekzoetigheden zijn Hasseltse
speculoos, cuberdons, Antwerpse handjes …
Het streekbier van de maand al geproefd?
Ondertussen kunt u op de videowall live de

In de designzetels van Stefan Schöning kun je
rustig onze kranten en tijdschriften inkijken.
Neem een kijkje op onze tentoonstelling!
Elk jaar organiseren we in De Loketten
diverse tentoonstellingen.

Pop- en klassieke muziek van jong talent in het Vlaams Parlement
In april 2011 startte het Vlaams Parlement met “Muziek in De Loketten”. In de laatste
week van elke maand staat jong muzikaal talent, in samenwerking met Poppunt,
op de agenda in De Loketten. Vanaf oktober wordt dit opzet uitgebreid naar jong
talent uit de klassieke muziek en jazz, elke 2de dinsdag van de maand. Daartoe
werkt het Vlaams Parlement samen met de vier conservatoria van Antwerpen,
Brussel, Gent en Leuven, maar ook met het Orpheus Instituut uit Gent.
Popconcerten
Na onder meer SX, Anton Walgrave en Walrus is het op maandag 28 november om 12u15
de beurt aan de zeskoppige Gentse band Little Elmo, die staat voor gespierde nummers met
een fragiel kantje, donker als de nacht, maar anderzijds ook vederlicht: een dans tussen
rock, pop, chansons en wals... Zij brengen in De Loketten een semiakoestische set.
Klassieke muziek/jazz
Op dinsdag 13 december om 12u15 treedt een jazzcombo van het Lemmensinstituut
(conservatorium van Leuven) op. Thomas Decock (gitaar), Matthias De Waele
(drums) en Stefano Agostini (contrabas) spelen een half uurtje jazz-standards.

“Gevaarlijk jong”, een tentoonstelling van het Kinderrechtencommissariaat, loopt van 6
oktober tot en met 21 december in De Loketten. Voor meer info: www.gevaarlijkjong.be
Stap binnen in de leefwereld van kinderen en jongeren. Zijn ze in gevaar? Hoe is het
om als gevaarlijk beschouwd te worden? Kinderen en jongeren vertellen over opgroeien,
spelen, armoede, veiligheid, ideaalbeelden en nog over zoveel meer. Ontdek, confronteer,
leer en verteer. Een interactieve speelse tentoonstelling die niet stil staat, maar groeit.
Elke jonge bezoeker kan een stukje verhaal achterlaten. Educatief dagprogramma voor
10- tot 14-jarigen met rondleiding in het Vlaams Parlement. Gratis. Reserveer snel
bij het Kinderrechtencommissariaat: 02/552 98 00. Groepen graag reserveren.

De tentoonstellingen in De Loketten zijn elke werkdag en zaterdag gratis te bezoeken
van 10 tot 17 uur.
De Loketten,
IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel
Elke werkdag en zaterdag open van 10 tot 17 uur
deloketten@vlaamsparlement.be
tel 02/552 46 11
gsm 0491/35 61 51

V.U.: Johan De Graeve,directeur Informatie en Externe Relaties

Contact
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
tel. 02 552 11 11
fax 02 552 11 22

Bezoekerscentrum De Loketten
Eetcafé – Tentoonstellingen – Parlementswinkel – Miniconcerten – Ontvangsten
IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussel
Open: dagelijks van 10-17 u
Gesloten: zon- en feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar

Met een groep het Vlaams Parlement bezoeken?
bezoekerscentrum De Loketten
02 552 46 11
deloketten@vlaamsparlement.be

Een parlementaire vergadering bijwonen?
Meld u aan aan de ingang
Leuvenseweg 27
1000 Brussel

www.vlaamsparlement.be

