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Woord vooraf

Deze didactische katern werd ontwikkeld als bijlage bij de leerplannen AV Project Algemene Vakken
met de leerplannummers O/2/2016/198, O/2/2012/078 en O/2/2014/282. Het werd opgesteld door de
pedagogische begeleidingsdienst van OVSG in samenwerking met leerkrachten PAV.
De leerplannen en de bijhorende didactische katernen zijn een ondersteunend instrument voor het
pedagogisch beleid van de school. Ze worden gebruikt door de individuele leerkracht en in de vakgroep.
Onderwijskwaliteit verhoogt door een aanpak gericht op samenhang en op het uitwerken van een
onderwijskundige visie in concrete leeractiviteiten. Op deze manier bieden het leerplan en de bijhorend
didactische katern de school de mogelijkheid het pedagogisch project te concretiseren.
Heb je suggesties voor deze katern of wil je graag een bijdrage leveren tot de aanvulling van dit
document? Alle informatie is welkom via het e-mailadres begeleiding.so@ovsg.be.

OVSG
Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap vzw
Ravensteingalerij 3 bus 7
1000 Brussel
website: www.ovsg.be
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1

Opdracht van het gewoon voltijds secundair
onderwijs

1.1

Een volwaardige vorming aanbieden

De kerntaak van het onderwijs is aan elke leerling kansen bieden op een volwaardige vorming.
Daaronder verstaat men de persoonlijke, sociale, culturele en arbeidsgerichte ontwikkeling van de
leerlingen. Deze vorming impliceert een brede en harmonische persoonsvorming, een vorming gericht
op een actieve, kritische deelname aan het maatschappelijk leven en een voorbereiding op een verdere
studieloopbaan of op een vlotte intrede in het beroepsleven.
Dit sluit nauw aan bij de visie zoals het rapport Delorsze verwoordt aan de hand van volgende vier
aspecten van leren:
leren om te kennen;
leren om te doen;
leren om samen te leven;
leren om zichzelf te kunnen zijn.
Meer recent heeft ook het Vlaams Parlement zich uitgesproken over de noodzaak van een volwaardige
vorming. In een resolutie van 28 januari 1998 stelt het parlement dat blijvende aandacht moet gaan
naar algemene vorming en het ontwikkelen van attitudes gericht op ‘leren leren’ .
Volwaardige vorming krijgt in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs in principe op
drie manieren vorm. Iedere leerling heeft recht op een relevante basisvorming.
Basisvorming bereidt een lerende voor op kritisch-creatief functioneren in de samenleving en de uitbouw
van een persoonlijk leven. Daarnaast bereidt het secundair onderwijs jongeren voor op
vervolgopleidingen.
Doorstroomgerichte vorming bereidt de lerende voor op de vereisten van vervolgopleidingen binnen het
onderwijs, buiten het onderwijs en van levenslang leren. Ten derde bereidt het secundair onderwijs
jongeren ook voor op een vlotte intrede in het beroepsleven. De beroepsgerichte vorming bereidt een
lerende voor op de vereisten gesteld aan de beginnende beroepsbeoefenaar. Naargelang van de
onderwijs-vormen zullen twee of meer van deze vormingscomponenten in de opleiding worden
gerealiseerd.
De studierichtingen in het secundair onderwijs zijn inhoudelijk niet alleen kennisgericht, maar
ontwikkelen ook vaardigheden en attitudes bij de leerlingen. Ze streven een harmonische ontwikkeling
van cognitieve, dynamisch-affectieve, sociale en motorische componenten van de persoonlijkheid na.
De studierichtingen streven ook een brede vorming na, rekening houdende met een evenwicht tussen
de verschillende cultuurcomponenten/kennisdomeinen. Elementen van diverse cultuurcomponenten
kunnen als aanvulling op verschillende manieren functioneel in vakken worden opgenomen o.a. door te
verwijzen naar contexten.

1.2

Recht doen aan verschillen: zorgbreedte

Het secundair onderwijs heeft als opdracht jongeren een volwaardige vorming aan te bieden, rekening
houdend met de verschillen tussen die jongeren. Ondanks de verschillen hebben al deze jongeren
recht op gelijkwaardige toekomstperspectieven en een volwaardige integratie in de samenleving en het
beroepsleven.
De verschillen tussen leerlingen kunnen zowel persoonsgebonden zijn (verschillende fysieke,
psychische en intellectuele mogelijkheden, andere vaardigheden en belangstelling, jongens en
meisjes), als sociologisch bepaald (culturele en etnische achtergrond, sociaaleconomische herkomst,
uit stedelijke en landelijke gebieden).
De Vlaamse gemeenschap heeft gekozen voor een emancipatorisch onderwijs. Hiermee wil ze
hefbomen aanreiken voor de zelfontplooiing van alle leerlingen, met respect voor ieders eigenheid. Dit
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betekent dat emancipatorisch onderwijs leerlingen stimuleert tot een zo groot mogelijke autonomie en
verantwoordelijk-heidszin.
Recht doen aan verschillen gebeurt op macroniveau via een aangepast onderwijsaanbod, structureel
en inhoudelijk. Het concept van de onderwijsvormen, met hun verschillende studierichtingen en hun
verschillende leertrajecten moet een gelijkwaardige vorming aanbieden waarin de
ontwikkelingsmogelijkheden van alle leerlingen optimaal worden benut en er voldoende brede
opvangmogelijkheden gegarandeerd zijn. Mede in het licht van deze vaststelling is het pakket aan
eindtermen voor de basisvorming gedifferentieerd voor de vier onderwijsvormen.
Op school- en klasniveau beschouwt de onderwijswereld zorgbreedte als een opdracht voor elke school.
Dit gebeurt door leerlinggerichte begeleiding, gedifferentieerde leerwegen en gedifferentieerde
doelstellingen.

1.3

Ontwikkelen van het zelfconcept van leerlingen

Om zichzelf optimaal te ontwikkelen, moeten leerlingen beschikken over een realistisch zelfconcept. Dit
wil zeggen dat ze inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en beperktheden, een eigen waardekader
opbouwen en de kans krijgen om hun eigen levensdoelen vorm te geven. Stimulering van een
realistisch zelfconcept stelt leerlingen in staat geleidelijk een toekomstperspectief te verwerven en voor
zichzelf keuzes te maken waaronder een gepaste studie- en beroepskeuze. Zeker in de tweede en de
derde graad van het secundair onderwijs is dit een belangrijk gegeven. Een goed realistisch zelfconcept
is ook onontbeerlijk voor een optimale cognitieve, dynamisch-affectieve, sociale en harmonische
ontwikkeling.
Een gepaste ontwikkeling van het zelfconcept veronderstelt dat leerlingen voldoende succes ervaren,
geconfronteerd worden met een breed gamma van leerervaringen en de kans krijgen om hun eigen
ideeën te toetsen aan die van medeleerlingen en volwassenen.

1.4

Leerlingen leren kiezen

Het secundair onderwijs stelt leerlingen in staat om verantwoordelijkheid op te nemen voor beslissingen.
Keuzebekwaamheid is niet enkel een vereiste voor het maken van een studie- en beroepskeuze, maar
ook voor de vele keuzes die dagelijks worden gemaakt.
Voorwaarden om tot keuzebekwaamheid te komen, zijn: een helder zelfconcept, een ruim en objectief
zicht op de keuzemogelijkheden, inzicht in keuzeprocessen, inzicht in externe factoren die het
keuzeproces kunnen beïnvloeden.
Leerlingen hebben bij hun studiekeuze recht op een gestructureerde studiekeuzebegeleiding. Dit omvat
o.m. correcte en volledige informatie over de mogelijkheden, de beperktheden en de kenmerken van
vervolgopleidingen. Inzake beroepskeuze hebben ze evenzeer recht op informatie over de waaier van
mogelijke beroepen en mogelijkheden en beperktheden op de arbeidsmarkt.
De structuur van het onderwijs en de onderwijsinhouden zoals o.m. omschreven in de
vakoverschrijdende eindtermen bieden mogelijkheden om de ontwikkeling en de verfijning van het
keuzeproces te bevorderen.

1.5

Leerlingen leren samenleven

Het secundair onderwijs in de tweede en de derde graad heeft niet alleen de taak leerlingen voor te
bereiden op verdere studies of op een intrede in het beroepsleven. Het heeft ook de fundamentele taak
leerlingen te leren samenleven met anderen. In de school wordt een basis gelegd om interpersoonlijke,
familiale en maatschappelijke relaties op te bouwen en te onderhouden. Daarvoor volstaat het niet de
anderen te leren kennen. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is daartoe noodzakelijk.
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Jongeren worden in de eigen omgeving meer en meer geconfronteerd met gevarieerde culturen. Om
op een aangepaste manier in deze multiculturele samenleving te functioneren worden attitudes als een
correcte omgang met anderen, respect voor elkaars cultuur, met eigen symbolen, waarden en
cultuurintuïties, als essentieel gezien. Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden zoals omgaan met
conflicten en kennis van de eigen cultuur en andere culturen belangrijk. Die kennis en vaardigheden
richten zich niet louter op het herkennen van en omgaan met verschillen, maar vooral op het besef van
talrijke overeenkomsten.
De schoolcultuur speelt een belangrijke ondersteunende rol bij de ontwikkeling van de sociale en
interculturele vaardigheden van de leerlingen door onder meer in de school- en onderwijsorganisatie te
voorzien in inspraak- en participatiemogelijkheden voor leerlingen.
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2

Visie op de eerste graad B-stroom

2.1

Een brede en harmonische vorming waarborgen

Het vormingsproces op school wordt gedragen door twee belangrijke componenten van onderwijs:
opleiding en opvoeding. De school heeft de opdracht beide componenten evenwichtig te verwerken
zowel in de inhoud als in de organisatie van haar onderwijs en als concretisering van het pedagogisch
project.
De eerste graad is een gemeenschappelijke graad zonder onderwijsvormen. De structuur van deze
graad en de basisvorming, die een gemeenschappelijke inhoud heeft, brengen met zich mee dat de
vorming die wordt aangeboden zo breed mogelijk moet zijn. De mogelijkheid om door het
keuzegedeelte reeds in de eerste graad klemtonen te leggen doet niets af van het principe.
Brede vorming betekent dat zij steunt op de diverse cultuurcomponenten zoals:
muzisch-creatieve vorming;
exact-wetenschappelijke vorming;
verbaal-literaire vorming;
technisch-technologische vorming;
menswetenschappelijke vorming;
ethisch-religieuze vorming;
bewegingsopvoeding.
Harmonische vorming betekent dat aan elk van deze cultuurcomponenten aandacht wordt besteed. Zij
zijn terug te vinden in de leerplannen van het OVSG in het pakket van algemene en technische vakken
van de basisvorming. Zij staan aldus borg voor de brede en harmonische vorming van de leerlingen.

2.2

Studie- en beroepskeuze bevorderen

De studie- en beroepskeuze harmonisch laten groeien is een belangrijke doelstelling van de eerste
graad en houdt rechtstreeks verband met de structuur van het voltijds secundair onderwijs. Deze
doelstelling is nauw verbonden met de wijze waarop de eerste graad concreet vorm krijgt in de school.
Twee aspecten zijn hierbij van belang:
1) een gemeenschappelijke vorming
Het feit dat er geen onderwijsvormen zijn in de eerste graad heeft tot doel de studie- en beroepskeuze
te bevorderen. De aangeboden vorming is daarom voor alle leerlingen in belangrijke mate
gemeenschappelijk, los van de doorstroming naar de tweede graad en de keuze die daarbij wordt
gemaakt.
2) de beroepenvelden
De structurele uitbouw van beroepenvelden in het beroepsvoorbereidend leerjaar is een belangrijk
element bij het waarmaken van de opdracht van de eerste graad. Een beroepenveld is immers een
groep leervakken die in de eerste graad een bredere observatie en oriëntatie van de leerlingen mogelijk
maakt. De mogelijkheden van het keuzegedeelte dragen daar ook toe bij.
De vorming en begeleiding in de eerste graad moet voldoende waarborgen bieden om elke leerling op
basis van de persoonlijke aanleg en interesse te kunnen oriënteren naar die onderwijsvorm en
studierichting in de tweede graad, waar de leerling het best thuishoort.

2.3

Kansen van minder bevoorrechte leerlingen bevorderen

Het specifieke leerlingenprofiel van het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar wordt
onderwijskundig uitdrukkelijk erkend. Het betreft vooral leerlingen die het secundair onderwijs dienen
aan te vatten zonder getuigschrift van het lager onderwijs. In de meeste gevallen gaat het om leerlingen
die anders begaafd zijn, die zich niet lang kunnen concentreren en die minder theoretisch zijn
aangelegd. De school moet proberen deze leerlingen volwaardig te integreren in de eerste graad.
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Het is daarom een belangrijke doelstelling om deze leerlingen, die reeds mislukkingen kenden in hun
schoolloopbaan, weer graag naar school te doen gaan. De B-stroom heeft daarom nood aan een
andere aanpak:

Geïndividualiseerde aanpak
Men opteert duidelijk voor een andere benadering van de A-stroom en de B-stroom. Voor de leerlingen
van de B-stroom is een geïndividualiseerde aanpak wenselijk, zodat voor een aantal onder hen het
perspectief van een overstap naar de A-stroom mogelijk blijft.

Eigen leefwereld
Het onderwijs voor deze leerlingen moet vertrekken vanuit de eigen leefwereld. De moeilijkheidsgraad
van de leerinhouden moet aansluiten bij hun mogelijkheden en mag slechts geleidelijk worden
opgevoerd.

Samenhang
De onderwijsprincipes die hier gehanteerd worden, doen sterk denken aan die van het lager onderwijs:
de nadruk ligt sterk op de samenhang van de leerstof en het vakdoorbrekende karakter van het
onderwijs moet zoveel mogelijk worden nagestreefd. Dit is mogelijk door een aantal gemene vakken te
bundelen tot het project algemene vakken (PAV). Indien de school het PAV niet organiseert, zal zij met
de afzonderlijke vakken toch ook dezelfde principes nastreven.
Vertrekkende vanuit deze principes, moet er aandacht zijn voor een aangepaste pedagogische aanpak:

Differentiatie
Om leerproblemen op te lossen is een gedifferentieerde manier van werken wenselijk. Daardoor wordt
remediërend werken voor een deel ondervangen en wordt de geïnvesteerde energie teruggewonnen.
Onderwijs op niveau van de individuele leerling is een meerwaarde.

Leer- en vormingsachterstanden
Leer- en vormingsachterstanden moeten worden weggewerkt. De werking van de school moet ook
meer worden afgestemd op de behoeften van de leerlingen.

Studiebegeleiding
Het is de opdracht van de leerkracht op het vlak van studiebegeleiding - wat ruimer is dan het
aanbrengen van een studiemethode - een aangepaste didactiek te ontwikkelen om de leerlingen
strategieën en technieken bij te brengen.

Intercultureel werken
Vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen impliceert de nodige aandacht hebben voor
intercultureel werken. Dit resulteert in kennis en inzichten en het verwerven van vaardigheden en
houdingen die nodig zijn om op een positieve en efficiënte manier met elkaar om te gaan.
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Taalbeleid
Er moet ook ruime aandacht zijn voor een taalbeleid. Ook binnen de niet-taalvakken gebeurt de
overdracht van informatie vooral door taal. Het is nodig zorg te besteden aan het uitleggen van nieuwe
begrippen, het tekstniveau aan te passen aan het leesniveau, aandacht te hebben voor mondeling en
schriftelijk doorzichtig taalgebruik.

Talentontwikkeling
Brede talentonwikkeling heeft betrekking op het belang van het ontwikkelen van alle talenten van
leerlingen. In de schoolse setting hebben prestaties vooral betrekking op de cognitieve domeinen, met
name op verbaal-linguïstisch en logisch-mathematisch gebied en in mindere mate op visueel-ruimtelijk
gebied. Voor het bereiken van succes wordt het belang van andere vaardigheden, zoals intra- en
interpersoonlijke vaardigheden, wel steeds meer erkend.
In brede zin kan gesteld worden dat het van belang is om alle talentgebieden aan te spreken en te
ontwikkelen,
De lessentabellen en de leerplannen van OVSG voor de B-stroom staan garant voor het realiseren van
deze visie op de eerste graad.

2.4

Een meer geïndividualiseerde aanpak

Omwille van de heterogeniteit van de groep is een meer geïndividualiseerde aanpak nodig zodat in een
aantal gevallen het perspectief van het bereiken van de eindtermen van het lager onderwijs en de
eventuele overstap naar de A-stroom mogelijk blijft.
Een remediërende werkwijze is aangewezen waarbij men enerzijds de verworvenheden en anderzijds
de leemten in verband met de basiskennis of -vaardigheden (voornamelijk basiswoordenschat, lezen,
correct schrijven en rekenen) tracht vast te stellen en dit voor elke leerling apart. Zo wordt het mogelijk
om de moeilijkheden snel te lokaliseren, de problemen te reduceren tot hun werkelijke omvang en
doelgericht te remediëren. Men hoeft de leerling niet te lang te confronteren met reeds vertrouwde
materie. Dit zou niet alleen tijdverlies betekenen, maar zou bovendien demotiverend werken.
Met deze remediërende werkwijze kan men pogen de leerlingen meer inzicht bij te brengen en de
algoritmen correct te laten uitvoeren. Voor leerlingen met een beperkte leergeschiktheid kan men zich
beperken tot het toepassen van de algoritmen om zo toch nog een maximale sociale redzaamheid te
garanderen. Deze remediërende werkwijze heeft echter ook zijn beperkingen omwille van de
werkbelasting van de leraar en het soms weinig motiverende karakter van de oefeningen voor de
leerlingen. Daarom beperken de ontwikkelingsdoelen voor de remediëring zich tot de basiskennis en de
basisvaardigheden.
Verder moet correctief gewerkt worden naar het leer- en ontwikkelingsproces toe door te werken aan
het gebrekkig functioneren van de leerlingen, meer bepaald het zwak informatieproces en het zwak
sociaal-emotioneel functioneren. Dit kan door de leerling te helpen bij het ontwikkelen van
leerstrategieën (leren leren) en anderzijds hen te leren hun negatieve faalangst te overwinnen en
opnieuw normaal te leren functioneren binnen leergroepen (sociale vaardigheden).
De basisleerstof is echter ruimer te zien dan de remediëringsleerstof voor taal en rekenen. Daarom is
bij de ontwikkelingsdoelen ook aandacht besteed aan leerinhouden die aangepast zijn aan de leeftijd
van de leerling, waardoor hij gemakkelijker te motiveren is en voorbereid wordt op het vervolgonderwijs
en het maatschappelijk functioneren.
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3

Visie op de tweede en de derde graad

3.1

Een polyvalente tweede graad

De fundamentele en maatschappelijk onderschreven doelstelling om alle leerlingen kansen te geven
om zich optimaal te ontwikkelen en het gegeven dat verschillen in sociale herkomst, geslacht en
individuele persoonskenmerken in principe geen belemmering mogen zijn bij die ontwikkeling, heeft
consequenties voor de structurele en inhoudelijke vormgeving van het secundair onderwijs. Na een
open eerste graad moet in de tweede graad, met zijn onderwijsvormen, de leerweg van elke leerling
relatief breed blijven. In de tweede graad worden bijgevolg geen al te determinerende keuzes gemaakt
die een zware hypotheek leggen op de verdere studieloopbaan. De polyvalentie gaat echter niet zo ver
dat elke studierichting in de tweede graad op elke studierichting in de derde graad voorbereidt. De
studierichtingen in de tweede graad zijn wel voldoende breed georiënteerd om de overgang naar
verschillende studierichtingen binnen eenzelfde onderwijsvorm zoveel mogelijk open te houden, en dit
zeker binnen hetzelfde studiegebied. Overgangen tussen onderwijsvormen mogen niet worden
uitgesloten.

3.2

Een geprofileerde derde graad

Een polyvalente tweede graad wordt gevolgd door een scherper geprofileerde derde graad. De
studierichtingen in de derde graad worden in alle onderwijsvormen om de volgende redenen duidelijker
en scherper geprofileerd. Een gedifferentieerd systeem zorgt er voor dat alle leerlingen op een
aangepaste manier een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift kunnen halen (minder
drop-outs) en het zorgt ook voor minder zittenblijvers. In de derde graad wordt afhankelijk van de
onderwijsvorm de klemtoon gelegd op beroepskwalificaties die door het socio-economisch veld
aanvaard zijn en/of op doorstroming naar het hoger onderwijs.

3.3

Specifieke klemtonen in het bso

Het beroepssecundair onderwijs (bso) wil jongeren vormen tot bekwame vakmensen. Deze opdracht
wordt gerealiseerd in het specifiek gedeelte van de studierichting.
Daarnaast streeft het beroepssecundair onderwijs de hoogste haalbare ontwikkeling van het persoonlijk
potentieel na zodat jongeren hun plaats kunnen innemen in het sociaal-cultureel en sociaaleconomisch
leven. Een stevige persoonsvorming laat hen toe duidelijke keuzes te maken en zich weerbaar op te
stellen. De decretale basisvorming moet in deze voldoende uitdagende doelen bevatten.
De leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs moeten daarom inzake persoonsvorming, inzake
maatschappelijke integratie en inzake de cultuur- en kenniscomponenten over een pakket aan
basisvaardigheden beschikken.
Hierbij dient in aanmerking genomen dat een gedeelte van de leerlingen die na de tweede graad
meerderjarig zijn geworden, het onderwijs verlaten.

3.4

Visie op de algemene vakken in het beroepssecundair onderwijs

Het leerplan bundelt de algemene vakken van de basisvorming van de tweede graad van het bso tot
een samenhangend curriculum. Het blijkt immers dat het integreren van levensechte en herkenbare
inhouden de leerlingen meer motiveert dan het aanbieden van afzonderlijke vakken. Bovendien is het
bij afzonderlijke vakken helemaal niet vanzelfsprekend dat leerlingen de basisvaardigheden die ze in
het éne vak leren ook gaan aanwenden in een ander vak.
Met het leerplan verwerken de leerlingen de inhouden als één geheel, zoals ze ook de realiteit van het
leven als één geheel ervaren. Daarom is het leerpakket gericht op de concrete toepassing in het
dagelijks leven van de leerlingen. Op die manier verhoogt hun interesse voor en hun inzicht in mens en
maatschappij, zodat zij beter uitgroeien tot mondige, weerbare, vaardige en geëngageerde deelnemers
aan de samenleving.
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Centraal in de basisvorming voor het bso staat de bekommernis om de leerlingen te begeleiden in hun
individuele persoonlijkheidsontwikkeling en in hun sociale vorming, zodat ze zowel in de context van
hun persoonlijk en professioneel leven als in het kader van hun deelname aan het maatschappelijk
leven adequaat en zelfredzaam kunnen optreden en handelen.
Dit veronderstelt het verwerven van vaardigheden en attitudes, steunend op functionele kennis en
inzicht met de bedoeling de leerlingen psychisch weerbaar en sociaal vaardig te maken om goed te
kunnen functioneren binnen de verscheidenheid van de huidige samenleving en hen degelijk voor te
bereiden op de maatschappij van morgen. Een continu aanpassingsvermogen en een levenshouding
gericht op ‘levenslang leren’ is daarom een noodzaak. In dit leerplan wordt de nadruk gelegd op de
ontwikkeling van vaardigheden en attitudes die de zelfstandige verwerking van de vakcomponenten
ondersteunen.
Het leerplan biedt ruime mogelijkheden voor vaardigheidsremediëring, vooral de remediëring om de
noodzakelijke basisvaardigheden te verwerven en deze basisvaardigheden ook functioneel te
gebruiken. De klemtoon ligt vooral op het trainen van de instrumentele vaardigheden en niet op het
remediëren van het inzicht in de basistechnieken. Enkel vanuit een krachtige leeromgeving, die door de
leerling als levensecht ervaren wordt, kan er geremedieerd worden.
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4

Profiel van de leerlingen

Een groep leerlingen maken de overstap van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs zonder
de eindtermen van het lager onderwijs te hebben behaald. Dit is een belangrijke reden geweest om in
de eerste graad een onderscheid te maken tussen een A-stroom (eerste leerjaar A en tweede leerjaar)
en een B-stroom (eerste leerjaar B en beroepsvoorbereidend leerjaar).
Daarnaast blijkt uit het leerlingenprofiel van de B-stroom dat het om een wel zeer heterogene groep
gaat. Die heterogeniteit uit zich in het verschil in de kalenderleeftijd, de spreiding van het didactisch
niveau (vanaf de leerstof van het derde leerjaar tot en met de leerstof van het zesde leerjaar van de
lagere school) als de verschillen in leergeschiktheid. Deze heterogeniteit wordt nog duidelijker in de loop
van het schooljaar, wanneer de leraar te maken krijgt met de vele varianten van gebrekkig
functionerende leer- en ontwikkelingsprocessen (het sociaal-emotioneel functioneren, het keuzeproces
en het psycho-motorisch functioneren).

Verschillende beginsituatie
Leerlingen verschillen onderling erg veel. Sommige van die verschillen zijn gemakkelijk te achterhalen
(kennispeil, leertempo, zelfstandigheid), andere verschillen zijn minder makkelijk waarneembaar
(schoolverleden, zelfbeeld, creativiteit). De verschillen vormen de beginsituatie van de leerling. Kennis
hiervan is belangrijk bij het vaststellen van de juiste werkvormen.
Een voorbeeld:
Groepswerk veronderstelt dat leerlingen kunnen samenwerken en op bepaalde momenten zelfstandig
werken. Als leerlingen niet aan deze voorwaarden voldoen, kan de leerkracht met enkele
voorbereidende werkvormen (bv. partnerwerk) de leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengen om in
groep te kunnen werken.

Vermogen tot leren
Concreet ingestelde leerlingen hebben nood aan werkvormen waarbij ze veel kunnen zien en doen
(demonstratie, practicum). Met werkvormen die een beroep doen op hun voorstellingsvermogen
hebben ze dikwijls problemen.

Negatieve faalangst
Leerlingen die negatief faalangstig zijn, kunnen problemen hebben bij het zelfstandig werken aan open
en ongestructureerde taken. Zij geven de voorkeur aan werkvormen waarbij het leerproces
stapsgewijze verloopt.

Milieu-invloeden
De invloeden die een leerling ondergaat vanuit zijn milieu hebben een belangrijke invloed op het nut
van bepaalde werkvormen:
-

invloeden vanuit het gezin
Veel leerlingen spreken thuis een andere taal dan die van de school. Werkvormen waarbij met
elkaar praten of discussiëren belangrijk is, zullen voor deze leerlingen problemen opleveren.
Bovendien worden niet alle kinderen op dezelfde manier opgevoed in zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid.
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-

invloeden vanuit de groep
Er ontstaat groepsvorming bij leeftijdgenoten door de behoefte aan zelfbevestiging en het zich willen
afzetten tegen de volwassenen. Het al dan niet slagen van sommige werkvormen is mee afhankelijk
van de klas als groep (samenwerken, elkaar de ruimte geven, openheid voor elkaar). Daarom is
het belangrijk dat de leerkracht op de hoogte is van de groepsdynamische processen die zich in de
klas afspelen.
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5

De ontwikkelingsdoelen in de eerste graad B-stroom

Vermits een aanzienlijke groep leerlingen van de B-stroom de eindtermen van het lager onderwijs niet
hebben behaald, worden deze als richtsnoer voor de ontwikkelingsdoelen genomen. Dit biedt de
mogelijkheid ernaar te streven dat de leerlingen, zij het op een latere leeftijd, de eindtermen van het
lager onderwijs bereiken. Tevens schept het voor een aantal leerlingen de mogelijkheid de eindtermen
van de A-stroom te bereiken.
Ook wordt rekening gehouden met de noden die eigen zijn aan de specifieke leeftijd van de leerlingen,
waardoor ook een aantal relevante ontwikkelingsdoelen voorkomen, die in het lager onderwijs nog niet
aan de orde zijn.
De ontwikkelingsdoelen bieden ook de mogelijkheid om elke leerling in functie van persoonlijke aanleg,
remedieerbaarheid en motivatie naar aangepast onderwijs (A-stroom, bso en BuSO) te begeleiden.

5.1

Ordening van het geheel van de ontwikkelingsdoelen

De ontwikkelingsdoelen zijn als volgt geordend:
 Nederlands,
 wiskunde,
 maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde,
 natuurwetenschappen of fysica en of biologie en of wetenschappelijk werk,
 artistieke opvoeding of plastische opvoeding en of muzikale opvoeding,
 lichamelijke opvoeding,
 technologische opvoeding,
 Frans.
De ordening van ontwikkelingsdoelen laat voldoende ruimte om ze te behandelen ofwel binnen
afzonderlijke vakken ofwel meer geïntegreerd in het project algemene vakken. In het leerplan AV PAV
O/2/2016/198 werden de ontwikkelingsdoelen voor de vakken Nederlands, wiskunde, maatschappelijke
vorming en natuurwetenschappen verwerkt tot akdoelstellingen.
De integratie van het vak Frans onder project algemene vakken vergt vanaf 1 september 2010 altijd het
akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het eerste leerjaar B.
Lees het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs.

5.2

De vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen

Daarnaast gelden ook de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen:
 leren leren,
 de gemeenschappelijke stam
 de 7 contexten:
Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid
Context 2: Mentale gezondheid
Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling
Context 5: Politiek-juridische samenleving
Context 6: Socio-economische samenleving
Context 7: Socioculturele samenleving
Deze vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen vind je op
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/vakoverschrijdend/
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6

Onderwijsaanbod

Bij het realiseren van de leerplandoelstellingen moeten gezorgd worden voor:
 Volledigheid: worden alle leerplandoelstellingen gerealiseerd in de loop van de 2 schooljaren van
de graad?
 Evenwicht: is het belang dat aan een leerplandoelstelling of leerinhoud gegeven wordt in
verhouding tot dat wat aan de andere leerplandoelstellingen gegeven wordt?
 Beheersingsniveau: wordt de doelstelling aangeboden zoals bedoeld? Zijn de lesactiviteiten
coherent met wat het werkwoord in de doelstelling aangeeft?
 Samenhang: worden verschillende doelstellingen en leerinhouden met voldoende samenhang
behadeld? Samenhang is belangrijk voor de transfer naar andere vakken en het dagelijks leven
toe.
De beste werkwijze is om de jaarplannen voor de twee schooljaren van de graad in één beweging op
te stellen, waarbij volledigheid, evenwicht, beheersingsniveau en samenhang gewaarborgd worden.
Best is om één graadsplan voor de vakgroep op te stellen, zodat elke leerkracht vanuit dit document
met zijn klasgroepen kan werken.
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7

Didactische wenken bij de doelen en inhouden

7.1

Leren leren

Leren leren is een complex geheel. De te ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes worden
daarom gegroepeerd in de volgende zes subthema’s die staan voor de onderscheiden dimensies in het
leren.
Opvattingen over leren
Persoonlijke visies op leren en leersituaties oefenen invloed uit op het leergedrag en bepalen mee de
leerstijl en favoriete leerstrategieën van een persoon. Doordat het feitelijk leergedrag bepaald wordt
door persoonlijke opvattingen en motieven, is dit niet steeds aangepast aan de leerdoelen of aan
wisselende leercontexten.
Informatieverwerving
Omdat leren een actief en constructief proces is, wordt van de lerende activiteit en participatie vereist.
Op deze manier leidt het leerproces tot de opbouw van echte kennis en kunde met als meerwaarde dat
ze voldoende wendbaar en flexibel is en toepasbaar in nieuwe leer- en probleemsituaties.
Informatieverwerking
Naast het verwerven van kennis (als domeinspecifieke kennis en vaardigheden in het hanteren van
strategieën en procedures), houdt leren met andere woorden ook in dat men vaardigheid verwerft in het
omgaan met informatie. Leren is immers betekenis geven aan nieuwe informatie door ze te spiegelen
aan en te integreren in de kennis en kunde die men steeds bezit.
Probleemoplossing
Leerlingen leren kennis toepassen en oplossingstrategieën hanteren, die kunnen ingezet worden bij de
aanpak van nieuwe problemen. De denkprocessen die daarbij aangeleerd kunnen worden, zijn o.a.
analyseren, synthetiseren, (zichzelf) evalueren, terugkoppelen.
Regulering van het leerproces
Cognitieve en affectieve reguleringsvaardigheden zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de
verschillen in leerprestaties. Hierbij wordt metacognitieve kennis aangewend en worden zowel
metacognitieve als meta-affectieve vaardigheden gebruikt. Leren gaat echter ook steeds gepaard met
emoties en dynamiek die het gedrag in een bepaalde richting sturen. Affectieve karakteristieken kunnen
het leerproces positief of negatief beïnvloeden.
Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid
Keuzebekwaamheid stelt de mens in staat verantwoordelijkheid op te nemen voor beslissingen.
Voorwaarden om tot keuzebekwaamheid te komen zijn een helder zelfconcept, een ruim en objectief
zicht op de keuzemogelijkheden, inzicht in keuzeprocessen en inzicht in externe factoren die het
keuzeproces kunnen beïnvloeden.
Leren kiezen als dimensie is specifiek toegepast op studie- en beroepskeuze en omvat inzicht in
keuzestrategieën, in het verloop van keuzeprocessen en de consequenties ervan voor de verdere
loopbaan.
De doelstellingen in dit verband werden opgenomen in het hoofdstuk Maatschappelijke en ethische
bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid.

7.2

Functionele taalvaardigheid

Het hoofddoel hierbij is functioneel taalgebruik met het oog op communicatie. De leerlingen leren taal
gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Ter verbetering van hun
eigen taalvaardigheid reflecteren ze daarbij over hun eigen taalgebruik. Het begrip functionele
taalvaardigheid neemt in de ontwikkelingsdoelen de meest centrale plaats in. Het einddoel van
taalvaardigheidsonderwijs voor de domeinen luisteren, spreken, lezen en schrijven is leerlingen in
natuurlijke situaties vlot te leren communiceren, zowel op school als elders.
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De taalvaardigheid van de leerlingen neemt in de eerste plaats toe door oefening in het taalgebruik zelf.
Taalbeschouwing is daar een element van: gerichte reflectie (d.w.z. begrijpen, uitvoeren en beoordelen
van taaltaken) over wat en hoe men een taaltaak uitvoert, versterkt de taalvaardigheid. Door taal in een
bepaalde situatie te gebruiken (taalvaardigheid) en door over taalgebruik na te denken
(taalbeschouwing) ontwikkelen leerlingen tevens attitudes zoals vertrouwen in eigen kunnen,
luisterbereidheid, schrijf- en spreekdurf.
Een remediërende werkwijze is nodig waarbij men enerzijds de verworvenheden en anderzijds de
leemten in verband met de basiskennis of –vaardigheden tracht vast te stellen voor elke individuele
leerling. Zo is het mogelijk om de moeilijkheden te lokaliseren, de problemen te reduceren tot hun
werkelijke omvang en efficiënt en effectief te remediëren.
Voor functionele taalvaardigheid worden twee basisvaardigheden nagestreefd, het decoderen en het
lezen. Naast die basisvaardigheden beoogt men een verrijking van de woordenschat. Onder decoderen
wordt zowel het vlot woordlezen als het correct schrijven (spelling) verstaan. Beide vaardigheden
zouden op deze leeftijd volledig geautomatiseerd moeten verlopen. Heel wat leerlingen hebben echter
onvoldoende inzicht in de morfologie van het Nederlands en/of kunnen door hun dialect of
anderstaligheid een gesprek in het Algemeen Nederlands moeilijk volgen. Ze slagen er dan ook niet in
om de fonemen moeiteloos te achterhalen.
Onder lezen wordt vooral de techniek verstaan om teksten te bevragen. Het is evident dat men hiervoor
teksten moet gebruiken die leestechnisch, op het vlak van het decoderen, geen problemen mogen
stellen. Vandaar dat men de nodige aandacht dient te besteden aan het werken met leesniveaus.
Voor functionele taalvaardigheid worden volgende algemene doelstellingen nagestreefd:
 de Nederlandse taal als communicatiemiddel gebruiken;
 de strategieën toepassen die bij communicatie van belang zijn;
 reflecteren over het eigen taalgebruik;
 voldoende assertief zijn om de eigen mening weer te geven en de mening van anderen kritisch te
benaderen;
 plezier beleven aan het gebruik van taal;
 eigen gevoelens, verlangens en meningen op een persoonlijke manier tot expressie brengen.
Om doelstellingen te bereiken gaat het leerplan uit van de volgende principes:
Taalonderwijs is normaal-functioneel. De leerlingen moeten ondervinden dat wat ze leren nuttig en
aangenaam voor hen kan zijn. De functionele taalvaardigheid wordt geïntegreerd aangebracht en
geoefend tijdens opzoekopdrachten, groepswerk, klasgesprekken, schrijfopdrachten in verband met het
gekozen thema of behandelde onderwerp of project. Ook de verschillende strategieën (lees-, luister-,
spreek- en schrijfstrategieën, reflectiemomenten) worden in thema- of projectwerking geïntegreerd (zie
stappenplan als bijlagen). Concrete leerinhouden en werkvormen moeten aangepast zijn aan de
specifieke eigenheid van de leerlingen en aan de huidige maatschappelijke werkelijkheid.
Er moet gestreefd worden naar een zo intensief mogelijke integratie van de vaardigheid lezen, schrijven,
luisteren en spreken. Naast deze vaardigheden dient ten slotte ook de kijkvaardigheid zeker behandeld
te worden.
Dit betekent uiteraard niet dat in elke les altijd alles moet gebeuren, maar dit betekent wel dat
integratiemomenten zo vaak mogelijk aan bod komen. Bv. lessen waarbij het accent op lezen en
schrijven valt, houden bij voorkeur ook luister- en spreekmomenten in.

Strategieën
Leerlingen werken bij voorkeur met taaltaken: samenhangende, realistische gehelen van talige
handelingen die een leerling in bepaalde situaties moet kunnen uitvoeren, bv. een brief schrijven, een
telefoongesprek voeren… Lees-, luister-, kijk-, spreek- en schrijfstrategieën helpen om een taaltaak
gerichter en efficiënter uit te voeren. Het zijn planmatige technieken, procedures, handelswijzen die
elke taalgebruiker min of meer bewust hanteert en die door onderwijs ontwikkeld en versterkt kunnen
worden.
Voorbeelden ervan zijn: het voorspellen van de inhoud van een tekst, het onderscheiden van hoofd- en
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bijzaken, een woordenboek raadplegen, nagaan of het taaldoel werd bereikt. Leerlingen moeten kennis
hebben van strategieën en die bewust kunnen toepassen. Ze ontwikkelen zich tot vaardige en
veelzijdige taalgebruikers wanneer ze beschikken over verschillende strategieën, de juiste keuze
kunnen maken en de gekozen strategie passend en flexibel kunnen inzetten (Zie ‘Leren leren’,
ontwikkelingsdoelen 1 -13). Daarom zijn de strategieën uit het talenonderwijs ook ‘leerstrategieën en
die de leerlingen in staat moeten stellen informatie te begrijpen of zelf weer te geven in alle andere
vakken.
De uitvoering van een taaltaak verloopt volgens eenzelfde proces als elke andere taak nl. VOOR (zich
oriënteren op de taaltaak en de taaltaak voorbereiden), TIJDENS (het uitvoeren ervan) en NA (het
evalueren van proces en resultaat). Heel wat strategieën zijn specifiek voor elk van deze fasen.
Sommige spreken van de OVUR-aanpak: oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, reflecteren. Leerlingen
moeten vaardig worden in de toepassing van een strategie in een concrete context, in een natuurlijke
situatie. Met andere woorden ze moeten de strategieën kunnen oefenen aan de hand van een taak.
Reflectie is essentieel voor het leven en verdient die bijzondere aandacht: Was deze keuze geschikt?
Waar ging het verkeerd? Wat kan ik een volgende keer beter of anders doen? Wat onthoud ik hieruit?
Zowel voor de verwerving van de strategieën zelf als voor de reflectie erop moet rekening worden
gehouden met het niveau van cognitieve ontwikkeling waarop de leerlingen zich op dat moment
bevinden en het niveau van abstractie waar ze aan toe zijn. De leerlijn verloopt cyclisch: een
aangebrachte strategie wordt jaar na jaar niet enkel herhaald, maar telkens verbreed en/of verdiept.
Ook bij de taalbeschouwing heeft de leerlijn zo’n cyclisch karakter.
Maar er is meer: ook in de moderne vreemde talen wordt aandacht besteed aan strategieën. Voor de
efficiënte verwerving en een effectief gebruik ervan, ligt samenhang en/of samenwerking tussen
Nederlands en de moderne vreemde talen voor de hand.

Instructiekaarten
De instructiekaarten zijn bestemd voor de leerlingen. Bedoeling is hen vaardiger te maken in luisteren,
lezen, spreken en schrijven.
De instructiekaarten zetten de leerlingen aan hun taaltaken te plannen, uit te voeren en te beoordelen.
Bij planning, uitvoering en beoordeling van taaltaken komen belangrijke leerstrategieën aan bod die met
de fiches expliciet geoefend worden.
Door steeds dezelfde leerstrategieën op andere contexten toe te passen, zullen de leerlingen er meer
en meer bedreven in worden. De kaarten kunnen in principe ook gebruikt worden bij toetsen en
examens. Op de instructiekaart vindt de leerkracht ook vragen om leer- en lees- of luisterstrategieën te
toetsen (zie hoofdstuk ‘Evaluatie’).
Met de kaarten worden leerlingen ook autonomer: zij weten hoe ze steeds weerkerende taken moeten
aanpakken, zonder steeds de opdracht van de leerkracht te moeten afwachten. Bovendien kunnen de
kaarten ingezet worden voor zelfevaluatie en zelfremediëring. Zo dragen ze ook bij tot zelfstandig leren.
Voor leerlingen met specifieke leerproblemen kunnen deze kaarten een houvast betekenen.
In het algemeen vormen de kaarten een leidraad om efficiënter en productiever om te gaan met taal.
Het effect van de vraagstelling op de kaarten moet er bovendien toe leiden dat de leerlingen
genuanceerd en geargumenteerd over tekstmateriaal gaan nadenken.
Soortgelijke kaarten werden opgenomen in alle leerplannen, het gaat immers om dezelfde
vaardigheden. Voor de leerlingen wordt dan duidelijk dat de leerstrategieën niet alleen toepasbaar zijn
in alle taalvakken maar ook voor tekstmateriaal waar ze in niet-taalvakken mee te maken krijgen. Zo
wordt transfer van vaardigheden mogelijk en kan men echt spreken van vakoverschrijdend werken.
De kaarten kunnen uiteraard door de leerkracht aan de concrete klaspraktijk worden aangepast.
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INSTRUCTIEKAART LEZEN

INSTRUCTIEKAART LEZEN

deel 1: vóór het lezen

deel 2: tijdens het lezen

Oriënteren

Uitvoeren

Algemeen
- Wat is het doel van de auteur van de tekst: informeren,
overtuigen, gevoelens beïnvloeden, aansporen, ontspannen,
beoordelen?
- Op welk publiek is de tekst gericht?
- Wie is de auteur?

Genietend lezen
Je leest een tekst op eigen tempo en voor je eigen plezier.
Achteraf wordt alleen gevraagd of je het boeiend of leuk vond, …

Terugkijken
- Heb ik eerder zo’n tekst gelezen?
- Welke moeilijkheden heb ik ondervonden?
- Welke fouten heb ik toen gemaakt?

Zoekend lezen of selecterend lezen (scannen)
Je leest nauwkeurig dat tekstgedeelte dat een antwoord op de vraag
bevat.
Intensief lezen
- Op het niveau van de hele tekst: je zoekt de inleiding, het slot.
- Op het niveau van de alinea: in de alinea duid je de kernzin aan.
- Op het niveau van de zin: je zoekt ‘verbindingswoorden’ en
‘verwijswoorden’ om het geheel beter te begrijpen.

Vooruitzien
- Waarom moet ik deze tekst lezen?

Voorbereiden: verkennend lezen (skimmen)
Om de inhoud van de tekst te verkennen
- Lees de titels en tussenkopjes.
- Bekijk de illustraties en onderschriften.
- Bij langere teksten: lees de flaptekst en bekijk de

inhoudstafel.

Beantwoord daarna de volgende vragen
- Waarover gaat deze tekst?
- Wat weet en vind ik zelf al over dit onderwerp?
Wat zou ik er meer over willen weten?
- Wat verwacht ik van de tekst?
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INSTRUCTIEKAART LEZEN
deel 3: na het lezen

Reflecteren
Terugkijken
- Heb ik de boodschap begrepen?
- Zijn de vragen die ik had, beantwoord?
- Heb ik nog vragen over de tekst, zijn er nog dingen die ik niet begrijp?
- Begrijp ik het doel van dit soort teksten?
- Begrijp ik de bedoeling van de schrijver?
Vooruitzien
- Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken?
- Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?
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INSTRUCTIEKAART LUISTEREN

INSTRUCTIEKAART LUISTEREN

deel 1: vóór het luisteren

deel 2: tijdens het luisteren

Oriënteren

Uitvoeren

Algemeen
- Wat is het doel van de spreker: informeren, overtuigen,
gevoelens beïnvloeden, aansporen, ontspannen, beoordelen?
- Voor welk publiek is de tekst bestemd?
- Wie is de spreker? (Welk taalgebruik kun je verwachten: formeel,
informeel, …)

Genietend luisteren
Je luistert naar een verhaal, een liedje, een gedicht, …
Achteraf wordt alleen gevraagd of je het boeiend of leuk vond, of je
het mooi of lelijk vond, …

Terugkijken
- Heb ik eerder zo’n luisteroefening gehad?
- Welke moeilijkheden heb ik ondervonden?
- Welke fouten heb ik toen gemaakt?

Selecterend luisteren
Je noteert alle informatie waarnaar je op zoek bent,
bv.: antwoorden op vooraf gestelde vragen.
Op basis van die informatie noteer je de hoofdgedachte, onderscheid
je hoofdpunten en details.

Vooruitzien
- Wat moet ik met deze luistertekst doen?

Voorbereiden
-

Wat weet ik al over het onderwerp?
Wat zou ik willen weten over het onderwerp?
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INSTRUCTIEKAART LUISTEREN
deel 3: na het luisteren

Reflecteren
Terugkijken
- Heb ik de boodschap begrepen?
- Zijn de vragen die ik had, beantwoord?
- Heb ik nog vragen over de tekst, zijn er nog dingen die ik niet begrijp?
- Begrijp ik het doel van de uiteenzetting?
- Begrijp ik de bedoeling van de spreker?
- Heb ik problemen ervaren?
Vooruitzien
Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken?
Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?
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INSTRUCTIEKAART SPREKEN

INSTRUCTIEKAART SPREKEN

deel 1: vóór het spreken

deel 2: tijdens het spreken

Oriënteren

Uitvoeren

Algemeen
- Welk doel heb ik als spreker? (informeren, overtuigen, gevoelens
beïnvloeden, ontspannen, …)
- Op welk publiek is de boodschap gericht?
- Welke taal zal ik gebruiken: informeel (dichtbij), formeel (veraf)?

Volgens de situatie en de spreekopdracht worden verschillende
criteria gebruikt.
Zie hierna ‘beoordelingsformulier spreken’.

Terugkijken
- Had ik eerder zo’n spreekgelegenheid?
- Wat waren toen mijn ervaringen?
- Welke fouten heb ik toen gemaakt?
- Wat kan er zoal fout lopen?
Vooruitzien
- Hoe ga ik tewerk?
- Wanneer vindt het publiek een spreker interessant?
- Hoe start ik een spreekoefening? Hoe sluit ik ze af?
- Hoe moet mijn taalgebruik zijn?
- Wat weet ik over mijn houding?

Voorbereiden
-

Waarover zal ik spreken?
Wat is de kern van mijn boodschap?
Wat weet mijn publiek al over het onderwerp?
Wat is belangrijke informatie, wat minder belangrijke?
Welk standpunt zal ik verdedigen? Welke argumenten heb ik
verzameld?
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INSTRUCTIEKAART SPREKEN
deel 3: na het spreken

Reflecteren
Terugkijken
Aan de hand van de geselecteerde criteria uit de evaluatiefiche
- Heb ik de belangrijkste informatie overgebracht?
- Heb ik mijn doel bereikt (informeren, vertellen)?
- Heb ik rekening gehouden met het publiek, met mijn gesprekspartners?
- Heb ik passende en begrijpelijke woorden gebruikt?
- Heb ik voor een duidelijke opbouw gezorgd?
- Heb ik voldoende luid en duidelijk gesproken?
- Heb ik niet te vlug gesproken?
- Heb ik voldoende contact gelegd met mijn publiek, met mijn
gesprekspartners?
Vooruitzien
- Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken?
- Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?
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Beoordelingsformulier spreken
Taalgebruik

criteria
1 taalzuiverheid
- algemeen Nederlands
- zinsbouw
- woordkeuze
2 articulatie
3 intonatie
4 volume (verstaanbaarheid)
5 tempo
6 keuze van taalregister:
aangepast aan situatie en aan
doelpubliek

goed

voldoende

te verbeteren

Opmerking

criteria
1 houding
(loskomen van het blad,…)
2 oogcontact met het publiek
3 spreekdurf, zekerheid
4 vlotheid

goed

voldoende

te verbeteren

Opmerking

criteria
1 inhoud en originaliteit
2 documentatie
3 voldoet aan de opgave
(doel, publiek, timing, …)
4 mondige weerbaarheid
(vragen publiek, reageren op
tussenkomsten)
5 structuur, opbouw

goed

voldoende

te verbeteren

Opmerking

Lichaamstaal

Onderwerp

Opmerking: afhankelijk van de tekstsoort zullen ook andere vaardigheden moeten geëvalueerd worden (bv. modereren, participeren, …).
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INSTRUCTIEKAART SCHRIJVEN

INSTRUCTIEKAART SCHRIJVEN

deel 1: vóór het schrijven

deel 2: tijdens het schrijven

Oriënteren

Uitvoeren

Algemeen
- Wat wil ik bereiken met de tekst? Wat is het doel van de tekst?
(informeren, overtuigen, gevoelens beïnvloeden, aansporen,
ontspannen, beoordelen)?
- Voor wie ga ik schrijven?
- Wat voor soort tekst moet ik schrijven?

Het maken van een schema
- Bepaal de volgorde van de verschillende onderdelen in de tekst.
Bij het ordenen van het materiaal kun je uitgaan van vraagjes
zoals: wie, wat, waar, sinds wanneer, waartoe, waardoor, hoe, …
- Maak een indeling in:
- nleiding (schets van het probleem, persoonlijke
stellingname),
- midden (argumenten pro en contra, bewijzen,
oorzaken en gevolgen),
- slot (samenvatting, besluit).

Terugkijken
- Heb ik eerder zo’n soort tekst geschreven?
- Wat waren toen mij ervaringen?
- Welke fouten heb ik toen gemaakt?
- Wat kan er zoal fout lopen?
- Wat vind ik terug bij de evaluatie van vorige taken?
Vooruitzien
- Hoe ziet zo’n tekst eruit? Waar moet ik speciaal op letten?
- Hoe ga ik tewerk?

Voorbereiden
-

Waarover zal ik schrijven?
Wat is de kern van mijn boodschap?
Wat weet mijn publiek al over het onderwerp?
Wat is belangrijke informatie, wat minder belangrijke?
Welk standpunt zal ik verdedigen? Welke argumenten heb ik
verzameld?
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Het uitschrijven van de tekst
- De structuur van het schema wordt zichtbaar gemaakt: indeling
in alinéa’s, titel en tussenkopjes, inleiding en slot.
- Op basis van de inleiding beslist de lezer of de tekst hem
interesseert. Bedenk hoe je zijn belangstelling kunt wekken.
- Breng niet meer dan één brokje informatie of één gedachtegang
n één alinéa onder. De kern van de informatie staat meestal in de
eerste zin van een alinéa, maar kan ook aan het einde staan.
- Zorg voor duidelijke samenhang tussen de alinea’s door het
gebruik van verbindings- en verwijswoorden.
- Bouw een degelijke en logische argumentatie op.
- Kies de juiste woorden, gebruik je woordenboek.
- Breng afwisseling in de zinslengte.
- Spel correct en gebruik leestekens.
- Vermijd het door elkaar gebruiken van ‘u’, ‘men’, ‘je’ en ‘we’
- Wees logisch in het gebruik van de tijden.
- Verzorg de uiterlijke afwerking: lay-out, lettertype, …
- Herlees en verbeter de tekst.
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INSTRUCTIEKAART SCHRIJVEN
deel 3: na het schrijven

Reflecteren
Terugkijken
- Heb ik de inhoud van mijn tekst goed voorbereid?
- Heb ik tijdens het schrijven goed gebruik gemaakt van mijn oriëntatie
en mijn voorbereiding?
- Heb ik problemen ervaren op het vlak van spelling, woordkeuze,
zinsbouw, alineaopbouw, tekstopbouw?
Vooruitzien
- Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken?
- Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?
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Beoordelingsformulier schrijven
Taalgebruik

criteria
1 taalzuiverheid
- algemeen Nederlands
- spelling
- zinsbouw
- woordkeuze
- gebruik van leestekens
2 stijl (afwisseling in woordkeuze en
zinsbouw, heldere formulering, … )
3 structuur (verbindings- en
verwijswoorden, logische lijn,
opbouw van de tekst, …)
4 keuze van taalregister: aangepast
aan situatie en aan doelpubliek

goed

voldoende

te verbeteren

Opmerking

criteria
1 lay-out (alinea’s, titels, tussentitels,
marges, regelafstand, … )
2 briefschikking (BIN-normen)
3 illustraties, tabellen, grafieken, …
4 presentatie (netheid, handschrift, … )

goed

voldoende

te verbeteren

Opmerking

criteria
1 voldoet aan de opgave
2 beantwoordt aan tekstdoel
(informatief, persuasief, activerend,
evocatief, diverterend, …)
en doelpubliek
3 inhoud en originaliteit

goed

voldoende

te verbeteren

Opmerking

Vormgeving

Onderwerp
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Taalbeschouwing
De leerlingen mogen pas met bepaalde taalbeschouwelijke termen en begrippen te maken krijgen op
het moment dat ze er klaar voor zijn. Het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs
vormen een aaneensluitend geheel.
De leerlijn van het taalbeschouwingsonderwijs in basis- en secundair onderwijs (eerste graad) heeft een
cyclisch karakter. Hoewel bepaalde taalbeschouwelijke begrippen en termen reeds in het lager
onderwijs aan bod komen, worden ze in de eerste graad van het secundair onderwijs opnieuw
aangepakt, maar dan met verbreding en/of verdieping om recht te doen aan het wat verder gevorderde
ontwikkelingsniveau waarop de leerlingen van de eerste graad staan.
Taalbeschouwingsonderwijs heeft twee grote functies: het ondersteunt de taalverwerving bij Nederlands
en bij vreemde talen, en het draagt bij tot algemeen culturele en intellectuele vorming.
Taalbeschouwing heeft in de eerste plaats een ondersteunende functie bij de ontwikkeling van de
taalvaardigheid in het Nederlands. Inzicht in allerlei taalverschijnselen en gerichte reflectie over eigen
en andermans taalgebruik (over hoe je een taaltaak uitvoert, over wat iemand zegt of schrijft en over
hoe iemand dat doet) versterkt je taalvaardigheid en doet ze aan niveau winnen. Voorwaarde is wel dat
de reflectie gebeurt op het niveau van ontwikkeling waar de leerlingen op dat moment aan toe zijn.
Daarbij aansluitend heeft de taalbeschouwing ook een ondersteunende functie bij het verwerven van
de moderne vreemde talen.
Verder heeft taalbeschouwing ook een algemeen culturele functie: exploratie van taal en taalgebruik en
daardoor van de mens als individu en als lid van allerlei groepen. Daarbij leren leerlingen met enige
afstand, dat is dus met enige abstrahering, te kijken naar concrete taalfenomenen.
De ontwikkelingsdoelen taalbeschouwing bevatten een aantal begrippen en termen. De leerlingen
moeten deze begrippen en termen beheersen.
Omwille van de ondersteuning bij het verwerven van moderne vreemde talen werden op vraag van het
vak Frans twee begrippen toegevoegd: lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp. Dat is gebeurd bij
wijze van dienstverlening, met dien verstande dat het enkel kan gaan over een laag niveau van
abstractie. Dat betekent dat de begrippen gekoppeld worden aan enkele modelzinnen waarover
gereflecteerd wordt. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Ik geef een cadeau’. Ik geef (aan) mijn broer een
cadeau’. ‘Ik zie een hond’.

Taalverschijnselen
Voor taalcompetentie-ontwikkeling een heel leven lang, is kunnen reflecteren op taal, taalgebruik en
taalsysteem in dit verband essentieel.
Het spellingonderwijs wordt geïntegreerd in het schrijfonderwijs. Correct spellen is een deelvaardigheid,
een middel tot degelijk schrijven, geen doel op zich.
Eventuele spellingregels en grammaticale regels moeten opgebouwd worden vanuit taalobservatie.
Hieronder worden de taalverschijnselen aangegeven die de leerlingen moeten herkennen en waarvan
ze de termen moeten kunnen gebruiken (doelstelling 62 uit het leerplan). Deze lijst is gevaseerd op de
Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands die werd ontwikkeld om de kwaliteit van het
taalonderwijs te optimaliseren. En taalonderwijs streeft op de eerste plaats doeltreffende communicatie
op hoog niveau na.
Hieronder staan de termen die in de advieslijst aangegeven worden met een asterisk. Dit geeft aan dat
deze termen opgenomen zijn in de eindtermen taalbeschouwing voor het basisonderwijs. Voor de Bstroom gelden dezelfde verwachtingen.
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Termen met betrekking tot de klanken
• klank
• klinker
• medeklinker
• uitspraak
• rijm
Termen met betrekking tot de lettres
• alfabet
• letter
• hoofdletter
• kleine letter
• eindletter
• klinker
• medeklinker
Termen met betrekking tot de hukptekens
• trema of deelteken
• accent
• koppelteken
• weglatingsteken of afkappingsteken of apostrof
Termen met betrekking tot de leestekens en andere tekens
• leesteken
• punt
• vraagteken
• uitroepteken
• komma
• dubbele punt
• spatie
• aanhalingsteken
Termen met betrekking tot de afkortingen
• afkorting
Termen met betrekking tot de woordvorming
• woord
• samenstelling
• voorvoegsel
• achtervoegsel
• afleiding
Termen met betrekking tot de woordsoorten
• zelfstandig naamwoord
• eigennaam
• verkleinwoord
• enkelvoud
• meervoud
• mannelijk
• vrouwelijk
• onzijdig
• lidwoord
• bijvoeglijk naamwoord
• werkwoord
Termen met betrekking tot de werkwoordsvormen en vervoegingen
• stam
• persoonsvorm
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enkelvoud
meervoud
eerste persoon
tweede persoon
derde persoon
infinitief
tijd, werkwoordstijd
tegenwoordige tijd
• verleden tijd
•
•
•
•
•
•
•
•

Termen met betrekking tot de woordgroepen en zinnen
• woordgroep
• zinsdeel
• onderwerp
• zin
Termen met betrekking tot de betekenis
• eigennaam
• synoniem
• uitdrukking, zegswijze
Termen met betrekking tot de tekst
• tekst
• fictie
• non-fictie
• hoofdstuk
• alinea
• regel
• titel
• kopje
• inleiding
• midden
• slot
Termen met betrekking tot de status van de uitspraak
• feit
• mening
Termen met betrekking tot de materiële vormgeving
• lay-out
• cursief
• vet
• bladzijde of pagina
Termen met betrekking tot het communicatief handelen
• zender
• spreker
• schrijver
• ontvanger
• luisteraar
• lezer
• bedoeling
• boodschap
• situatie
Termen met betrekking tot taal als sociaal fenomeen
• Nederlands
• Duits
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•
•
•
•
•
•

Engels
Frans
moedertaal
vreemde taal
dialect
standaardtaal

De volledige Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands vind je op
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lageronderwijs/leergebieden/nederlands/extra.htm

7.3

Functionele rekenvaardigheid

Het hoofddoel van functionele rekenvaardigheid in de B-stroom is wiskundige kennis, inzicht,
vaardigheden en attitudes bijbrengen om te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.
Een remediërende werkwijze is nodig waarbij men enerzijds de verworvenheden en anderzijds de
leemten in verband met de basiskennis of -vaardigheden tracht vast te stellen voor elke individuele
leerling. Zo is het mogelijk om de moeilijkheden te lokaliseren, de problemen te reduceren tot hun
werkelijke omvang en efficiënt te remediëren.
Voor functionele rekenvaardigheden gaat het vooral om het geautomatiseerd toepassen van algoritmen
voor de hoofdbewerkingen met natuurlijke getallen, met breuken en met decimale getallen. Bovendien
wordt de nodige aandacht besteed aan het bevorderen van het ruimtelijk inzicht en ruimtelijk denken.
Voor functionele rekenvaardigheid worden volgende doelstellingen nagestreefd:
een wiskundig basisinstrumentarium verwerven. Omgaan met begrippen, symbolen, formules en
verbanden om zich het toepassingskarakter van wiskunde eigen te maken;
een aantal wiskundige denkmethoden verwerven. Mogelijkheden verwerven om te ordenen, te
structureren en te veralgemenen;
specifieke wiskundige vaardigheden toepassen in verschillende situaties. Een wiskundige
soepelheid ontwikkelen in het aanpakken en oplossen van allerhande problemen;
cijfer- en beeldmateriaal op een betekenisvolle manier hanteren. Technische hulpmiddelen
gebruiken om informatie te verwerken en om op een handige wijze berekeningen uit te voeren;
zelfstandigheid, zelfvertrouwen en kritische zin met betrekking tot wiskunde ontwikkelen;
inzien dat nauwkeurigheid en ordelijk werken bijdragen tot betere resultaten en noodzakelijk zijn
voor communicatie.

Rekenen
Het rekenen vormt voor de B-stroom een omvangrijk deel van de leerinhouden. De nadruk ligt op het
kunnen rekenen in praktische situaties. Hierbij wordt naast het traditioneel oefenen van de bewerkingen
ook een begin gemaakt met handig rekenen in toepassingssituaties. Het werken met verhoudingen,
eenvoudige berekeningen met procenten en de relatie tussen breuken en decimale getallen biedt een
aanknopingspunt met de dagelijkse praktijk. Daarbij kan de zakrekenmachine een handig hulpmiddel
zijn. Het hoofdrekenen mag hierdoor niet in de verdrukking komen. Dit kan voorkomen worden door
het toestel selectief te gebruiken, waarbij de nadruk ligt op de functionaliteit.
In combinatie met schattend en handig rekenen kan het de rekenvaardigheid in praktijksituaties
vergroten.

Grootheden en eenheden
De leerplandoelen in dit deelgebied hebben betrekking op het hanteren van fysische grootheden zoals
lengte, volume, inhoud, massa, tijd, temperatuur en hoekgrootte. Het metriek stelsel komt minder als
losstaand geheel aan de orde. Het meten van deze grootheden en het oplossen van eenvoudige
problemen in verband met deze grootheden en eenheden, worden eerder ingebed in allerhande
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realistische of wiskundige contexten. Er wordt met andere woorden meer aandacht besteed aan het
dynamische aspect van deze wiskundige onderdelen.

Meetkunde
Binnen dit deelgebied zijn doelstellingen terug te vinden die handelen over belangrijke aspecten en
begripsvorming met betrekking tot ruimtelijke oriëntatie en lokalisatie in een twee- en driedimensionale
ruimte. Het verband tussen ruimtelijke objecten en hun vlakke afbeeldingen biedt mogelijkheden om
aan te sluiten bij allerlei ervaringen die de leerlingen al hebben. Het leert hen ervaren dat de ruimte kan
behandeld worden via tweedimensionale weergaven. Hierbij komen de verschillende aspecten van
vlakke meetkunde (rekenen, verhoudingen, vormen en figuren, ordenen, redeneren) aan bod.
Het werken met schaal biedt mogelijkheden om breuken, verhoudingen en evenredigheden te zien als
hulpmiddelen bij het zich ruimtelijk oriënteren.
Het herkennen van vormen en figuren biedt mogelijkheden tot ordening, structurering en het redeneren
met behulp van eigenschappen.
Bij dit alles spelen activiteiten een belangrijke rol. Het construeren, het ontwikkelen van ruimtelijke
lichamen, het gebruik van aangepast materiaal, kortom het concreet meetkundig handelen staat
centraal.

Informatieverwerking
Binnen dit deelgebied komen doelstellingen aan bod in verband met het omgaan met grafieken, tabellen,
diagrammen, kaarten en schaalmodellen. Uit gegeven cijfermateriaal relevante informatie halen via het
berekenen van het gemiddelde en de betekenis ervan inzien, hoort hier thuis.
Informatieverwerking biedt veel mogelijkheden om de hierboven beschreven deelaspecten van
wiskunde in een zinvolle context te plaatsen en te behandelen. Tegenwoordig wordt meer dan
voldoende informatie aangeboden in tabellen en grafische representaties. Deze materie draagt zo bij
tot een grotere zelfredzaamheid binnen de samenleving.

Probleemgericht denken
Ook voor de leerlingen van de B-stroom wordt de wendbaarheid van opgedane wiskundekennis steeds
belangrijker. Zij moeten de nodige soepelheid ontwikkelen om snel en efficiënt allerhande problemen
op te lossen. Hierbij kunnen een aantal specifieke inhoudsloze vaardigheden belangrijke hulp bieden.
In aanvang is dat het vertalen van het probleem in een wiskundige herkenbare vorm. Dit kan gebeuren
door het herformuleren, door het maken van schetsen of construeren van een schema.
In een latere fase zijn dat een aantal sturende factoren zoals het oplossen van een oplossingsplan, het
nagaan of een bepaalde stap iets oplevert en het zich afvragen of een uitkomst wel realistisch is.

7.4

Functionele wetenschappelijke vaardigheid

Het hoofddoel van functionele wetenschappelijke vaardigheid is gericht op vakspecifieke aspecten en
in combinatie met de vakoverschrijdende ontwikkelingdoelen, op de ontwikkeling van de eigen persoon
en een maatschappelijk engagement:
• toepassingen van natuurwetenschappen uit de eigen ervaringswereld op eenvoudige wijze
uitleggen door kennis van een aantal wetenschappelijke inzichten;
• met behulp van representatieve voorbeelden, natuurwetenschappelijke kennis in de eigen
ervaringswereld toepassen;
• aan de hand van representatieve voorbeelden, het belang van de natuurwetenschappen en de
toepassingen ervan voor de samenleving uitleggen;
• aan de hand van representatieve voorbeelden, een standpunt innemen en een waardeoordeel
uitspreken over wetenschappelijke toepassingen;
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• een houding tegenover natuurwetenschappen aannemen die gebaseerd is op inzicht in haar
methoden, in haar ontwikkeling en in haar maatschappelijke impact.
Onderwijs moet het rendement ten opzichte van deze doelstellingen bewaken en bevorderen door:
het cognitieve niveau van leerinhouden af te stemmen op dat van de leerlingen;
• de omvang van het curriculum zodanig te beperken dat er ruimte is voor actieve verwerking van
leerinhouden;
• een didactische vormgeving die niet de kennisproductie maar het individuele en collectieve proces
van kennisverwerving centraal plaatst;
• natuurwetenschappelijke kennis te plaatsen in een maatschappelijke, culturele en historische
context.
Op deze wijze krijgt authentiek leren voldoende kansen en wordt de intrinsieke motivatie voor natuurwetenschappen gestimuleerd.
Algemene doelstellingen van natuurwetenschappen in de B-stroom van de eerste graad
Binnen natuurwetenschappen worden meer maatschappijgerichte dan wetenschappelijke
doelstellingen beoogd. Vooral de samenhang tussen wat men op school leert en wat zich in het
dagelijks leven of in de samenleving afspeelt, is belangrijk. Natuurwetenschappen wil leerlingen kennis
en inzichten meegeven om dagelijkse situaties te begrijpen, vaardigheden bijbrengen om op een
adequate manier te kunnen reageren op deze situaties en attitudes bijbrengen voor een verantwoord,
bewust en verantwoordelijk (re)ageren.
De leerlingen dienen niet overladen te worden met strikt wetenschappelijke benaderingen en
verklaringen. Van veel groter belang is dat de leerlingen vanuit hun eigen leefwereld via ontdekkende
en onderzoekende activiteiten zelf basisinzichten ontwikkelen of verfijnen over verschijnselen van de
natuur. Daarom moeten er situaties gecreëerd worden waarin de leerlingen kansen krijgen om zelf te
ontdekken, te ervaren, te exploreren en al spelend te onderzoeken.
Volgende algemene doelstellingen maken dan ook quasi permanent deel uit van alle lessen
natuurwetenschappen:
• eenvoudige verschijnselen uit de leefomgeving waarnemen, benoemen, ordenen, ontleden en
verklaren;
• inzicht hebben in biologische verbanden en de eigen biologische ontwikkeling begrijpen;
• verantwoordelijkheidszin hebben tegenover levende wezens, het leefmilieu, de eigen gezondheid
en die van anderen;
• inzien dat verantwoord handelen van het individu als lid van de maatschappij noodzakelijk is voor
het behoud van het milieu en voor het behoud van de gezondheid;
• de verworven kennis en inzichten toepassen in het dagelijks leven;
• begrijpen hoe wetenschappelijk onderzoek werkt;
• inzien welke plaats wetenschappelijk onderzoek in onze samenleving inneemt.
Als bijdrage tot ‘leren leren’ worden in natuurwetenschappen volgende doelstellingen als basisdoelstellingen opgenomen:
• bereid zijn ordelijk, systematisch en regelmatig te werken (LER 1);
• weten dat kennis en vaardigheden via verschillende leerstrategieën kunnen verworven worden
(LER 2);
• werktijd kunnen plannen en het nodige materiaal kunnen selecteren en ordenen (LER 11).
• Hiervoor maakt het schoolteam afspraken over een gemeenschappelijke aanpak: welk materiaal
hebben de leerlingen nodig, wat wordt thuis bewaard, wat moet in de boekentas, hoe wordt de
agenda gebruikt, hoe worden de schriften gestructureerd?
• bereid zijn zelf naar oplossingen te zoeken, leer- en studieproblemen durven signaleren, uitleg of
hulp durven vragen (LER 10, 13).
Zeker in de B-stroom is het duidelijk dat een leerlinggerichte sfeer in de klas nodig is. De leerlingen
moeten de kans krijgen vragen te stellen, onder begeleiding zelfstandig te werken en de leerstof actief
te verwerken.
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Vakdidactiek
Goed onderwijs in de natuurwetenschappen is motiverend: de leerlingen ervaren het als interessant en
aangenaam.
Het is begripsverruimend en draagt bij tot de constructie van wereldbeelden: door concrete ervaringen
toont het de relaties tussen natuurwetenschappen techniek, wiskunde, maatschappelijke en humane
opvoedingscomponenten.
Het is creatief: er is ruimte om zelf te ontdekken.
Het is intellectueel uitdagend: het draagt bij tot probleemoplossend denken en handelen.
De natuurwetenschappen gaan inductief te werk: waarnemingen en experimenten staan centraal bij
het verzamelen van informatie en het toetsen van de kennis aan de werkelijkheid.
Op basis hiervan wordt de wetenschappelijke methode gedefinieerd als een reeks handelingen en
denkprocessen:
• een probleem formuleren;
• gegevens verzamelen;
• een hypothese opstellen;
• een onderzoek ontwerpen;
• het voorgestelde onderzoek uitvoeren;
• de resultaten van het onderzoek noteren en interpreteren;
• een besluit formuleren;
• het besluit toetsen aan andere situaties.
Ook in de B-stroom is het - behoedzaam - hanteren van de wetenschappelijke methode fundamenteel.
Ze ligt aan de basis van de wetenschappelijke kennisverwerving. Het beperkt aantal lesuren en de
beperkte mogelijkheden van de leerlingen mogen de leraar er niet toe verleiden om de
wetenschappelijke methode te vergeten. Een proef moet uitgaan van een vraag, het resultaat moet een
antwoord bieden op die vraag.
Een aantal experimenten uitvoeren behoort tot de kerntaak van het onderwijs in de natuurwetenschappen. In de B-stroom is leerlingenactiviteit nog belangrijker dan in de A-stroom. Het is
aangewezen om veel korte experimenten te laten uitvoeren. Denk eraan dat een aantal leerlingen niet
in staat is zich lang te concentreren. De experimenten mogen niet moeilijk zijn: een aantal leerlingen
kan noch intellectuele, noch motorische moeilijkheden overwinnen. Succeservaringen daarentegen
zullen hun zelfvertrouwen doen toenemen.
In de leerplannen worden geen doelstellingen opgenomen waarvoor dissectie van dieren vereist is. Er
bestaan alternatieven voor dissecties zoals softwarepakketten, videofilms en namaakdieren. Het staat
de leerkracht wel vrij om te kiezen voor dissectie als werkvorm binnen de natuurwetenschappen. In de
eerste graad van het SO is enkel een dissectie onder de vorm van een demonstratie door de leraar op
zijn plaats. Deze werkvorm levert een observatie van de realiteit en ervaringen die niet worden bereikt
met alternatieven zoals foto’s, dia’s, video’s of software.
Tegelijk heeft het uitvoeren van een dissectie belangrijke ethische complicaties, waaraan de leraar ruim
aandachtig moet besteden. Het gebruik van plantenmateriaal of ‘lagere’ dieren roept amper weerstand
op, het gebruik van een zoogdier is voor sommigen niet aanvaardbaar. Voor men een dissectie van
een zoogdier uitvoert (bij het begin van de bespreking van de stelsels of als afronding na de bespreking
van de stelsels), moet de leraar bespreken met de leerlingen waar de meerwaarde van de dissectie zich
situeert. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de gedachte dat de dissectie gebeurt met maximaal respect
voor het dier, met het doel het wonderbaarlijke van het leven beter te kennen. Men gebruikt uitsluitend
consumptiedieren.
In geval uit het voorafgaande blijkt dat een aantal leerlingen problemen heeft met de dissectie, kunnen
ze een alternatieve opdracht krijgen rond dezelfde lesdoelstellingen.
Het is uiteraard ook mogelijk om organen apart te ontleden waarbij de discussie wordt omzeild. Hierbij
kan worden opgemerkt dat discussies omzeilen ethisch minder eerlijk is en dat bovendien door het
gebruik van aparte organen de samenhang tussen de stelsels minder duidelijk wordt getoond.
Eventueel kan een dissectie ook aanleiding geven tot vakoverschrijdend werken in een ruimer kader
(bv. bio-ethiek, eetcultuur, veeteelttechnieken, anorexia), in een project of in samenwerking met de
leraren levensbeschouwelijke vakken.
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7.5

Organisatiebekwaamheid

Het hoofddoel bij het aanleren van organisatiebekwaamheid is het eigen leven en zichzelf te
organiseren. De leerlingen leren hun activiteiten plannen. Hierbij leren ze rekening houden met
tijdgebruik, de beschikbare ruimte, de noden en eisen van anderen, de materiële vereisten en de
persoonlijke mogelijkheden.

7.6

Tijd- en ruimtebewustzijn

De maatschappijorganisatie, met haar greep op het leven van het individu, vereist dat jongeren de grote
lijnen van de maatschappelijke structuren en organisaties kennen. Bovendien wordt het menselijk
handelen beïnvloed door wat vooraf ging en hypothekeert het op zijn beurt de toekomst. Dit inzicht is
nodig om enerzijds het eigen inzicht te relativeren en anderzijds verantwoord te ageren voor hen die na
ons komen. Om maatschappelijke gebeurtenissen, in een wereld die als een dorp geworden is, te
begrijpen, te situeren, is ook ruimtelijk inzicht noodzakelijk. De jongeren zijn in de eerste plaats
betrokken op de eigen omgeving, maar ontdekken geleidelijk aan dat de ruimere omgeving evengoed
hun onmiddellijk maatschappelijk functioneren beïnvloedt.

7.7

Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid

Het is van prioritair belang dat de leerlingen zich bewust zijn van de maatschappelijke realiteit en dat ze
een ethisch bewustzijn ontwikkelen. Jongeren hebben nood aan een aantal vaardigheden die hen
weerbaar maken in deze maatschappij. Door het verwerven en verder ontwikkelen van deze
vaardigheden zijn ze in staat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op een ethisch verantwoorde
manier op te nemen.
Voor deze doelstellingen kan met een actual-fiche gewerkt worden:

ACTUAFICHE
BRON
Uit welke informatiebron (krant, tijdschrift, webpagina, …) komt de informatie?
...............................................................................................................................................................
Datum: ..................................................................................................................................................
Titel: ......................................................................................................................................................

STRUCTUUR
Vind de structuur terug van de vijf W’s en H terug in het artikel. Onderstreep ze in de tekst.
Wie? ......................................................................................................................................................
Wat? .....................................................................................................................................................
Waar? ...................................................................................................................................................
Wanneer? .............................................................................................................................................
Waarom? ..............................................................................................................................................
Hoe? .....................................................................................................................................................
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WOORDEN
Geef vijf moeilijke woorden uit de tekst en hun definitie.
1 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

REDEN
Waarom kwam dit bericht in de actualiteit? Beschrijf in één zin.
 natuurverschijnsel
...............................................................................................................................................................
 politieke gebeurtenis
...............................................................................................................................................................
 culturele gebeurtenis (godsdienst, sport, techniek, muziek, life-style, kunst)
...............................................................................................................................................................
 andere reden:
...............................................................................................................................................................

PLAATS
Noem het continent, het land (of de landen), de stad:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Duid aan op de blinde kaart:
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MIJN MENING
Waarom heb ik dit artikel gekozen?
Bij welk hoofdstuk van de les sluit het bericht aan?
Welke mening heb ik over de gebeurtenis?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

7.8

Ik-doelen voor de leerlingen van de eerste graad B-stroom

Leren leren
Opvatting over het leren
1

LER 1

Ordelijk kunnen werken.
Ik kan ordelijk werken: ik houd mij aan de volgende klasafspraken (suggestie).
Ik kan mijn agenda aanvullen op de juiste plaatsen.
Ik kan leesbaar schrijven in mijn agenda, mijn werk- en leermateriaal.
Ik zorg ervoor dat mijn werkschrift/mapje in orde is.
Ik kan zorgen voor mijn materiaal.
Ik kan het juiste lesmateriaal meebrengen.
Ik ben bereid zorg te dragen voor mijn materiaal en dat van de school, klas,
klasgenoot.
• Ik ben bereid mijn (digitale) agenda te controleren.
• Ik kan uitleggen hoe ordelijk werken een positief effect heeft op het resultaat van
mijn werk.
•
•
•
•
•
•
•

2

LER 2

Verschillende leerstrategieën om kennis en vaardigheden te verwerken, met eigen
woorden kunnen beschrijven.
Ik ken een aantal leerstrategieën om kennis en vaardigheden te verwerken.
Ik kan de wijze waarop ik leerstof leer, uitleggen.
Ik kan de wijze waarop ik leer kritisch beoordelen (zelfevaluatie). (U)
Ik kan de wijze waarop mijn klasgenoten leren vergelijken met mijn
leermethode.
• Ik kan de leermethode van anderen kritisch bespreken.

•
•
•
•

Functionele informatie verwerving
3

LER 3

De leerlingen kunnen gegevens memoriseren door gebruik te maken van
hulpmiddelen.
• Ik kan met behulp van een schema, tekening, tekens, mindmap, …. belangrijke
elementen onthouden.

4

LER 4

De leerlingen kunnen zich oriënteren in overzichtelijke informatie door gebruik te
maken van vormkenmerken zoals titels, ondertitels, afbeeldingen en
tekstmarkeringen.
• Ik kan informatie terugvinden in een tekst (gebruiksaanwijzing, spelregels, …)
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door gebruik te maken van ondertitels, afbeeldingen, markeringen.
5

LER 5

Inhoudstafels en registers kunnen gebruiken.
• Ik kan informatie opzoeken door gebruik te maken van een register en/of een
inhoudstafel.

6

LER 6

Onder begeleiding informatiebronnen kunnen raadplegen.
• Ik kan in de bibliotheek informatiebronnen zoals boeken, tijdschriften, kranten,
onder begeleiding raadplegen.
• Ik kan in het documentatiecentrum (van de school, gemeente, museum, …)
informatiebronnen onder begeleiding raadplegen.
• Ik kan via verschillende multimedia informatie onder begeleiding
informatiebronnen raadplegen.

Functionele informatieverwerking
7

LER 7

Bij het instuderen van de behandelde leerinhoud de noodzakelijke voorkennis
opnieuw in leerboek, werkboek of notities kunnen opzoeken.
• Ik kan bij het inoefenen van de les terug informatie, hulpmiddelen opzoeken in
mijn cursus.

8

LER 8

Bij het leren van samenhangende informatie vragen bij de leerstof kunnen stellen
en deze kunnen beantwoorden.
• Ik kan inhoudsvragen stellen bij de leerstof.
• Ik kan op de gestelde vragen een antwoord formuleren.

9

LER 8

Bij het leren van samenhangende informatie in korte gestructureerde teksten
tekstmarkering kunnen aanbrengen.
• Ik kan in een korte gestructureerde tekst de gevraagde informatie aanduiden.

10

LER 8

Bij het leren van samenhangende informatie een schema aan de hand van
geboden informatie kunnen aanvullen.
• Ik kan met verkregen informatie een schema aanvullen.
• Ik kan met de verkregen informatie een mindmap opstellen.
• Ik kan met de verkregen informatie een tabel, een grafiek aanvullen.

11

LER 8

Bij het leren van samenhangende informatie verbanden kunnen leggen tussen
elementen van de leerstof.
• Ik kan verbanden leggen tussen de verschillende oefeningen/lessen.

12

LER 9

De betekenis van woorden, begrippen en zinnen kunnen opzoeken of uit de
context kunnen afleiden om samenhangende informatie te begrijpen en te
analyseren.
• Ik kan de betekenis van woorden, zinnen, begrippen opzoeken om de informatie
te begrijpen.
• Ik kan de betekenis van woorden, zinnen, begrippen opzoeken om de informatie
te analyseren.
• Ik kan de betekenis van woorden, zinnen, begrippen afleiden uit de context om
de informatie te begrijpen.
• Ik kan de betekenis van woorden, zinnen, begrippen afleiden uit de context om
de informatie te analyseren.
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Problemen oplossen
13

LER 10

Een probleem kunnen herformuleren.
• Ik kan een probleem, een vraag, herformuleren zodat ik het beter kan begrijpen.

14

LER 10

Onder begeleiding een oplossingsweg kunnen bedenken en die kunnen toelichten.
• Ik kan met hulp een oplossingsweg bedenken.
• Ik kan met hulp deze oplossingsweg toelichten.

15

LER 10

De bij het oplossen van een probleem gevonden oplossingsweg kunnen
toepassen.
• Ik kan bij het oplossen van een probleem of een vraag de gevonden
oplossingsweg gebruiken.

Reguleren van het leerproces
16

LER 11

Het nodige materiaal voor een taak kunnen selecteren.
• Ik kan opsommen welke materialen ik nodig heb om een taak uit te voeren.
• Ik kan de materialen die ik nodig heb een taak uit te voeren selecteren.

17

LER 11

De eigen werktijd onder begeleiding kunnen plannen.
• Ik kan de werktijd die ik nodig zal hebben om een taak uit te voeren inschatten
met hulp van de leerkracht.
• Ik kan het werk om een taak uit te voeren plannen met hulp van de leerkracht.

18

LER 12

Met een antwoordblad en correctiesleutel kunnen werken en daarbij met de
lesdoelstellingen en aanwijzingen van de leerkracht rekening kunnen houden.
• Ik kan mijn werk verbeteren met een correctiesleutel.
• Ik kan bij het verbeteren rekening houden met de aanwijzigingen van de
leerkracht.

19

LER 13

De eigen werkwijze met die van anderen kunnen vergelijken om vervolgens aan te
kunnen geven waarom iets fout gegaan is en hoe fouten kunnen vermeden
worden.
•
•
•
•

Ik kan de sterke kanten van mijn werkmethode omschrijven.
Ik kan de minpunten van mijn werkmethode omschrijven.
Ik kan werkpunten formuleren voor mezelf.
Ik kan mijn werkwijze vergelijken met deze van klasgenoten.

Functionele taalvaardigheid
Basisvaardigheden
20

NED 1

Nederlands als communicatiemedium gebruiken.
• Ik kan technisch verzorgd spreken.
• Ik kan mijn mening over een gebeurtenis verduidelijken. (U)

21

NED 2

Woorden en teksten correct van het bord kunnen overnemen.
• Ik kan woorden van het bord zonder fouten overschrijven.
• Ik kan teksten van het bord zonder fouten overschrijven.
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22

NED 3

Het verschil tussen een korte en een lange klank kunnen horen.
• Ik kan het verschil tussen een korte en lange klank horen.

23

NED 4

Kernwoorden en -klanken kunnen selecteren in eenvoudige luisterteksten.
• Ik kan uit een korte mondelinge taak de kernwoorden selecteren.

24

NED 5

Een goede schrijfhouding hebben.
• Ik heb een goede schrijfhouding .

25

NED 6

Een duidelijk en goed leesbaar handschrift hebben.
• Ik heb een duidelijk en leesbaar handschrift.

26

NED 7

Foutloos en zonder herhalingen frequent voorkomende woorden kunnen lezen.
• Ik kan woorden die vaak voorkomen vlot lezen.

27

NED 8

Foutloos frequent voorkomende onveranderlijke woorden kunnen schrijven.
• Ik kan woorden die niet veranderen en die vaak voorkomen foutloos schrijven.

28

NED 9

De actieve en passieve basiswoordenschat kunnen uitbreiden.
• Ik begrijp de woorden die instructies en gesprekken uit mijn dagelijks leven
gebruikt worden.
• Ik begrijp de woorden in een teksten die ik in het dagelijks leven tegenkom.
• Ik kan de woorden mondeling gebruiken in gesprekken en in mijn
leeromgeving.
• Ik kan de woorden schriftelijk gebruiken in geschreven teksten en in mijn
leeromgeving.

29

NED 10

Foutloos en zonder herhalingen eenvoudige studieteksten luidop kunnen lezen.
• Ik kan zonder te haperen een eenvoudige studietekst luidop lezen.
• Ik kan studieteksten met minder gekende woorden en een zinslengte
van gemiddeld 12 woorden luidop lezen. (U)

30

NED 11

Bij het zelfstandig lezen eenvoudige studieteksten en gebruikshandleidingen
kunnen begrijpen.
• Ik kan studieteksten met een gemiddelde zinslengte van 15 woorden begrijpen.

Strategieën
31

NED 26
LER 7

Bij het luisteren strategieën kunnen inzetten.
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan uitleggen waarom ik zal luisteren, welk doel ik hiermee heb.
Ik kan uitleggen welk resultaat ik van het luisteren verwacht.
Ik kan uitleggen waarop ik moet letten tijdens het luisteren.
Ik kan mij concentreren.
Ik kan gerichte informatie noteren.
Ik kan vragen stellen wanneer ik iets niet begrijp.
Ik kan uitleggen hoe ik het resultaat van de luistertaak kan verbeteren..
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32

NED 26
LER 7

Bij het spreken strategieën kunnen inzetten.
•
•
•
•
•

33

NED 26
LER 7

Ik kan bepalen waarom ik zal spreken, welk doel ik hiermee wil bereiken.
Ik kan informatie verzamelen in functie van de spreektaak.
Ik kan een spreekplannetje opstellen.
Ik kan uitleggen wat ik met het spreken wil bereiken.
Ik kan uitleggen hoe ik het resultaat van de spreektaak kan verbeteren.

Bij het lezen strategieën kunnen inzetten.
Ik kan uitleggen waarom ik iets lees.
Ik kan zeggen wat ik van het lezen van een tekst verwacht.
Ik kan aanwijzingen gebruiken om de tekst beter te begrijpen.
Ik kan mij concentreren.
Ik kan informatie zoeken in functie van de leestaak.
Ik kan de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden uit de context
afleiden.
• Ik herlees wat onduidelijk is.
• Ik kan een woordenboek gebruiken.
• Ik kan uitleggenn hoe ik het resultaat van de leestaak kan verbeteren.
•
•
•
•
•
•

34

NED 26
LER 7

Bij het schrijven strategieën kunnen inzetten.
•
•
•
•
•
•

35

NED 32

Ik kan uitleggen waarom ik iets schrijf.
Ik kan informatie verzamelen in functie van de schrijftaak.
Ik kan een schrijfplan gebruiken.
Ik kan een woordenboek gebruiken.
Ik kan mijn eigen teksten herwerken.
Ik kan uitleggen hoe ik het resultaat van de schrijftaak kan verbeteren.

Op het eigen niveau reflecteren op de door hen gebruikte
luister-, spreek-, lees- en schrijfstrategieën, en daarbij de voorgaande attitudes,
kennis en vaardigheden inzetten.
• Ik ben bereid om kritisch na te denken over de manier waarop ik een luistertaak
uitgevoerd heb.
• Ik kan kritisch nadenken over de manier waarop ik een luistertaak uitgevoerd
heb en uitleggen wat ik volgende keer beter kan doen.
• Ik ben bereid om kritisch na te denken over de manier waarop ik een
spreektaak uitgevoerd heb.
• Ik kan kritisch nadenken over de manier waarop ik een spreektaak uitgevoerd
heb en uitleggen wat ik volgende keer beter kan doen.
• Ik ben bereid om kritisch na te denken over de manier waarop ik een leestaak
uitgevoerd heb.
• Ik kan kritisch nadenken over de manier waarop ik een leestaak uitgevoerd heb
en uitleggen wat ik volgende keer beter kan doen.
• Ik ben bereid om kritisch na te denken over de manier waarop ik een schrijftaak
uitgevoerd heb.
• Ik kan kritisch nadenken over de manier waarop ik een schrijftaak uitgevoerd
heb en uitleggen wat ik volgende keer beter kan doen.
• Ik heb een open leerhouding bij het reflectiemoment.
• Ik ben bereid te leren vanuit de gemaakte fouten.
• Ik kan, met hulp van de leerkracht, besluiten trekken om in de toekomst betere
resulatetn te behalen bij een luistertaak.
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• Ik kan, met hulp van de leerkracht, besluiten trekken om in de toekomst betere
resulatetn te behalen bij een spreektaak.
• Ik kan, met hulp van de leerkracht, besluiten trekken om in de toekomst betere
resulatetn te behalen bij een leestaak.
• Ik kan, met hulp van de leerkracht, besluiten trekken om in de toekomst betere
resulatetn te behalen bij een schrijftaak.
Luisteren
36

NED 12

teksten
zoals

37

NED 13

Informatie kunnen selecteren in luisterteksten.
• Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde informatieve radio- en tvuitzendingen.
• Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde instructies van leraren of
medeleerlingen.
• Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde telefoongesprekken.
• Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde uit mededelingen.
• Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde informatieve teksten.
• Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde dramatiseringen.
Beoordelend kunnen luisteren naar interactie met leeftijdgenoten.
• Bij een gesprek of een discussie tussen leeftijdgenoten kan ik volgende vragen
beantwoorden:
-

waarover ging het, wat was de hoofdzaak?
wat kan uitleggen ik nu wat ik voor het luisteren niet wist?
kan uitleggen ik genoeg voor de volgende taak?
heb ik nog vragen over het beluisterde?
ben ik het eens met de spreker?
heeft de spreker zijn doel bereikt?

-

waarover ging het, wat was de hoofdzaak?
wat kan uitleggen ik nu wat ik voor het luisteren niet wist?
kan uitleggen ik genoeg voor de volgende taak?
heb ik nog vragen over het beluisterde?
ben ik het eens met de spreker?
heeft de spreker zijn doel bereikt?

• Bij een oproep of een dramatisering gericht tot leeftijdgenoten kan ik volgende
vragen beantwoorden:.

38

NED 14

Luisterconventies kunnen naleven.
• Ik ben bereid om aandachtig te luisteren naar anderen.
• Ik ben bereid om over het eigen luistergedrag na te denken.

Spreken
39

NED 15

Het gepaste taalregister kunnen hanteren.
• Ik kan op een gepaste manier mondeling informatie geven of vragen aan
medeleerling.
• Ik kan op een gepaste manier mondeling informatie geven of vragen aan
bekende volwassenen.
• Ik kan op een gepaste manier mondeling verslag uitbrengen aan
medeleerlingen.
• Ik kan op een gepaste manier mondeling verslag uitbrengen aan bekende
volwassenen.
• Ik kan op een gepaste manier kritische reageren.
• Ik kan op een gepaste manier argumenten aanbrengen.
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40

NED 16

Zich in een herkenbare situatie kunnen inleven en zich soepel en natuurlijk
kunnen uitdrukken en bewegen.
• Ik kan me inleven in een situatie die ik herken.
• Ik kan soepel en natuurlijk uitdrukken en bewegen in een herkenbare situatie.

41

NED 16

Door middel van mimiek en gebaren bepaalde gevoelens kunnen uitdrukken.
• Ik kan bepaalde gevoelens door middel van mijn mimiek uitdrukken.
• Ik kan bepaalde gevoelens door middel van gebaren uitdrukken.

42

NED 16

De klasgenoten aankijken en toespreken.
• Ik ben bereid mijn klasgenoten aan te kijken.
• Ik ben bereid mijn klasgenoten toe te spreken.
• Ik kijk mijn klasgenoten aan wanneer ik hen toespreek.

43

NED 17

Een positieve bereidheid om het woord te nemen, tonen.
• Ik ben bereid te spreken voor een groep medeleerlingen.
• Ik ben bereid te spreken voor gekende volwassenen.

44

NED 17

Een positieve houding tonen ten overstaan van na te leven gespreksconventies.
• Ik ben bereid me te houden aan de regels die gelden tijdens een gesprek.

45

NED 17

Respect tonen voor de gesprekspartner.
• Ik toon respect voor mijn gesprekspartner.
• Ik kijk mijn gesprekspartner aan.
• Ik gebruik gepaste taal.

46

NED 17

Voor de eigen mening kunnen opkomen.
• Ik kan mijn eigen mening mondeling verwoorden.
• Ik kan mijn eigen mening verdedigen door te argumenteren.

Lezen
47

NED 18

teskten
zoals

48

NED 19

De informatie kunnen achterhalen in teksten.
•
•
•
•
•

Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde instructies.
Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde schema’s.
Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde informatieve teksten.
Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde fictieteksten.
Ik kan informatie halen uit voor mij bestemde gedichten.

De informatie op een overzichtelijke wijze kunnen ordenen.
• Ik kan de informatie uit school- en studieteksten overzichtelijk ordenen.
• Ik de informatie uit instructies bij schoolopdrachten overzichtelijk ordenen.

49

NED 20

De informatie kunnen beoordelen die voorkomt in leesteksten.
•
•
•
•
•

Ik kan de informatie die voorkomt in brieven beoordelen.
Ik kan de informatie die voorkomt in jeugdkranten beoordelen.
Ik kan de informatie die voorkomt in tijdschriften beoordelen.
Ik kan de informatie die voorkomt in themaboeken voor jongeren beoordelen.
Ik kan de informatie die voorkomt in oproepen en reclameteksten beoordelen.
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50

NED 21

teksten
zoals

Ervaren van leesplezier.
•
•
•
•

Ik vind het fijn om jeugdliteratuur te lezen.
Ik vind het fijn om historische verhalen te lezen.
Ik vind het fijn om informatie over mijn hobby te lezen.
Ik vind het fijn om stripverhalen te lezen.

Schrijven
51

NED 22

Overzichten, aantekeningen, mededelingen kunnen op- en overschrijven.
• Ik kan een overzicht op- en overschrijven.
• Ik kan aantekeningen op- en overschrijven.
• Ik kan een mededeling op- en overschrijven.

52

NED 23

Een schriftelijke oproep, een uitnodiging of een instructie richten aan
leeftijdsgenoten.
• Ik kan een oproep voor leeftijdsgenoten schrijven.
• Ik kan een uitnodiging voor leeftijdsgenoten schrijven.
• Ik kan instructies voor leeftijdsgenoten schrijven.

53

NED 24

Een boodschap op een overzichtelijke wijze kunnen neerschrijven.
•
•
•
•

54

NED 25

Ik kan een overzichtelijke persoonlijke brief schrijven.
Ik kan een overzichtelijk verslag schrijven.
Ik kan een formulier op een overzichtelijke manier invullen.
Ik kan op een overzichtelijke manier vragen schriftelijk beantwoorden.

Bij het schrijven de tekst verzorgen, rekening houdend met handschrift en lay-out.
• Ik schrijf leesbaar en verzorgd.
• Ik gebruik een overzichtelijke lay-out bij het schrijven.

55

NED 25

Bij het schrijven spellingafspraken en -regels toepassen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik schrijf klankzuivere woorden foutloos.
Ik schrijf veelvoorkomende niet-klankzuivere woorden foutloos.
Ik schrijf regelwoorden met of zonder hulpmiddel foutloos.
Ik schrijf werkwoorden met of zonder hulpmiddel foutloos.
Ik schrijf woorden met open/gesloten lettergreep met of zonder hulpmiddel
foutloos.
Ik gebruik hoofdletters waar nodig.
Ik gebruik een punt waar nodig.
Ik gebruik van een komma waar nodig
Ik gebruik van een vraagteken waar nodig.
Ik gebruik van een uitroepteken waar nodig.
Ik gebruik van een dubbelpunt waar nodig.
Ik gebruik de leestekens, “., ?!: waar nodig.

Taalbeschouwing algemeen
56

NED 27*

Bereid zijn om op hun niveau bewust te reflecteren op taalgebruik en taalsysteem.
• Ik ben bereid om na te denken over het gebruik van taal.
• Ik ben bereid om na te denken over het systeem van taal.
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57

NED 27*

Bereid zijn om op het eigen niveau van verworven inzichten gebruik te maken in
hun talig handelen.
• Ik ben bereid om mijn eigen werk te verbeteren na feedback.

58

NED 28*

Bij het reflecteren op taalgebruik en taalsysteem Interesse in en respect tonen
voor de identiteit van de ander, voor ieders cultuur.
• Ik ben bereid interesse en respect te tonen voor de eigenheid van anderen en
voor hun cultuur.

Taalbeschouwing: taalgebruik
59

NED 29*

Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen reflecteren op de
belangrijkste factoren van een communicatiesituatie.
• Ik kan de begrippen zender, ontvanger, boodschap, bedoeling, situatie in een
gekende context gebruiken.
• Ik kan in functie van de ontvanger de taal van de boodschap aanpassen.
• Ik kan in functie van het doel en de situatie van de communicatie de taal van de
boodschap aanpassen.

60

NED 30*

Met het oog op doeltreffende communicatie in voor hen relevante en concrete
taalgebruikssituaties kunnen reflecteren.
• Ik kan uitleggen waarom er afspraken zijn voor taal en taalgebruik.
• Ik kan uitleggen hoe taalafspraken gevolgen hebben voor mezelf en de
anderen.
• Ik kan uitleggen waar de verschillende soorten taal voorkomen in mijn
omgeving.
• Ik kan uitleg geven over over de meest geschikte taal die ik kan gebruiken om
zo goed mogelijk te communiceren (mondeling en/of schriftelijk) in een
gekende situatie.

Taalbeschouwing : taalsysteem
61

NED 31

In voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties en op hun niveau kunnen
reflecteren op een aantal structurele aspecten, met het oog op doeltreffende
communicatie.
In verband met klanken, woorden, zinnen en teksten:
• Ik kan uitleggen waarom het gebruik van de juiste klanken, de juiste woorden,
correcte zinnen en goede teksten belangrijk is om goed te communiceren.
• Ik kan uitleggen waarom een correcte spelling belangrijk is om schriftelijk goed
te communiceren.
• Ik kan uitleggen hoe structurele aspecten van de taal de betekenis van
geschreven of gesproken tekst kan beïnvloeden.

Begrippen en termen
62

NED 33

Een aantal taalverschijnselen herkennen en de bijhorende begrippen en termen
kunnen gebruiken.
• Ik begrijp de meest voorkomende termen* van taalbeschouwing.
• Ik kan begrippen van taalbeschouwing zelf gebruiken om na te denken over
correct taalgebruik in situatries uit mijn dagelijks leven.

* de lijst van de termen: zie bladzijde 13 tot en met 15
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(Inter)Culturele gerichtheid
63

NED 34*

Een (inter)culturele gerichtheid tonen.
• Ik ben bereid kennis te maken met luister- en leesteksten uit eigen en andere
samenlevingen.

Functionele rekenvaardigheid
Visualiteit
64

WIS 1

Tekeningen correct van het bord kunnen overnemen.
• Ik kan tekeningen correct overnemen van het bord.

65

WIS 2

Figuren kunnen herkennen, aanvullen, samenstellen en ordenen.
•
•
•
•

Ik kan vlakke figuren herkennen.
Ik kan vlakke figuren aanvullen.
Ik kan vlakke figuren samenstellen.
Ik kan vlakke figuren ordenen.

Percepto-motoriek
66

WIS 3

Een tweedimensionale tekening verkleind en vergroot kunnen tekenen met behulp
van een raster.
• Ik kan een tekening van een vlakke figuur verkleinen met behulp van een
rooster.
• Ik kan een tekening van een vlakke figuur vergroten met behulp van een
rooster.
• Ik kan tekenen op schaal.

67

WIS 4

Een tweedimensionale tekening kunnen spiegelen om een verticale en een
horizontale as met behulp van een raster.
• Ik kan een vlakke figuur spiegelen om een verticale as met behulp van een
raster.
• Ik kan een vlakke figuur een vlakke figuur spiegelen om een horizontale as met
behulp van een raster.
• Ik kan ruimtefiguren herkennen.

68

WIS 5

Een ontwikkeling kunnen maken van een driedimensionaal lichaam.
• Ik kan een kubus ontvouwen.
• Ik kan een balk ontvouwen.
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Getalinzicht
69

WIS 6

Inzicht hebben in de relatie tussen breuk, decimaal getal en percent.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan uitleggen wat een breuk is.
Ik kan de delen van een breuk benoemen.
Ik kan uitleggen waarvoor de noemer van een breuk staat.
Ik kan uitleggen waarvoor de teller van een breuk staat.
Ik kan een breuk schrijven als een kommagetal.
Ik kan een breuk nemen van een geheel.
Ik kan uitleggen wat het woord percent betekent.
Ik kan percent als een breuk schrijven.

Hoofdbewerkingen
70

WIS 7

Hoofdbewerkingen met natuurlijke getallen kunnen maken, met inbegrip van de
nulmoeilijkheid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan uitleggen wat een cijfer is.
Ik kan uitleggen wat een getal is.
Ik kan uitleggen wat de waarde van een cijfer in een getal is.
Ik kan een getal samenstellen. ( eenheden, tientallen, honderdtallen,
duizendtallen, …).
Ik kan getallen juist onder elkaar zetten ( eenheden onder eenheden, tientallen
onder tientallen , honderdtallen onder honderdtallen , …).
Ik kan uitleggen wat de deler van een getal is.
Ik kan uitleggen wat een veelvoud is.
Ik kan de regel van deelbaarheid door 2 uitleggen.
Ik kan de regel voor deelbaarheid door 3 uitleggen.
Ik kan de regel voor deelbaarheid door 5 uitleggen.
Ik kan de regel voor deelbaarheid door 9 uitleggen.
Ik kan de regel voor deelbaarheid door 10 uitleggen.
Ik kan de regel voor deelbaarheid door 25 uitleggen.
Ik kan de regel voor deelbaarheid door 100 uitleggen.
Ik kan de regel voor deelbaarheid door 1000 uitleggen.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 2 toe.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 3 toe.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 5 toe.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 9 toe.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 10 toe.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 25 toe.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 100 toe.
Ik pas de regel voor deelbaarheid van 1000 toe.
Ik kan uitleggen wat som en termen zijn.
Ik kan een optelling met natuurlijke getallen maken.
Ik kan uitleggen wat aftrekking, verschil, aftrektal en aftrekker zijn.
Ik kan een aftrekking met natuurlijke getallen maken.
Ik kan uitleggen wat vermenigvuldiging, product, factor en vermenigvuldigtal en
vermenigvuldiger zijn.
Ik kan een vermenigvuldiging van natuurlijke getallen maken.
Ik kan uitleggen wat deling, deler, quotiënt en deeltal zijn.
Ik kan een deling van natuurlijke getallen maken.
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71

WIS 8

Breuken kunnen optellen en aftrekken waarbij het resultaat een breuk is met een
noemer kleiner dan of gelijk aan 16.
•
•
•
•
•
•
•
•

72

WIS 9

Ik kan teller en noemer van een breuk vermenigvuldigen met een zelfde getal.
Ik kan teller en noemer van een breuk delen door hetzelfde getal.
Ik kan breuken vereenvoudigen.
Ik kan breuken gelijknamig maken.
Ik kan gelijknamige breuken optellen.
Ik kan gelijknamige breuken aftrekken.
Ik kan ongelijknamige breuken optellen.
Ik kan ongelijknamige breuken aftrekken.

Hoofdbewerkingen met een decimaal getal en een natuurlijk getal kunnen maken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan uitleggen wat een kommagetal is.
Ik kan in een kommagetal het geheel en het decimaal gedeelte aanduiden.
Ik kan decimale getallen lezen.
Ik kan decimale getallen schrijven.
Ik kan uitleggen wat de waarde van een cijfer is in een kommagetal.
Ik kan een kommagetal samenstellen. (eenheden, tienden , honderdsten,
duizendsten, tienduizendsten ,…)
Ik kan kommagetallen juist onder elkaar zetten. (eenheden onder eenheden,
tienden onder tienden, honderdsten onder honderdsten, duizendsten onder
duizendsten, …)
Ik kan kommagetallen afronden tot op het dichtst bijgelegen natuurlijk getal.
Ik kan kommagetallen optellen.
Ik kan kommagetallen aftrekken.
Ik kan kommagetallen vermenigvuldigen.
Ik kan een kommagetal delen door een natuurlijk getal.

Wiskunde in praktische situaties
73

WIS 10

De hoofdbewerkingen in verschillende situaties kunnen toepassen.
• Ik kan vraagstukken met hoofbewerkingen (optelling, aftrekking,
vermenigvuldiging, deling) oplossen.

74

WIS 11

Grootheden en resultaten van bewerkingen kunnen schatten en zinvol afronden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan de som van maximum drie termen schatten (tot 1000).
Ik kan het verschil van twee getallen (kleiner dan 1000) schatten.
Ik kan het product van twee factoren (elk kleiner dan 100) schatten.
Ik kan het quotiënt van een deling van een deeltal maximum 4 cijfers en een
deler van maximum 2 cijfers schatten.
Ik kan de som van twee kommagetallen (met maximum twee decimalen)
schatten.
Ik kan het verschil twee kommagetallen (met maximum twee decimalen)
schatten.
Ik kan het product van twee kommagetallen (met maximum twee decimalen)
schatten.
Ik kan een getal afronden.
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75

WIS 12

Een rekenopgave kunnen oplossen en controleren.
•
•
•
•
•
•
•
•

76

WIS 13

Ik kan een optelling oplossen.
Ik kan een optelling controleren met een rekenmachine.
Ik kan een aftrekking oplossen.
Ik kan een aftrekking controleren met een rekenmachine.
Ik kan een vermenigvuldiging oplossen.
Ik kan een vermenigvuldiging controleren met een rekenmachine.
Ik kan een deling oplossen.
Ik kan een deling controleren met een rekenmachine.

Met verhoudingen en percenten in praktische situaties kunnen werken.
• Ik kan percent van een getal berekenen.
• Ik ken de regel van drie.
• Ik kan de regel van drie toepassen.

Zakrekenmachine
77

WIS 14

Met een zakrekenmachine kunnen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen en
delen.
•
•
•
•

78

WIS 15

Ik kan een optelling met een zakrekenmachine maken.
Ik kan een aftrekking met een zakrekenmachine maken.
Ik kan een vermenigvuldiging met een zakrekenmachine maken.
Ik kan een deling met een zakrekenmachine maken.

De te bekomen uitkomsten vooraf schatten en achteraf controleren.
• Ik kan vooraf een uitkomst schatten.
• Ik kan achteraf een uitkomst controleren.

79

WIS 16

Met een zakrekenmachine een percent kunnen nemen van een getal.
• Ik kan met een zakrekenmachine een procent van een getal berekenen.

80

WIS 17

Doelgericht een zakrekenmachine kunnen gebruiken.
• Ik gebruik enkel een rekenmachine als het nodig is.

Grootheden en eenheden
81

WIS 18

Twee of meer gelijksoortige objecten kunnen vergelijken en ordenen zonder
gebruik te maken van een maateenheid.
• Ik kan twee of meerdere voorwerpen rangschikken van klein naar groot.

82

WIS 19

De begrippen omtrek, oppervlakte, volume, inhoud, massa, tijd, temperatuur en
hoekgrootte kennen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan uitleggen wat de omtrek van een figuur is.
Ik kan uitleggen wat de oppervlakte van een figuur is.
Ik kan uitleggen wat volume is.
Ik kan uitleggen wat inhoud is.
Ik kan uitleggen wat massa is.
Ik kan uitleggen wat tijd is.
Ik kan uitleggen wat temperatuur is.
Ik kan uitleggen wat hoekgrootte is.
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83

WIS 20

De belangrijkste eenheden kennen en de symbolen daarvan juist kunnen
gebruiken.
Ik ken de eenheid van lengte.
Ik ken de eenheid van massa.
Ik ken de eenheid van inhoud.
Ik ken de eenheid van volume.
Ik ken de eenheid van oppervlakte.
Ik ken de eenheid van tijd.
Ik kan lengtematen juist gebruiken (km, hm, dam, m, dm, cm, mm)
Ik kan massamaten juist gebruiken (T, kg, hg, dag , g, dg, cg, mg)
Ik kan inhoudsmaten juist gebruiken. (hl, dal, l dl, cl ml)
Ik kan oppervlaktematen juist gebruiken (km²,hm², dam², m², dm², cm², mm² )
Ik kan volumematen juist gebruiken (m³, dm³, cm³, mm³)
Ik kan tijdsmaten juist gebruiken (jaren, maanden, weken, dagen, uren,
minuten, seconden)
• Ik kan een analoge klok lezen.
• Ik kan een digitale klok lezen.
• Ik kan gegevens van een tabel aflezen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

84

WIS 21

Het verband zien tussen de verandering in de eenheid en de verandering bij het
maatgetal bij herleidingen.
•
•
•
•
•
•

85

WIS 22

Ik kan lengtematen omzetten met behulp van een tabel.
Ik kan massamaten omzetten met behulp van een tabel.
Ik kan inhoudsmaten omzetten met behulp van een tabel.
Ik kan oppervlaktematen omzetten met behulp van een tabel.
Ik kan volumematen omzetten met behulp van een tabel.
Ik kan tijdsmaten omzetten.

Eenvoudige vraagstukken in verband met omtrek, oppervlakte, inhoud, massa,
tijd, temperatuur en hoekgrootte kunnen oplossen.
• Ik kan eenvoudige vraagstukken i.v.m. omtrek oplossen met behulp van
gegeven formules .
• Ik kan eenvoudige vraagstukken i.v.m. oppervlakte oplossen met behulp van
gegeven formules .
• Ik kan eenvoudige vraagstukken i.v.m. inhoud oplossen met behulp van een
tabel.
• Ik kan eenvoudige vraagstukken i.v.m. massa oplossen met behulp van een
tabel.
• Ik kan eenvoudige vraagstukken i.v.m. tijd oplossen met behulp van een tabel.
• Ik kan eenvoudige vraagstukken i.v.m. temperatuur oplossen.
• Ik kan eenvoudige vraagstukken i.v.m. hoekgrootte oplossen.

86

WIS 23

Bij een meetopdracht op een verantwoorde manier een keuze kunnen maken
tussen instrumenten.
• Ik kan bij een meetopdracht het juiste meetinstrument kiezen.
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87

WIS 24

Grootheden kunnen meten en berekenen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan een lengte meten.
Ik kan een omtrek meten.
Ik kan de omtrek berekenen.
Ik kan een oppervlakte berekenen.
Ik kan een inhoud meten.
Ik kan een inhoud berekenen.
Ik kan een massa meten .
Ik kan een massa berekenen.
Ik kan tijd meten.
Ik kan tijd berekenen.

Lijnen
88

WIS 25

Verschillende soorten lijnen kunnen benoemen.
•
•
•
•
•

89

WIS 25

Verschillende soorten lijnen kunnen tekenen.
•
•
•
•
•

90

WIS 26

Ik kan een gebogen lijn herkennen.
Ik kan een gebroken lijn herkennen.
Ik kan een rechte herkennen.
Ik kan een halve rechte herkennen.
Ik kan een lijnstuk herkennen.

Ik kan een gebogen lijn tekenen.
Ik kan een gebroken lijn tekenen.
Ik kan een rechte tekenen.
Ik kan een halve rechte tekenen.
Ik kan een lijnstuk tekenen.

Een lijnstuk kunnen tekenen.
• Ik kan een lijnstuk tekenen.

91

WIS 27

De lengte nauwkeurig kunnen meten.
• Ik kan een lengte nauwkeurig meten.

92

WIS 28

De onderlinge stand herkennen van rechten.
•
•
•
•
•

93

WIS 28

Ik kan evenwijdige stand van rechten herkennen.
Ik kan snijdende stand van rechten herkennen.
Ik kan loodrechte stand van rechten herkennen.
Ik kan met behulp van een geodriehoek een loodlijn tekenen.
Ik kan met behulp van een geodriehoek evenwijdige rechten tekenen.

Rechten kunnen tekenen waarvan de onderlinge stand beschreven is.
•
•
•
•
•

Ik kan uitleggen wat samenvallende rechten zijn.
Ik kan uitleggen wat niet samenvallende rechten zijn.
Ik kan uitleggen wat evenwijdige stand van rechten is.
Ik kan uitleggen wat snijdende rechten zijn.
Ik kan uitleggen wat loodrechte stand van rechten is.

Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG
Didactische katern bij de leerplannen AV Project Algemene Vakken

52

Hoeken
94

WIS 29

De elementen van een hoek kunnen aanduiden.
• Ik kan bij een hoek het hoekpunt aanduiden.
• Ik kan bij een hoek de benen aanduiden.
• Ik kan bij een hoek ,het hoekoppervlak met een boogje aanduiden.

95

WIS 29

De elementen van een hoek kunnen benoemen.
• Ik kan de delen van een hoek benoemen.

96

WIS 30

De hoeken kunnen aanduiden.
•
•
•
•
•
•

97

WIS 30

Ik kan een nulhoek herkennen.
Ik kan een scherpe hoek herkennen.
Ik kan een rechte hoek herkennen.
Ik kan een stompe hoek herkennen.
Ik kan een gestrekte hoek herkennen.
Ik kan een volle hoek herkennen.

De hoeken kunnen rubriceren.
• Ik kan hoeken ordenen volgens grootte. ( nulhoek, scherpe hoek, rechte hoek,
stompe hoek, gestrekte hoek, volle hoek.

98

WIS 31

Hoeken kunnen meten.
• Ik kan een hoek meten.

99

WIS 31

Hoeken kunnen tekenen.

• Ik kan een hoek tekenen.
Vlakke figuren
100

WIS 32

Figuren kunnen indelen in vlakke figuren en ruimtelijke figuren.
• Ik kan figuren indelen in vlakke en ruimte figuren.

101

WIS 33

Vlakke figuren kunnen indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken zijn.
• Ik kan vlakke figuren indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken
zijn.

102

WIS 34

Veelhoeken kunnen classificeren volgens het aantal hoeken en zijden.
• Ik kan veelhoeken onderverdelen volgens het aantal hoeken en zijden.

103

WIS 35

Driehoeken kunnen classificeren met als criteria het aantal gelijke zijden of
hoeken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan driehoeken indelen volgens de lengte van zijden.
Ik kan driehoek indelen volgens grootte van hoeken.
Ik kan uitleggen wat een ongelijkzijdige driehoek is.
Ik kan uitleggen wat een gelijkbenige driehoek is.
Ik kan uitleggen wat een gelijkzijdige driehoek ,is.
Ik kan uitleggen wat een scherphoekige driehoek is.
Ik kan uitleggen wat een rechthoekige driehoek is.
Ik kan uitleggen wat een stomphoekige driehoek is.
Ik kan de eigenschappen van een ongelijkzijdige driehoek geven.
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•
•
•
•
•
104

WIS 36

Ik kan de eigenschappen van een gelijkbenige driehoek geven.
Ik kan de eigenschappen van een gelijkzijdige driehoek geven.
Ik kan de eigenschappen van een scherphoekige driehoek geven.
Ik kan de eigenschappen van een rechthoekige driehoek geven.
Ik kan de eigenschappen van een stomphoekige driehoek geven.

Driehoeken kunnen tekenen, waarvan een aantal voorwaarden in verband met
gelijkheid van zijden en hoeken gegeven zijn.
• Ik kan een driehoek tekenen die aan een aantal voorwaarden voldoet.

105

WIS 37

Vierhoeken kunnen classificeren met als criteria het aantal gelijken zijden, aantal
paren evenwijdige zijden, aantal gelijke hoeken, eigenschappen van de
diagonalen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

106

WIS 38

Ik kan vierhoeken ordenen volgens het aantal gelijke zijden.
Ik kan vierhoeken ordenen volgens het aantal paar evenwijdige zijden.
Ik kan vierhoeken ordenen volgens het aantal gelijke hoeken.
Ik kan uitleggen wat diagonaal van een vierhoek is.
Ik kan vierhoeken ordenen volgens de eigenschappen van de diagonalen.
Ik kan een vierkant herkennen.
Ik kan een rechthoek herkennen.
Ik ken de eigenschappen van een vierkant.
Ik ken de eigenschappen van een rechthoek.

Vierhoeken kunnen tekenen, waarvan een aantal voorwaarden in verband met
gelijkheid van zijden en hoeken gegeven zijn.
• Ik kan een vierhoek tekenen die aan een aantal voorwaarden in verband met
gelijkheid van zijden voldoet.
• Ik kan een vierhoek tekenen die aan een aantal voorwaarden in verband met
gelijkheid van hoeken voldoet.

107

WIS 39

De omtrek van een driehoek, vierkant en een rechthoek kunnen berekenen.
• Ik kan de omtrek van een driehoek bereken met behulp van een formule.
• Ik kan de omtrek van een vierkant bereken met behulp van een formule.
• Ik kan de omtrek van een rechthoek bereken met behulp van een formule.

108

WIS 39

De oppervlakte van een driehoek, vierkant en een rechthoek kunnen berekenen.
• Ik kan de oppervlakte van een driehoek bereken met behulp van een formule.
• Ik kan de oppervlakte van een vierkant bereken met behulp van een formule.
• Ik kan de oppervlakte van een rechthoek bereken met behulp van een formule.

109

WIS 40

Een cirkel kunnen tekenen.
• Ik kan een cirkel tekenen met behulp van een passer.

110

WIS 41

Met gegeven formule de omtrek van een cirkel kunnen berekenen.
•
•
•
•
•

111

WIS 41

Ik kan een cirkel herkennen.
Ik kan uitleggen wat het middelpunt van een cirkel is.
Ik kan uitleggen wat de straal van een cirkel is.
Ik kan uitleggen wat de diameter van een cirkel is.
Ik kan de omtrek van een cirkel berekenen met behulp van een formule.

Met gegeven formule de oppervlakte van een cirkel kunnen berekenen.
• Ik kan de oppervlakte van een cirkel berekenen met behulp van een formule.
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Ruimtelijke figuren
112

WIS 42

Een kubus en een balk herkennen.
• Ik kan een balk herkennen.
• Ik kan een kubus herkennen.

113

WIS 43

Een piramide, cilinder, kegel en bol herkennen.
•
•
•
•

114

WIS 44

Ik kan een piramide herkennen.
Ik kan een cilinder herkennen.
Ik kan een kegel herkennen.
Ik kan een bol herkennen.

Met gegeven formule de inhoud van een kubus en een balk kunnen berekenen.
• Ik kan de inhoud van een kubus berekenen met behulp van een formule.
• Ik kan de inhoud van een balk berekenen met behulp van een formule.

Informatieverwerking
115

WIS 45

Informatie uit grafieken, tabellen, diagrammen, kunnen halen.
• Ik kan informatie uit grafieken halen.
• Ik kan informatie uit diagrammen halen.
• Ik kan informatie uit tabellen halen.

116

WIS 45

Informatie uit kaarten en schaalmodellen kunnen halen.
• Ik kan informatie halen uit kaarten.
• Ik kan informatie halen uit schaalmodellen.

117

WIS 46

Met plattegronden en plan kunnen werken.
• Ik kan met een plattegrond werken.
• Ik kan met een plan werken.

118

WIS 47

Een schaalaanduiding herkennen.
• Ik kan een schaalaanduiding herkennen.
• Ik kan uitleggen wat een schaal is.

119

WIS 47

Een schaalaanduiding benoemen.
• Ik kan uitleggen wat een lijnschaal is.
• Ik kan uitleggen wat een breukschaal is.

120

WIS 47

Een schaalaanduiding kunnen gebruiken.
•
•
•
•

121

WIS 48

Ik kan een schaalaanduiding gebruiken.
Ik kan werkelijke afmetingen berekenen a.d.h. schaal.
Ik kan uitleggen wat de regel van drie is.
Ik kan de regel van drie toepassen.

Een rekenkundig gemiddelde kunnen berekenen.
• Ik kan een rekenkundig gemiddelde berekenen.
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122

WIS 49

Met tekeningen en modellen op schaal kunnen werken.
• Ik kan met tekeningen op schaal werken.
• Ik kan met modellen op schaal werken.

Geld
123

WIS 50

In reële situaties kunnen rekenen met geld.
• Ik kan met geld rekenen.

Functionele wetenschappelijke vaardigheid
Onderzoeken
124

NWE 1

De waarnemingen kunnen weergeven bij het gericht waarnemen met alle
zintuigen.
•
•
•
•

125

NWE 2

Ik kan gericht waarnemen met mijn ogen.
Ik kan gericht waarnemen met mijn oren.
Ik kan gericht waarnemen met mijn neus.
Ik kan gericht waarnemen met mijn handen.

In betekenisvolle situaties geschikte meetinstrumenten kunnen kiezen.
• Ik kan het juiste meetinstrument kiezen.

126

NWE 2

In betekenisvolle situaties geschikte meetinstrumenten kunnen hanteren.
• Ik kan meetinstrumenten gebruiken.

127

NWE 2

In betekenisvolle situaties metingen kunnen uitvoeren.
• Ik kan metingen uitvoeren.

128

NWE 3

Een hypothese in verband met een natuurlijk en waarneembaar verschijnsel
onder begeleiding via een eenvoudig onderzoekje kunnen toetsen aan de
werkelijkheid.
• Ik kan met een eenvoudig onderzoek aantonen dat mijn vermoeden i.v.m. een
natuurlijk verschijnsel klopt.

129

NWE 4

Eenvoudige tabellen, grafieken en diagrammen in verband met
natuurwetenschappelijke verschijnselen kunnen gebruiken.
•
•
•
•
•

Ik kan een tabel i.v.m. een natuurwetenschappelijk verschijnsel aflezen.
Ik kan een grafiek i.v.m. een natuurwetenschappelijk verschijnsel aflezen.
Ik kan een diagram i.v.m. een natuurwetenschappelijk verschijnsel aflezen.
Ik kan een lijngrafiek i.v.m. een natuurwetenschappelijk verschijnsel aflezen.
Ik kan een lijngrafiek i.v.m. een natuurwetenschappelijk verschijnsel opstellen.
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Levende organismen
130

NWE 5

In een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten gelijkenissen en
verschillen kunnen ontdekken en weergeven.
•
•
•
•
•
•

131

NWE 5

Ik kan in een verzameling mensen gelijkenissen vinden.
Ik kan in een verzameling dieren gelijkenissen vinden.
Ik kan in een verzameling planten gelijkenissen vinden.
Ik kan in een verzameling mensen verschillen opnoemen.
Ik kan in een verzameling dieren verschillen opnoemen.
Ik kan in een verzameling planten verschillen opnoemen.

Op basis van minstens één criterium een eigen ordening kunnen aanbrengen in
een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten.
• Ik kan a.d.h.v. een kenmerk mensen rangschikken.
• Ik kan a.d.h.v. een kenmerk dieren rangschikken.
• Ik kan a.d.h.v. een kenmerk planten rangschikken.

132

NWE 6

Bij goed gekozen voorbeelden van organismen uit de eigen omgeving kunnen
ontdekken en weergeven hoe deze aangepast zijn aan hun omgeving.
• Ik kan dieren uit mijn eigen omgeving herkennen.
• Ik kan planten uit mijn eigen omgeving herkennen.
• Ik kan uitleggen hoe dieren uit mijn eigen omgeving zich aanpassen aan de
omgeving.
• Ik kan uitleggen hoe planten uit mijn eigen omgeving zich aanpassen aan de
omgeving.

133

NWE 7

De wet van eten en gegeten worden kunnen illustreren aan de hand van minstens
drie met elkaar verbonden voedselketens.
• Ik kan uitleggen wat een voedselketen is.
• Ik kan een eenvoudige voedselketen ( 3-5 stappen) opstellen.

134

NWE 8

In concrete voorbeelden aantonen hoe de mens de natuur en het milieu
beïnvloedt.
• Ik kan met een eenvoudig voorbeeld aantonen dat de mens de natuur
beïnvloed.
• Ik kan met een eenvoudig voorbeeld aantonen dat de mens het milieu
beïnvloed.

135

NWE 9

Belangrijke organen in het menselijk lichaam kunnen lokaliseren.
• Ik kan op een afbeelding of model de organen van de ademhalingsstelsel
aanduiden.
• Ik kan op een afbeelding of model de organen van de spijsverteringstelsel
aanduiden
• Ik kan op een afbeelding of model de organen van de voortplantingsstelsel
aanduiden
• Ik kan op een afbeelding of model de organen van de transportstelsel
aanduiden
• Ik kan op een afbeelding of model de organen van de uitscheidingsstelsel
aanduiden.
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136

NWE 9

Belangrijke organen in het menselijk lichaam kunnen benoemen.
•
•
•
•
•

137

NWE 10

De functie van de belangrijkste organen van het menselijk lichaam op een
eenvoudige wijzen kunnen weergeven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

138

NWE 10

NWE 11

Ik ken de functie van de longen.
Ik ken de functie van het hart.
Ik ken de functie van de maag.
Ik ken de functie van de lever.
Ik ken de functie van de alvleesklier.
Ik ken de functie van de dunne darm.
Ik ken de functie van de dikke darm.
Ik ken de functie van de endeldarm.
Ik ken de functie van de huid.
Ik ken de functie van de nieren.
Ik ken de functie van de urineblaas.

De functie van de stelsels van het menselijk lichaam op een eenvoudige wijzen
kunnen weergeven. (U)
•
•
•
•
•

139

Ik kan de juiste naam geven van de organen van het ademhalingsstelsel.
Ik kan de juiste naam geven van de organen van het spijsverteringsstelsel.
Ik kan de juiste naam geven van de organen van het voortplantingsstelsel.
Ik kan de juiste naam geven van de organen van het transportstelsel.
Ik kan de juiste naam geven van de organen van het uitscheidingsstelsel.

Ik kan de functie van het ademhalingsstelsel eenvoudig uitleggen. (U)
Ik kan de functie van het spijsverteringsstelsel eenvoudig uitleggen. (U)
Ik kan de functie van het voortplantingsstelsel eenvoudig uitleggen. (U)
Ik kan de functie van het transportstelsel eenvoudig uitleggen. (U)
Ik kan de functie van het uitscheidingsstelsel eenvoudig uitleggen. (U)

Kunnen beschrijven hoe de voortplanting bij mensen verloopt.
• Ik kan uitleggen hoe de voortplanting bij de mens verloopt.

140

NWE 11

Middelen kunnen aangeven om zwangerschap te voorkomen.
• Ik kan middelen opnoemen die zwangerschap voorkomen.

141

NWE 12

Middelen kunnen aangeven om seksueel overdraagbare aandoeningen te
voorkomen.
• Ik kan middelen opsommen om SOA’s te voorkomen.

142

NWE 13

Waarneembare stofomzettingen met concrete voorbeelden uit de levende natuur
kunnen illustreren.
• Ik kan met een voorbeeld aantonen dat een levend organismen kan
veranderen.

143

NWE 13

Waarneembare stofomzetting met concrete voorbeelden uit de niet-levende
natuur kunnen illustreren.
• Ik kan met een voorbeeld aantonen dat niet-levende organismen kunnen
veranderen.
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144

NWE 14

Wetenschappelijke kennis kunnen verbinden met dagelijkse waarnemingen,
concrete toepassingen of maatschappelijke evoluties.
• Ik kan aan de hand van voorbeelden het verband leggen tussen
wetenschappelijke verschijnselen in dagelijkse waarnemingen.

145

NWE 15

Waarneembare fysische verschijnselen, waaronder uitzetting en verandering van
aggregatietoestanden, in verband kunnen brengen met temperatuurverandering.
•
•
•
•

146

NWE 16

Ik kan uitleggen wat vaste aggregatietoestand is.
Ik kan uitleggen wat vloeibare aggregatietoestand is.
Ik kan uitleggen wat gasvormige aggregatietoestand is.
Ik kan verandering van aggregatietoestand i.v.m. brengen met verandering van
temperatuur brengen.

Met concrete voorbeelden energievormen uit het dagelijkse leven kunnen
verbinden met energiebronnen.
• Ik kan uitleggen welke energievormen er zijn.
• Ik kan energiebronnen opnoemen.
• Ik kan energievormen verbinden met energiebronnen.

147

NWE 17

Energiebesparende maatregelen kunnen verbinden met een duurzame levensstijl.
• Ik kan energiebesparende maatregelen opnoemen.

148

EDV

Met voorbeelden kunnen aangeven dat de mens het biologisch evenwicht kan
beïnvloeden.
• Ik kan met mijn eigen woorden uitleggen hoe de mens het biologisch evnwicht
kan beïnvloeden.

MAVO
Organisatiebekwaamheid
149

MAVO 8

In een kleine groep voor een welomschreven opdracht een planning in de tijd
kunnen maken.
• Ik kan in groep een planning maken.

150

MAVO 8

In een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling in de tijd
kunnen maken.
• Ik kan in groep een taakverdeling maken.

151

MAVO 21

Informatie kunnen halen uit wegwijzers.
• Ik kan informatie halen uit wegwijzers.

152

MAVO 21

Informatie kunnen halen uit pictogrammen.
• Ik kan informatie halen uit pictogrammen.

153

MAVO 21

Informatie kunnen halen uit informatieborden.
• Ik kan informatie halen uit een informatiebord.
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154

MAVO 9

Tijdsaanduidingen op uitnodigingen correct kunnen interpreteren.
• Ik kan tijdsaanduidelingen op uitnodigingen juist begrijpen.

155

MAVO 9

Openings- en sluitingstijden correct kunnen interpreteren.
• Ik kan openings- en sluitingsuren juist begrijpen.

156

MAVO 10

Een kalender kunnen hanteren om gebeurtenissen uit het eigen leven in de tijd te
situeren.
• Ik kan een kalender kunnen hanteren om gebeurtenissen uit het eigen leven in
de tijd te situeren.

157

MAVO 10

Een kalender kunnen hanteren om de tijd tussen de gebeurtenissen correct te
bepalen.
• Ik kan een kalender hanteren om de tijd tussen de gebeurtenissen correct te
bepalen.

158

MAVO 11

De begrippen in verband met tijd kunnen hanteren.
• Ik kan begrippen in verband met tijd gebruiken.

159

MAVO 32

Verschillende vormen van vrijetijdsbesteding aansluitend bij de eigen leefwereld
kunnen opsommen.
• Ik kan verschillende vormen van vrijetijdsbesteding opsommen.

160

MAVO 33

De infrastructuur en mogelijkheden in verband met vrijetijdsbesteding in de eigen
woonomgeving kunnen weergeven.
• Ik kan verschillende vormen van infrastructuur omschrijven.

161

MAVO 34

Met geld kunnen omgaan.
• Ik kan met geld omgaan.

Tijd- en ruimtebewustzijn
162

EDV

De verschillende historische periodes op een tijdsband kunnen situeren.
• Ik kan de verschillende historische periodes op een tijdsband situeren

163

EDV

Met een tijdsband kunnen werken.
• Ik kan met een tijdsband werken.

164

MAVO 12

Belangrijke figuren of gebeurtenissen, die in de lessen aan bod komen, op een
tijdsband kunnen situeren.
• Ik kan belangrijke figuren of gebeurtenissen op een tijdband situeren.

165

MAVO 13

Eenvoudige bronnen kunnen gebruiken.
• Ik kan eenvoudige bronnen gebruiken.

166

MAVO 13

Levende getuigen kunnen raadplegen.
• Ik kan een levende getuigen raadplegen.
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167

MAVO 14

Verschillen in tijdsbesteding tussen vroeger en nu, hier en elders kunnen
illustreren.
• Ik kan verschillen in tijdsbesteding tussen vroeger en nu, hier en elders
aantonen

168

MAVO 15

Aan de hand van eenvoudig bronnenmateriaal het dagelijkse leven van mensen in
een andere tijd kunnen vergelijken met het eigen leven.
• Ik kan het dagelijkse leven van een andere tijd vergelijken met de eigen tijd.

169

MAVO 16

Kritische vragen kunnen stellen bij het omgaan met historische informatie.
• Ik kan kritisch omgaan met historische informatie.

170

MAVO 27

Verschillende woonvormen in de tijd kunnen situeren.
• Ik kan verschillende woonvormen in de tijd situeren.

171

MAVO 17

De begrippen in verband met ruimte kunnen hanteren.
• Ik kan begrippen in verband met ruimte gebruiken.

172

EDV

De evolutie van het wonen doorheen de tijd kunnen illustreren.
• Ik kan de evolutie van het wonen op een tijdsbalk aanduiden.

173

MAVO 19

Op een kaart van Vlaanderen of België en op een kaart van andere bestudeerde
gebieden belangrijke plaatsen kunnen situeren.
• Ik kan belangrijke plaatsen op een kaart situeren (provincies, gewesten,
hoofdsteden, …).

174

EDV

Een landschap herkennen op basis van landschappelijke kenmerken.
• Ik kan verschillende landschappen herkennen (stedelijk, landelijk, industrieel
en toeristisch).

175

MAVO 18

Aan de hand van concrete inrichtingselementen een landelijk, stedelijk, toeristisch
en industrieel landschap van elkaar kunnen onderscheiden.
• Ik kan verschillende landschappen van elkaar onderscheiden (stedelijk,
landelijk, industrieel, toeristisch).

176

MAVO 20

Zich aan de hand van een plattegrond of een kaart kunnen oriënteren.
• Ik kan me aan de hand van een plattegrond of kaart oriënteren.

177

MAVO 22

Door gericht waarnemen of na onderzoek een aantal landschappen in de eigen
omgeving herkennen.
• Ik kan een aantal landschappen in de eigen omgeving herkennen (stedelijk,
landelijk, industrieel, toeristisch).

178

MAVO 23

De verschillende nationaliteiten binnen de school kunnen bepalen.
• Ik kan de verschillende nationaliteiten binnen de school bepalen.

179

MAVO 23

De verschillende nationaliteiten binnen de leefomgeving in een grafiek kunnen
weergeven.
• Ik kan de verschillende nationaliteiten in en grafiek plaatsen.
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180

MAVO 24

Het stratenplan van de schoolgemeente kunnen gebruiken.
• Ik kan het stratenplan van de schoolgemeente gebruiken.

181

MAVO 28

Het wonen in functie van het klimaat, het bouwmateriaal, het landschap, de
samenlevingsvorm, de levensstijl en de beroepsactiviteit kunnen verklaren.
• Ik kan de manier van wonen verklaren (klimaat, materiaal, landschap,
beroepsactiviteit,…).

182

MAVO 31

De functies van stad kunnen verduidelijken.
• Ik kan de functies van de stad uitleggen.

183

MAVO 31

De voor- en de nadelen van het stadsleven kunnen verduidelijken.
• Ik kan de voor- en nadelen van het stadsleven geven.

184

MAVO 25
MAVO 17

De schoolgemeente kunnen situeren in een ruimere omgeving.
• Ik kan de gemeente situeren in een ruimere omgeving (wijk, gehucht,
deelgemeente, stad,…).

185

MAVO 26

De gevaarlijkste punten in de buurt van de school kunnen aanduiden.
• Ik kan de gevaarlijke punten in de buurt van de school aanduiden.

186

MAVO 26

Kunnen omschrijven hoe het eigen gedrag moet aanpast worden aan de
gevaarsituaties.
• Ik kan omschrijven hoe ik mijn gedrag moet aanpassen aan gevaar situaties.

187

MAVO 29

Factoren kunnen opnoemen die het ontstaan van een stad verklaren.
• Ik kan het ontstaan van een stad verklaren.

188

MAVO 30

In een stad sporen uit het verleden kunnen herkennen.
• Ik kan in een stad sporen uit het verleden herkennen.

189

MAVO 30

In een stad sporen uit het verleden kunnen verklaren.
• Ik kan sporen uit het verleden in een stad verklaren.

190

MAVO 36

Een actuele gebeurtenis kunnen situeren in tijd en ruimte.
• Ik kan actuele gebeurtenissen situeren in tijd en ruimte.

Maatschappelijk en ethisch bewustzijn
191

EDV*

Bereid zijn om eigenheid van medeleerlingen accepteren en waarderen.
• Ik kan de eigenheid van medeleerlingen accepteren en waarderen.

192

EDV*

Bereid zijn groepsverband mee te werken.
• Ik kan mee te werken in groepsverband.

193

EDV

Een toegewezen opdracht kunnen uitvoeren.
• Ik kan een opdracht uitvoeren.
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194

EDV

In groepsverband een opdracht kunnen uitvoeren.
• Ik kan in groep een opdracht uitvoeren.

195

EDV

In groepsverband een opdracht kunnen uitvoeren.
• Ik kan bij een gegeven opdracht verantwoordelijkheid dragen.

196

EDV

Op gepaste wijze kritiek kunnen uiten tegenover een ander tijdens een
groepswerk.
• Ik kan op een gepaste manier kritiek uiten tegenover anderen.

197

EDV

Tijdens een groepsopdracht kunnen opkomen voor de taak die men had.
• Ik kan tijdens een groepsopdracht opkomen voor de taak die ik heb

198

EDV*

Bereid zijn anderen de kans geven om te reageren.
• Ik kan andere de kans geven om te reageren.

199

NED 17

Op een gepaste manier voor de eigen mening kunnen opkomen.
• Ik kan op een gepaste manier uitkomen voor een eigen mening.

200

EDV*

Bereid zijn zich in te zetten voor solidariteits- en andere acties in de klas of op
school.
• Ik ben bereid mij in te zetten voor acties in de klas of op school.

201

EDV

Weten waar men terecht kan bij problemen in de eigen leefkring.
• Ik kan uitleggen waar men terecht kan bij problemen (CLB,
jongerenorganisaties).

202

EDV*

Zich bewust worden van de vooroordelen en stereotypen bij bepaalde beroepen.
• Ik ken de vooroordelen en stereotypen bij bepaalde beroepen.

203

EDV
LER 14

Inzicht hebben in de algemene structuur van het secundair onderwijs.
• Ik begrijp de structuur van het secundair onderwijs.

204

EDV*
LER 15

Bereid zijn alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.
• Ik ben bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde schatten.

205

EDV
LER 16
LER 17

De eigen interesses en mogelijkheden kunnen inschatten met het oog op een
studiekeuze.
• Ik kan de eigen interesses en mogelijkheden inschatten met oog op een
studiekeuze.

206

MAVO 1

De rechten en plichten in de school- en leefomgeving kunnen uitleggen.
• Ik ken de rechten en plichten in de school- en leefomgeving.

207

EDV*

Zijn bereid eigen leefomgeving onbevooroordeeld waar te nemen.
• Ik kan de eigen leefomgeving onbevooroordeeld leren bekijken.
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208

MAVO 2

Kunnen de eigen leefomgeving omschrijven.
• Ik kan de eigen leefomgeving omschrijven.

209

MAVO 3

Respectvol kunnen omgaan met verschillende groepen in onze multiculturele
samenleving.
• Ik kan omgaan met verschillende groepen in onze multiculturele samenleving.

210

MAVO 4

Voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind en de sociale
rechtvaardigheid kunnen opkomen.
• Ik kan opkomen voor de basisrechten van de mens en het kind.

211

MAVO 5

Kritisch kunnen zijn tegenover zichzelf.
• Ik kan kritisch zijn tegenover mezelf.

212

MAVO 5

Kritisch kunnen zijn tegenover de medeleerlingen.
• Ik kan kritisch zijn tegenover de medeleerlingen.

213

MAVO 5

Kritisch kunnen zijn tegenover de maatschappij.
• Ik kan kritisch zijn tegenover het maatschappelijk gebeuren.

214

MAVO 6

De verschillende rolverwachtingen t.a.v. jongens en meisjes kunnen herkennen.
• Ik kan de verschillende rolverwachtingen herkennen.

215

MAVO 6

Zich weerbaar kunnen opstellen ten opzichte van rolverwachtingen t.a.v. jongens
en meisjes.
• Ik kan me weerbaar opstellen ten opzichte van de rolverwachtingen.

216

MAVO 7

Rekening kunnen houden met andere opvattingen.
• Ik kan rekening houden met andere opvattingen.

217

MAVO 7

Zich kunnen hoeden voor vooroordelen.
• Ik kan oppassen voor vooroordelen die ik hoor.
• Ik kan oppassen dat ik mijzelf niet door vooroordelen laat beïnvloeden.
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8

Meervoudige intelligentie

Leerlingen die hun eigen krachten leren kennen en benoemen krijgen een positiever zelfbeeld en ze
leren ook de krachten van anderen kennen en waarderen.
De theorie over de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner, een Amerikaanse
psycholoog, wijkt sterk af van de traditionele opvattingen over intelligentie, de daarop gebaseerde
intelligentietesten en eigenlijk ook van de traditionele kennisgerichtheid van het onderwijs. Zijn inspiratie
vond hij in een project over de artistieke begaafdheid van kinderen. Hij was vooral gefascineerd door
het feit dat begaafdheden al zo vroeg bij kinderen tevoorschijn kwamen. Hij was er rotsvast van
overtuigd dat intelligentie niet mag gezien worden als een op zich staande of een algemene, statische
bekwaamheid. Hij ontdekte dat er veel meer soorten intelligentie bestaan dan enkel de ‘klassieke’ talige
en ruimtelijke/wiskundige intelligentie. Hij onderscheidt acht soorten intelligentie, die trouwens allemaal
bij iedereen in meerdere of mindere mate aanwezig zijn.
De intelligenties van Howard Gardner werden kindgericht vertaald in ‘krachten’. De educatieve
activiteiten zijn telkens opgebouwd rond een van die acht krachten: zelfkracht, natuurkracht,
beweegkracht, teamkracht, beeldkracht, muziekkracht, rekenkracht en taalkracht.

8.1

Zelfkracht

Leerlingen met zelfkracht kunnen hun gevoelens goed verwoorden. Ze zijn er zich van bewust en
hebben ook controle over wat ze voelen. Ze kiezen soms voor afzondering om even tot rust te komen.
Leerlingen met zelfkracht kunnen goed feedback geven aan anderen en helpen ze bewust te worden
van hun eigen gevoelens.
Zelfkrachtige leerlingen kunnen volledig opgaan in hun fantasie en zijn vaak aan het dagdromen. Ze
houden een dagboek bij of maken op een andere manier notities over de manier waarop zij bepaalde
gebeurtenissen ervaren hebben. Ze weten al goed wat ze willen/kunnen en willen zichzelf voortdurend
verbeteren. Daarbij leggen ze de lat vaak (te) hoog.

8.2

Natuurkracht

Leerlingen met natuurkracht hebben empathie met planten, dieren en de natuur. Ze verzorgen graag
hun huisdieren of helpen graag in de tuin. Natuurkrachtige leerlingen zijn veel bezig met het milieu en
kiezen ervoor om milieubewuster te gaan leven, soms worden ze vegetariër of veganist. Ze hebben een
interesse voor het menselijk lichaam, houden van chemische proefjes of het ontleden van een dier.
Als deze leerlingen op uitstap gaan, brengen ze graag dingen mee om hun verzameling uit te breiden
(schelpjes, steentjes, soorten zand, mos, …). Ze weten veel over planten en dieren: hoeveel voeding
ze nodig hebben, hoe ze groeien, wat hen beïnvloedt. Ze hebben de neiging om dingen, gebeurtenissen
en mensen tot in detail te bestuderen en maken daarover notities.
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8.3

Beweegkracht

Beweegkracht is meer dan goed zijn in sport. Leerlingen met beweegkracht kunnen bijvoorbeeld snel
typen, werken liever met hun handen, hebben moeite met stilzitten, zitten voortdurend te prutsen, spelen
graag toneel, enz. Leerlingen met beweegkracht vullen hun woorden vaak aan met gebaren en ze
reageren doorgaans enthousiast op activiteiten waarbij ze kunnen bewegen of met hun handen kunnen
werken.
Leerlingen met beweegkracht leren het efficiëntste als ze zelf iets kunnen ervaren en beleven, als ze
iets kunnen aanraken en voelen. Ze zijn gevoelig voor lichamelijk contact zoals een hand geven, een
schouderklopje krijgen of een simpele aanraking. Bij een spreekbeurt zullen ze ervoor kiezen om iets te
komen demonstreren, liever dan een uitgeschreven tekst te komen vertellen.

8.4

Teamkracht

Leerlingen met teamkracht zijn warm, dragen graag zorg voor anderen, zijn behulpzaam, betrouwbaar,
maken graag nieuwe vrienden en liggen goed in de groep. Ze hebben een radar voor de gevoelens of
de behoeften van anderen. Als iemand zich ongelukkig voelt, voelen ze dat snel aan en steken ze hun
energie in het verbeteren van het welbevinden van die persoon. Ze nemen initiatief tot contact en vragen
aan andere personen om mee te doen. Zij werken graag met andere leerlingen samen en zullen bij een
goede sfeer in de klas betere punten scoren. Ze nemen bij een spel vaak de leiding en als teamkrachtige
leerlingen enthousiast zijn over iets, kunnen zij de hele klasgroep enthousiast maken. Ze werken liever
niet alleen aan een taak en vragen en/of geven aan andere leerlingen tips om de leerstof te verwerken.

8.5

Beeldkracht

Kinderen met beeldkracht kunnen meer dan tekenen en schilderen. Ze zijn veel bezig met kleuren en
vormen, ontwerpen graag en houden ervan om vanuit het niets een kunstwerk te creëren, een kamer in
te richten, een nieuw T-shirt te ontwerpen enzovoort. Hun agenda of schriften zijn vaak rijkelijk versierd.
Ze kunnen zich goed oriënteren en vinden gemakkelijk de weg terug. Tijdens een uitstap zullen zij ervoor
kiezen om de landkaart te bestuderen. Ze beschikken over een goed ruimtelijk inzicht en halen dikwijls
goede punten in meetkunde. Deze leerlingen kunnen het verhaal voor zich ‘zien’ als ze aan het lezen
zijn, als de juf of meester aan het voorlezen is of als iemand iets vertelt. Ze hebben meestal een rijke
fantasie.
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8.6

Muziekkracht

Leerlingen met muziekkracht zijn vaak bezig met klank en ritme. Ze luisteren graag naar muziek, neuriën
vaak of zingen mee met de radio, tokkelen op tafel, fluiten veel, ... Klank, muziek en ritmes zien zij als
een manier om zich uit te drukken. Leerlingen met muziekkracht zijn ook geïnteresseerd in informatie
over muziek, groepen, instrumenten, ...
Deze kinderen kunnen iets op een boeiende manier vertellen waarbij ze optimaal gebruik maken van
verschillen in toonhoogte en intonatie. Ze zijn heel gevoelig voor het ritmische en melodieuze aspect
van taal en communicatie zoals rijm, intonatie, toonhoogte, volume, het spreektempo en voor ritmische
aspecten van wiskunde.

8.7

Rekenkracht

Hoewel de naam anders doet vermoeden, kunnen leerlingen met rekenkracht veel meer dan wiskunde
alleen. Ze maken graag moeilijke (cijfer)puzzels, bestuderen graag patronen en ordenen voorwerpen
en zaken graag volgens een logisch systeem, alfabetisch bijvoorbeeld. Een rekenkrachtige leerling legt
gemakkelijk verbanden en lost graag complexe vraagstukken op.
Deze kinderen kennen de betekenis van vele pictogrammen en symbolen en houden ervan dingen op
te meten met meetinstrumenten, stokjes, vingers, draadjes, ... Als er zich een probleem voordoet, slaan
zij niet op de vlucht, maar zullen ze eerder het probleem proberen te analyseren om er dan een rationele
verklaring voor te vinden. Soms lijkt het of rekenkrachtige leerlingen in een andere wereld leven, zo diep
kunnen zij in gedachten verzonken zijn.

8.8

Taalkracht

Leerlingen met taalkracht kunnen zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Ze pikken gemakkelijk
nieuwe woorden en begrippen op en hebben vaak een uitgebreide woordenschat. Ze vinden het leuk
om met taal bezig te zijn, maken graag kruiswoordraadsels, schrijven graag een opstel, lezen graag een
boek, ....
Dergelijke leerlingen praten graag en veel, maar luisteren ook naar wat anderen te zeggen hebben. Als
ze moeilijke dingen moeten onthouden, zoals de volgorde van de planeten, bedenken de taalkrachtige
leerlingen een ezelsbruggetje of een rijmpje als hulpmiddel. Een klasgenoot zal aan een leerling met
taalkracht uitleg vragen omdat die de leerstof zo duidelijk kan uitleggen.
Informatie uit:
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle/talentcentrum.html
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9

Een krachtige leeromgeving

Leren is een veelzijdig gebeuren dat enkel succesvol is wanneer aan enkele kenmerken voldaan is.
Navenant moet de leersituatie volgens die karakteristieken ingericht worden. Dan pas is er sprake
van efficiënt leren in een krachtige leeromgeving.

9.1

Effectief leren

Leren met effect is:
Actief
Leerlingen zijn geen passieve receptoren van kennis die gewoon in hun brein gegoten wordt. Leren is
een actief proces waarbij de leerling in interactie met de leeromgeving zelf actief kennis opbouwt. De
nieuwe leerling wil/moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn leerproces en actief gegevens
omvormen tot kennis. Leren is meer dan stilzitten, kijken en luisteren.
De leersituatie moet dus uitdagend zijn en leerlingen uitnodigen tot activiteit.
Constructief
Een leerling is geen onbeschreven blad; hij brengt een waaier aan voorkennis mee uit zijn leefomgeving
en uit het verleden. De nieuwe informatie die aangeboden of ontdekt wordt komt in contact met de reeds
aanwezige voorkennis, ideeën, concepten en verwachtingen.
Het nieuwe aanbod wordt geïnterpreteerd vanuit, aangepast aan en ingepast in de bestaande kennis.
Leren is bouwen.
De coach moet dus vooraf de beginsituatie in kaart brengen en erop inhaken.
Cumulatief
Tijdens hun leeractiviteiten maken de leerlingen voortdurend gebruik van de kennis waarover ze reeds
beschikken. Ze bouwen verder op hun bestaande kennis en vullen ze verder aan. Wie kent nog de
verzameling elektrische treinen; je begint met één set en bouwt stap voor stap een prachtige collectie
op met verbluffende circuits. Je start met één doos blokken en vult geleidelijk je collectie aan; je ontwerpt
steeds mooiere constructies.
De leersituatie moet dus kansen bieden tot het verrijken en verdiepen van de bestaande kennis.
Betekenisvol
Eindeloze reeksen woorden leren is niet meer van deze tijd. Theorie die je moet leren omdat het “later”
nog eens van pas kan komen hoort er niet meer bij. “Waarom?” “Daarom!” behoort tot het
verleden. Beseffen dat je echt zult kunnen gebruiken wat je leert, overtuigt een leerling om er volop
tegenaan te gaan. Wat leerlingen leren moet zinvol zijn en bruikbaar.
De leersituatie moet dus realistisch zijn, uitnodigend en voldoende afwisseling bieden. Motivatie is een
imperatief.
Zelfregulerend
Leren is niet vrijblijvend. Leerlingen moeten voortdurend waakhond spelen over hun eigen
leerproces. Ze bewaken hun eigen leerproces en reflecteren over hun aanpak. “Ben ik goed bezig?” is
een vraag die nooit veraf is. Metacognitieen zelfreflectie zijn nieuwe ordewoorden.
Leerlingen begeleiden is dus, net als opvoeden, geleidelijk loslaten en de leerling zelf controle geven
over het leerproces. Zicht verwerven op de eigen competenties moet mogelijk worden in de leersituatie.
Doelgericht
Leren mag niet zomaar bezigheidstherapie zijn. Eindeloze reeksen zinloze oefeningen bijvoorbeeld,
onverantwoorde overschrijfsessies van wat op het bord of in het boek staat horen niet meer thuis in het
nieuwe leren. Leren heeft een doel en missie. Weten waarom je iets leert geeft het leren energie.
De leersituatie moet dus gericht zijn op een waardevol doel.
Begrijpen, inzien, toepassen, voorstellen, ... zijn maar enkele van de opties.
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Contextgebonden
Leren speelt zich niet in het luchtledige af maar steeds in een welbepaalde sociale en culturele context.
Het nieuwe leren wil een voortdurende dialoog aangaan met die context. Leren interageert met de
omgeving.
De leersituatie moet dus realistisch zijn en verwijzen naar een voor de leerlingen zinvolle leefwereld.
Interactief en coöperatief
Leren doe je niet alleen. Je kunt niet leren zonder de anderen. De leerling moet
zijn eigen leren toetsen aan dat van deanderen. Sociale interactie is een essentiële component van een
goede leeromgeving. Leren is samen leren.
In de leersituatie moeten dus veel kansen geboden worden tot interactie en samenwerking tussen de
verschillende actoren.
Individueel verschillend
In tegenstelling tot identieke klonen is een leergroep een bonte verzameling leerlingen die van elkaar
verschillen op veel verschillende aspecten die met leren te maken hebben: voorkennis, motivatie,
leerstijl, verwerkingssnelheid, zelfkennis,… Differentiatie is noodzakelijk.
De eenheidskoek moet vervangen worden door een rijk buffet waarin de leerling naar eigen smaak en
op eigen maat de meest optimale keuze kan maken.
http://www.klaswerk.be/index.php/krachtige-leeromgeving
http://www.diversiteitenleren.be/nl/themas/krachtige-leeromgeving

9.2

Kenmerken van een krachtige leeromgeving

Een krachtige leeromgeving wordt gekenmerkt door een goede balans tussen:
•
ontdekkend leren en een persoonlijke exploratie;
•
systematische instructie en begeleiding;
•
aandacht voor de individuele verschillen qua mogelijkheden, behoeften en motivaties van de
studenten;
en het inbedden van constructieve leeractiviteiten in contexten die:
•
rijk zijn aan leermateriaal;
•
die mogelijkheden bieden tot sociale interactie;
•
die representatief zijn voor opdrachten waarbij de studenten in de toekomst hun kennis,
vaardigheden en attitudes moeten kunnen toepassen.

9.3

Inspirerende sites

Good practices
http://www.arteveldehs.be/bv
http://www.rug.nl/alabama/index
http://goodpractices.surf.nl
http://www.digitaledidactiek.nl
Literatuur
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home
http://ahe.cqu.edu.au
http://www.score.hva.nl
http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu
http://www.onderwijsatelier.hva.nl
http://www.digiuni.nl
https://www.kuleuven.be/icto/bv/bvbank/publicaties/jan2007/inspirerende_voorbeelden_van_krachtige
_leeromgevingen.pdf
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9.4

Taalontwikkelend vakonderwijs

Taal speelt een belangrijke rol in alle vakonderdelen, dus niet alleen voor Nederlands.
Taalachterstand van meertalige en taalzwakke leerlingen mag geen belemmering vormen voor het
begrijpen en verwerken van leerstof.
Daarom enkele suggesties voor aandacht voor taal in andere vakonderdelen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Maak een lijstje van ‘taalstruikblokken’: woorden; zinnen, geschreven of gesproken teksten.
Gebruik dit om de les voor te bereiden of om aan de leerlingen te geven.
Maak de structuur van de les vooraf duidelijk: expliciteer de structuur van de les, de leerinhoud,
het schoolboek.
Breng nieuwe begrippen in context aan, die u tot leven brengt door vragen te stellen. Laat
leerlingen eerst praten over de context, en dan pas over de vakinhoud. Introduceer nieuwe
begrippen met veel visuele ondersteuning.
Belangrijk is dat de leerlingen de nieuwe woorden actief kunnen gebruiken.
Laat leerlingen een nieuw vakbegrip met hun eigen woorden omschrijven, mondeling of
schriftelijk. Belangrijk is dat de leerlingen de nieuwe woordenschat actief kunnen gebruiken. Door
vraagstelling het begrip zo duidelijk mogelijk laten omschrijven. Laat leerlingen vakbegrippen aan
elkaar uitleggen. Indien schriftelijk: gebruik leren maken van een schrijfkader.
Geef bij elk hoofdstuk een lijst met nieuwe vakbegrippen mee. De verklaring ‘van buiten’ laten
leren heeft niet altijd zin.
Leg moeilijke woorden en zinnen goed uit. Gebruik ook non-verbale middelen.
Laat leerlingen praten in de lessen om zich de leerstof eigen te maken: houd
onderwijsleergesprekken, laat leerlingen geregeld samenwerken. Stel open vragen (Hoe? Wat?
Kun je uitleggen? Waarom?). Moedig hardop denken aan.
Controleer of de leerlingen alle begrippen van een opgave begrijpen.
Bespreek antwoorden met leerlingen: laat hen alternatieve formuleringen bedenken bij een
antwoord. Geef positieve feedback op antwoorden van leerlingen. Maak afspraken over de
formulering van antwoorden bij toetsen (schrijfkaders).
Varieer in vraagvormen bij toetsen, gebruik evenwel alleen vraagvormen waarmee de leerlingen
vertrouwd zijn.
Werk samen met collega’s: wissel ideeën uit over taalaanpak, bekijk samen de lijstjes van de
‘struikelblokken’, maak afspraken over de termen die gebruikt worden bij opdrachten en toetsen
(schooltaal zoals bv. herleiden, meten , subsitueren…).
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9.5

Differentiatie
Bepaal de leerdoelen:
algemene minimumdoelen – individuele doelen –
leerlingen formuleren zelf doel

Kom tegemoet aan voorkeuren:
interesse – leermiddelen – lesmethode – ondersteuningsvorm – werkvorm –
klassikaal – groeperingsvorm – presentatiewijze – leerstijl
Ik wil differentiëren in …

taken, opdrachten en leerproces

materiaal en hulpmiddelen

evaluatie

feedback en remediëring

dus ik kies voor …
Differentiatie in opdrachten
• Moeilijkheidsgraad
• Nauwkeurigheid
• Meer open /meer gesloten
• Presentatiewijze

Differentiatie in leerondersteuning
• kijkwijzers
• instructiekaarten
• technieken om de leerstof te
structureren
• peer-tutoring /
buddysysteem
• remediëringsopdrachten

Differentiatie in product
• laat de leerlingen kiezen hoe
ze iets inleveren en/of
presenteren
• hanteer criterialijsten

Differentiatie in feedback: product
/proces en zelfreguleringsniveau
• vraag /geef aan wat goed is
• vraag/geef aan wat beter
kan en hoe
• werk met signaallijsten bij
opdrachten, examens,
toetsen

Differentiatie in moeilijkheidsgraad
:
• Reproductie – basistaken
• Inzicht vragen / taken
• uitbreidingstaken

Differentiatie in leermiddelen
• soorten media : filmpjes,
foto’s, grafieken, tabellen,
teksten, kaarten, …
• moeilijkheidsgraad

Differentiatie bij toetsen
• keuze in ondersteuning
• keuze bij toetsvragen

Differentiatie in remediëring
• extra oefeningen /
opdrachten
• interactie (online)
• peer-tutoring

Differentiatie in werkvorm

Differentiatie in tijd
• korter/langer laten werken
• product eerder/ later
inleveren
• doelen eerder / later laten
bereiken

Gebruik zelfevaluatie
• laat leerlingen zelf
werkpunten noteren
• laat leerlingen formuleren
waar ze goed in zijn
• hanteer criterialijsten

Differentiatie in groeperingsvorm
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10 Evaluatie
10.1 Visie op evaluatie
Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. De visie op evalueren vloeit voort uit
de globale onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. Het evaluatiebeleid en het (artistiek)(ped)agogisch
project zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De onderwijsinstelling benut optimaal de beleidsruimte,
die de overheid geeft, om te evalueren vanuit een breed perspectief.
Voor OVSG betekent dit een verschuiving van een testcultuur naar een evenwichtige evaluatiecultuur:
De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief.
Het is belangrijk om de ontwikkeling van lerenden te bekijken vanuit diverse invalshoeken. Een
kwaliteitsvolle evaluatie maakt gebruik van verschillende evaluatievormen, betrekt verschillende actoren
en gebeurt op verschillende tijdstippen en in verschillende contexten. Evalueren vanuit een breed
perspectief betekent de mogelijkheid tot gedifferentieerd evalueren.
De evaluatie is afgestemd op de doelen en/of de onderwijsactiviteiten.
De evaluatie is naar vorm en inhoud steeds een afspiegeling van de doelstellingen en/of in
overeenstemming met de onderwijsactiviteiten. De evaluatie gaat het realiseren van vooropgestelde
doelen na, doelen geformuleerd door onderwijsgevenden, lerenden of in overleg.
De evaluatie motiveert de lerende.
Evalueren is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling en het leren. Het proces van evaluatie
(h)erkent en ontplooit talenten en draagt bij tot de intrinsieke motivatie. Gericht feedback geven in
dialoog en met respect werkt motiverend.
De evaluatie is transparant.
Lerenden weten wat de bedoeling van de evaluatie is, wat van hen wordt verwacht, welke evaluatievorm
wordt gebruikt … Dit vergroot de betrokkenheid bij het leerproces en de aanvaardbaarheid van de
beoordeling.
De evaluatie legt het accent op het ‘evalueren om te leren’.
Evaluatie is een inherent onderdeel van het onderwijsleerproces. In dit proces zijn doelen,
onderwijsactiviteiten en evaluatie met elkaar verweven. Dit bevordert het leren en geeft de lerende
maximale groeikansen. De evaluatie stimuleert de ontwikkeling en de zelfsturing van de lerende op
korte en lange termijn. Lerende en onderwijsgevende komen in dialoog tot belangrijke inzichten over
onderwijs en leren, met inbegrip van de metacognitie.

figuur: verstrengelen doelen, onderwijsactiviteit en evaluatie
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De evaluatie van de lerende 1 is een essentieel onderdeel van de onderwijspraktijk.
Als onderwijsinstelling en onderwijsgevende 2 is het zinvol om stil te staan bij een aantal essentiële
vragen om vanuit de antwoorden een gestroomlijnde en doelgerichte evaluatiepraktijk uit te bouwen.
Wat betekent evaluatie voor ons? Waarom evalueren we? Wat evalueren we? Hoe evalueren we?
Welke criteria gebruiken we daarvoor? Hoe gaan we aan de slag met de resultaten? Wanneer evalueren
we? Wie evalueert? Is onze manier van evalueren mee geëvolueerd met het huidige denken over leren
en onderwijzen? Hoe kan evaluatie een middel zijn om de kwaliteit van het leren, het ontwikkelen en
het onderwijs in het algemeen te bevorderen? Hoeveel tijd besteden we aan evaluatie en wat is het
rendement?

10.2 Evalueren en het pedagogisch project
Het pedagogisch project geeft het kader waarbinnen een onderwijsinstelling wil werken. Het verduidelijkt
de visie op onderwijs en geeft een antwoord op de vraag wat de onderwijsinstelling met haar onderwijs
voor ogen heeft. Het is belangrijk dat de visie op evaluatie en de evaluatiepraktijk congruent zijn met
het pedagogische project. De concretisering van de visie is voor de lerende en de andere actoren terug
te vinden in het schoolreglement of centrumreglement. Het expliciteren ervan is belangrijk in functie van
de gezamenlijke doelgerichtheid en creëert duidelijkheid naar alle participanten.

10.3 De stappen bij evalueren
Evaluatie verloopt volgens een aantal stappen waarbij onderwijsgevenden en lerenden informatie
verzamelen, interpreteren en beoordelen, een beslissing nemen en daarover communiceren.
Verzamelen van informatie
Vanuit diverse informatiebronnen (observaties, gesprekken, presentaties, realisaties, toetsen …)
verzamelt de evaluator3 gegevens over de kennis, vaardigheden en attitudes van de lerende. Hij kijkt
naar de lerende in zijn totale ontwikkeling, naar zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende
invalshoeken en gebruikt verschillende meetinstrumenten in verschillende contexten en doorheen de
tijd. Het verzamelen van informatie is dus veelzijdig: in vorm, actor, tijdstip en context. Op die manier
wordt een breed beeld verkregen van de lerende.
Interpreteren en beoordelen
De verzamelde informatie over het proces en het product krijgt betekenis door deze te analyseren en te
interpreteren. Een beoordeling uitspreken gebeurt vanuit een referentiekader: afspraken, normen,
verwachtingen. Het beoordelen is afgestemd op vooraf bepaalde, duidelijk omschreven doelen en
criteria die transparant zijn voor de lerende.
Een beslissing nemen
Beslissen is toekomstgericht, oriënterend en resulteert in acties op niveau van de lerende namelijk het
bijsturen van het leerproces en op niveau van de onderwijsgevende in een bijsturen van het
pedagogisch-didactisch handelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele context.
Communiceren
Communiceren is in dialoog gaan, het uitwisselen van informatie. Het is belangrijk om met de lerende
in gesprek te gaan over het proces en/of over het product. Feedback geïntegreerd in het lesgebeuren
zorgt voor een effectief onderwijsleerproces.
Op een gestructureerde manier communiceren, rapporteren, is belangrijk en op bepaalde tijdstippen
verplicht.

Lerende staat voor leerling, jongere, cursist. Voor de verwijzing gebruiken we ‘hij’.
Onderwijsgevende staat voor leraar, docent, …
3 Het begrip evaluator moet ruim geïnterpreteerd worden. Afhankelijk van de context kan het staan voor
onderwijsgevende, docent, (mede)lerende …
1
2
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10.4 Evalueren: waarom en wat?
Waarom evalueren?
Het doel van de evaluatie bepaalt of er gesproken wordt over evalueren van het leren of evalueren
om te leren. Het verschil ligt dus enkel in de bedoeling en niet in het tijdstip waarop de evaluatie
plaatsvindt (voor, tijdens, dan wel op het einde van een onderwijsperiode).
Evalueren om te leren (formatieve evaluatie of ‘assessment for learning’).
De evaluatie heeft een formatieve functie wanneer het gaat om een tussentijdse evaluatie die de basis
vormt voor de optimalisering van het onderwijsleerproces in de toekomst. Evalueren om te leren is dus
het proces van het verzamelen en interpreteren van gegevens om te bepalen waar de lerende zich
situeert in zijn leerproces, waar hij heen kan en hoe hij daar kan komen. De onderwijsgevende kan op
basis van de verkregen informatie zijn didactische aanpak aanpassen en de ondersteuning geven die
de lerende nodig heeft.
Evalueren van het leren (summatieve evaluatie of ‘assessment of learning’).
De evaluatie heeft een summatieve functie wanneer ze aan het einde (ter afronding) van een
onderwijsleerproces/fase wordt ingezet om leerresultaten te beoordelen. Het is goed om op bepaalde
tijdstippen een meetmoment in te bouwen, stil te staan bij wat de lerende geleerd heeft en vast te stellen
of de vooropgestelde doelen bereikt zijn. Dit kan resulteren in een beslissing die een gevolg heeft voor
de oriëntering en de attestering.
Evaluatie van het leren en evaluatie om te leren hebben allebei hun plaats in het onderwijs. Het kan
zinvol zijn om een meetmoment te gebruiken als een nieuwe beginsituatie om het onderwijsleerproces
verder uit te bouwen. De nadruk ligt dan ook veel meer op het leerproces en niet alleen op het
eindproduct. Deze formele vorm van evaluatie wordt dan een krachtig middel ter ondersteuning van het
leerproces van de lerende. In het onderwijsleerproces is het zinvol om de lerende voldoende kansen en
tijd te geven om ‘natuurlijk’ te groeien, te ontwikkelen en te leren.

Schematische voorstelling ’evalueren van het leren’ en ‘evalueren om te leren’.
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Bij evaluatie is het belangrijk dat er voorafgaand nagedacht wordt wat er geëvalueerd wordt. Wil de
evaluatie het product, het proces of beiden beoordelen? Voorafgaandelijk is het essentieel dat de
lerende hierover geïnformeerd wordt.
Bij productevaluatie gaat de evaluatie na of de lerende het gestelde leerdoel heeft bereikt. De
onderwijsgevende verzamelt en beoordeelt de informatie en kijkt hiervoor enkel naar het resultaat.
Procesevaluatie zoomt in op het verloop van het leerproces. De aanpak van de lerende om het (leer)doel
na te bereiken staat hier centraal. Met procesgerichte evaluatie krijgen de lerende en onderwijsgevende
informatie over de toegepaste strategieën, de oplossingsmethoden, de denkprocessen, de houdingen
bij en tijdens de taakuitvoering. Procesevaluatie biedt mogelijkheden om de diversiteit van de leer- en
oplossingsstrategieën van de lerende te (h)erkennen. Procesgerichte evaluatie is een krachtig middel
om het leren te ondersteunen.

10.5 Evaluatie is inherent aan het onderwijsleerproces.
De evaluatie hoort afgestemd te zijn op doelen. Dit kunnen heel concrete lesdoelen, ruimere
leerplandoelen of individuele leerdoelen zijn. De evaluatie gaat na of doelen bereikt zijn. Niet enkel als
eindpunt, maar evengoed als vertrekpunt om nieuwe doelen te stellen en om de positie van de lerende
in het leerproces te bepalen ten opzichte van te bereiken doelen. De evaluatie zet aan tot reflectie, tot
zelfevaluatie en tot het bepalen van eigen (nieuwe) doelen. De lerende kan zijn leren bijsturen en de
onderwijsgevende zijn didactische aanpak aanpassen. Op die manier past evaluatie in een cyclisch
didactisch model en is het een stimulerend element voor het onderwijsleerproces.

10.6 Evaluatie vanuit een breed perspectief
Evalueren vanuit een breed perspectief biedt mogelijkheden tot gedifferentieerd evalueren onder meer
in het kader van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en als algemeen persoonsgerichte
individuele (talent)ontwikkeling.

10.7 Keuze van evaluatievorm
Onderwijsgevende en/of lerende kiezen uit verschillende evaluatievormen en vragen zich af met welke
evaluatievorm ze welke informatie kunnen bekomen. Het evalueren van kennis en inzichten kan immers
niet op dezelfde manier als het evalueren van vaardigheden en attitudes. Elke evaluatievorm heeft zijn
eigenheid, legt een ander aspect van de lerende, van het leren en de onderwijspraktijk bloot. Wil de
onderwijsgevende een totaalbeeld krijgen van de lerende, zijn competenties, interesses, gevoelens,
zelfbeeld … dan zal hij op zoek moeten gaan naar zoveel mogelijk invalshoeken. Hij zal zijn informatie
halen uit een veelheid van evaluatievormen (observaties, documenten en gesprekken). Onderwerp van
observaties: leeractiviteiten, werkhouding, sociale vaardigheden, inzet … . Voorbeelden van
documenten: toetsen, opdrachten, portfolio … . Voorbeelden van gesprekken: leerlinggesprekken,
oudergesprekken, leergroepgesprekken … .

10.8 Evaluatie door verschillende actoren
Het evalueren van een lerende is niet enkel de verantwoordelijkheid van de individuele
onderwijsgevende maar is een teamgebeuren.. Afhankelijk van het vooropgestelde doel kunnen
verschillende onderwijsgevenden informatie verzamelen. Deze informatie kan dan door één of
meerdere evaluatoren worden geïnterpreteerd en beoordeeld. Op die manier krijgt de lerende en de
onderwijsgevende een objectiever en breder beeld van het leerproces en leerresultaat. Vervolgens kan
er in samenspraak een beslissing worden genomen.
Om de kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces is het
belangrijk om ook de ouders als opvoedkundige partner te betrekken bij het leerproces. Zij kunnen de
onderwijsgevende informatie geven die zinvol is voor het onderwijsleerproces en ouders krijgen info
over het leren van hun kind.
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Zowel voor jonge leerlingen als voor volwassen cursisten kan evaluatie door externen of experten een
verrijking betekenen voor leerresultaat en leerproces (bv. eindejaarsjury’s dko).
Ook de lerende kan aangeleerd worden om zichzelf en/of elkaar mee te beoordelen. De
onderwijsgevende begeleidt het leerproces bij zelf-, peer- en co-evaluatie en blijft verantwoordelijk voor
de beslissing, de eindbeoordeling. De rol van de onderwijsgevende bestaat er dan in om de lerende te
ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het vaststellen en beoordelen van de
vorderingen en bij het bepalen van nieuwe doelen.
Bij zelfevaluatie beoordeelt een lerende zichzelf. Hij leert de eigen prestatie af te wegen tegenover
vooropgestelde criteria en gaat op zoek naar plus- en minpunten in het eigen leerproces. De
onderwijsgevende kan o.a. door het stellen van vragen de zelfreflectie van de lerende ondersteunen.
Door de lerende te betrekken bij de evaluatie krijgt hij enerzijds meer zicht op het doel van de
leeractiviteit en anderzijds krijgt hij meer zicht op zijn leren, zijn leercompetenties en leervermogen. Dit
inzicht kan ervoor zorgen dat zijn prestaties gaan verbeteren.
Bij peer- en co-evaluatie evalueren lerenden elkaar volgens vooraf opgestelde en besproken criteria.
Bij deze twee vormen van evaluatie is de reflectie door de lerende en het formuleren van mogelijke
werkpunten cruciaal om het leerproces verder te zetten. Peerevaluatie is de beoordeling van één of
meerdere medelerende(n). Co-evaluatie brengt lerende, medelerende en onderwijsgevende samen om
te evalueren.

10.9 Op verschillende tijdstippen en in verschillende contexten
De onderwijsgevende beperkt zich niet tot één moment maar haalt de informatie over de competenties
van de lerende uit verschillende momenten. Zo krijgt hij een betrouwbaarder beeld van de lerende.
In de opleiding worden competenties aangeleerd in een schoolse context. Het uiteindelijk doel is echter
dat de lerende de aangeleerde competenties gaan gebruiken in reële situaties, in authentieke of
meervoudige contexten. Het beoordelen van een competentie is in een schoolse situatie vaak nog
gebonden aan één bepaalde context. Nagaan of de lerende de verworven competentie ook kan inzetten
in een situatie die afwijkt van de oorspronkelijke leersituatie is echter even belangrijk. Kan de lerende
de transfer maken? Het leren en de evaluatie kunnen dus evengoed plaatsvinden in een andere setting,
bv. via stages, uitstappen, werkplekleren …
In de context waarbij groepswerk wordt geëvalueerd, wordt niet alleen gekeken naar de resultaten van
de groep, maar is ook het evalueren van de individuele taakvolbrenging van elk lid van de groep
belangrijk. Het is daarom noodzakelijk dat de leden van de groep duidelijk zicht hebben op hun
persoonlijke taak.

10.10 Evaluatie en het belang van gerichte feedback
Feedback geven is een interactief gebeuren. In een sfeer van verbondenheid en vertrekkend vanuit de
verzamelde informatie bouwen onderwijsgevende en lerende de dialoog op. Samen wordt er gezocht
naar de oorzaken van het wel of niet bereiken van doelen, naar de eventuele ondersteuningsnoden.
Vanuit deze respectvolle dialoog krijgt de lerende meer zicht op zijn mogelijkheden en talenten.
Evaluatie vanuit een breed perspectief en met gerichte feedback heeft een positieve weerslag op de
motivatie van de lerende.
Het geven van feedback volgt liefst zo snel mogelijk op het uitvoeren van de taak, leerfase of opdracht
(directe feedback) en staat in relatie tot het gestelde doel. Bij het geven van feedback bespreken
onderwijsgevende en lerende de volgende vragen:
• Welk doel willen we bereiken of welk resultaat willen we bereiken? (informatie die terug blikt op:
Waar moet/wil de lerende naar toe?) – feedup.
• Hoe werd de opdracht, de taak tot nu toe aangepakt? Welke weg werd afgelegd? (informatie over
wat ondernomen werd om het doel te bereiken, wat goed ging, wat beter kan) – feedback.
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• Wat er verder nodig is om de gestelde doelen te realiseren? (informatie over wat de lerende nodig
heeft, waar de onderwijsgevende kan bijsturen, richting geven om het doel te bereiken, hoe het
beter kan) - feedforward.
Elk van deze drie vragen kan de onderwijsgevende op vier verschillende niveaus stellen: op taakniveau,
op procesniveau, zelfregulerend niveau en op persoonlijk niveau.
Taakgerichte feedback
De feedback richt zich op het uitvoeren van de taak: Hoe goed heeft de lerende de taak gedaan?
Begreep hij wat van hem verlangd werd? De lerende krijgt hier informatie over zijn presteren. De
feedback wil de lerende stimuleren bij het verwerven van goede oplossingsstrategieën en wil informatie
geven over de gemaakte fouten of verkeerde aanpak.
Procesgerichte feedback
De feedback geeft informatie over het proces dat de lerende doorliep tijdens het uitvoeren van de taak.
Procesgerichte feedback helpt leerlingen eigen fouten te ontdekken, andere strategieën te kiezen en
hulp te leren vragen.
Zelfregulerende feedback
De feedback geeft informatie over de aanpak van de lerende zelf. Tijdens het terugkoppelmoment krijgt
de lerende aanwijzingen over de relatie inspanning en succes en over zijn strategiegebruik. Hoe
bewaakt en controleert hij zijn leren? Hoe stuurt hij bij? Hoe evalueert hij zijn eigen taak? Welke
activiteiten heeft de lerende ondernomen om zijn leerdoel te bereiken? Welk resultaat behaalde hij
daarmee?
Persoonsgerichte feedback
Deze feedback is gericht op de persoon zelf en niet op de taakuitvoering. Deze feedback leidt vrijwel
nooit tot een beter leerresultaat. Het al dan niet prijzen van de leerling is beter gericht op de inspanning
die de opdracht vroeg en op de betrokkenheid van de leerling bij het uitvoeren van de opdracht.
De antwoorden op de vragen moeten het leren versterken en de kloof tussen het huidige niveau van de
lerende en het gewenste niveau kleiner maken. Een goed pedagogisch klimaat is daarbij van belang.
De onderwijsgevende staat open voor de reacties/intenties van de lerende. De lerende weet dat hij
fouten kan en mag maken, dat dit deel uitmaakt van het leerproces.

10.11 Evaluatie en leren leren
Naast het verwerven van kennis en procedures zijn metacognitieve vaardigheden belangrijk voor het
leren. Dit betekent dat de lerende zijn activiteiten passend kan plannen en organiseren, dat hij erop
toeziet dat hij zijn planning respecteert, dat hij nagaat of het resultaat bereikt wordt en dat hij zij
leerproces indien nodig bijstuurt. In deze context is evaluatie een belangrijk middel en draagt het bij tot
het nastreven van de doelen ‘leren leren’. Evaluatie kan doelbewust ingezet worden in functie van
doelen die verwijzen naar het zelfregulerend leren en de metacognitieve vaardigheden. Voor het
leerplichtonderwijs zijn deze doelen opgenomen in de leergebied- of vakoverschrijdende eindtermen of
ontwikkelingsdoelen ‘leren leren’. Maar ook voor andere onderwijsniveaus is het ontwikkelen van tools
in functie van levenslang leren van belang.
Het krijgen van feedback is één van de meest effectieve leerstrategieën. Het is ook essentieel voor het
ontwikkelen van het zelfregulerend leren bij de lerende. Modelleren van zelfreflectie door de
onderwijsgevende is een andere strategie die op termijn leidt tot zelfevaluatie en zelfregulering van de
lerende. Het leren leren van de lerende wordt versterkt. Feedback op het proces en op het
zelfregulerend vermogen stimuleert dat de lerende reflecteert op zijn leren. Zo ontdekt de lerende dat
hij zelf invloed kan hebben op zijn leren en zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen
leerproces.
Uit het voorgaande blijkt het belang om de lerende te betrekken bij het evaluatieproces alsook de
waarde van zelfevaluatie. De lerende leert immers zo zijn eigen capaciteiten en vooruitgang te
beoordelen en zijn leerproces mee in handen te nemen. De lerende wordt op die manier eigenaar van
zijn eigen leren.
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10.12 Evaluatie om te leren als onderwijsgevende en als onderwijsinstelling
Individuele evaluatiegegevens zijn een rijke bron van informatie. Ze zijn een indicatie van het al dan niet
bereiken van vooropgestelde doelen door de lerende en geven een zicht op de individuele
competenties. Ze vormen de aanleiding voor de feedback voor de lerende maar leiden ook tot een
kritische reflectie van de onderwijsgevende over de meest aangewezen didactische aanpak voor de
individueel lerende. De verkregen informatie daagt de onderwijsgevende uit tot de vraag: welke aanpak
werkt voor deze lerende? In deze context is het leren een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de
lerende en de onderwijsgevende en de evaluatie het middel om dit te expliciteren. Leren is zo een
samenspel tussen het leren van de lerende en het onderwijzen van de onderwijsgevende.
Evaluatiegegevens kunnen ook op klas-, vak- en instellingsniveau bekeken worden. Het zijn dan
outputgegevens die waardevolle informatie leveren over het effect van het geboden onderwijs. Deze
gegevens zijn een krachtig instrument voor de interne kwaliteitszorg.
Concreet betekent dit dat leraren vanuit een kritische reflectie op de evaluatiegegevens hun
onderwijsaanbod bijsturen of aanpassingen aan hun klaspraktijk doorvoeren. Altijd met als doel: het
optimaliseren van het leren van de lerende. Eenzelfde redenering kan doorgevoerd worden op niveau
van de onderwijsinstelling. Evaluatiegegevens kunnen ook op dit niveau aanleiding geven tot kritische
zelfreflectie waarbij optimalisatie en ontwikkeling van de onderwijsinstelling voorop staat. Op deze
manier dragen deze gegevens weliswaar minder rechtstreeks, maar daarom niet minder belangrijk, bij
tot het leren van de lerende.

10.13 Evaluatie en rapporteren
Rapporteren is een formele vorm van het communiceren van de evaluatie. Aan de hand van een rapport
(schriftelijk of mondeling) wordt voor de lerende in de eerste plaats en/of voor andere actoren in beeld
gebracht waar de lerende staat, wat hij gerealiseerd heeft, welke vervolgstappen hij nog moet nemen.
De evaluatie kan weergegeven worden op een kwalitatieve wijze (woordelijk/illustrerend/beschrijvend),
een kwantitatieve wijze (cijfermatig), of door een combinatie van beide. Naargelang de actor kan de
vorm aangepast zijn, een rapport naar een lerende kan anders zijn dan een rapport naar ouders, team
of CLB.
De rapportering is echter geen doel op zich, het is vooral een middel om de communicatie met
betrekking tot het leerproces van de lerende te bevorderen en andere actoren te informeren. Het is dan
ook belangrijk om na te denken op welke wijze de onderwijsinstelling gaat rapporteren. Cruciaal is dat
de wijze van rapporteren congruent is met de visie op evaluatie en leren.
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11 Op weg naar zelfstandig leren
Tijdens de les is meestal veel in handen van de leerkracht. Als men in de derde graad echter wil komen
tot (begeleid) zelfstandig leren, moet men de leerlingen actiever bij hun leerproces betrekken. De
leerkracht gaat na welke verantwoordelijkheden en leerfuncties meer in de richting van de leerling
kunnen verschuiven.
Leidraad hierbij zijn de vakgebonden eindtermen (doelen van het leerplan) en de vakoverschrijdende
eindtermen ‘leren leren’. Al deze doelen zijn geformuleerd op ‘vaardigheidsniveau’, d.w.z. dat leerlingen
moeten ‘kunnen’ (en niet alleen ‘kennen’).
‘Leren’ wordt immers meer en meer opgevat als een door de leerling zelf vorm te geven actief proces,
waarbij de ‘geconstrueerde’ kennis pas geïntegreerd wordt na sociale situering, toetsing en rijping. Een
leerproces bevat dus ook een sociale component.
Het einddoel van de derde graad, namelijk zelfstandig leren, is het resultaat van elkaar opvolgende
fasen in een groeiproces, waarin de leerkracht geleidelijk steeds meer beslissingen in verband met
leeractiviteiten aan de leerlingen overlaat.
Het hierna volgend schema geeft weer hoe leerbeslissingen, zoals het bepalen van doelen, het plannen
van een opdracht, het uitvoeren van een opdracht, het geven van feedback, het reflecteren op het
leerproces, evolueren van een sterke sturing door de leerkracht naar zelfstandig leren met meer
leerlingsturing.
Zelf werken
(Sturing door de leerkracht)

Zelfstandig werken
(Gedeelde sturing)

Zelfstandig leren
(Op weg naar leerlingsturing)

Doelen staan vast.

Doelen staan vast.

Leerlingen bepalen leerdoel
binnen algemene doelen.

Korte gesloten opdrachten.

Langere gesloten opdrachten.

Langere open opdrachten in
samenspraak met leerlingen.

De leraar bepaalt inhoud,
plaats, tijdstip, volgorde en
aanpak.

De leraar bepaalt inhoud en
aanpak.

De leraar bepaalt algemene
inhouden in functie van de
opleiding.

De leraar stuurt in kleine
stappen.

De leraar stuurt in kleine
stappen.

De leraar is begeleider en ‘helpt’
op aanvraag.

De leerling doet wat gevraagd
is.

De leerling doet wat gevraagd
is, waarbij plaats, tijdstip en
volgorde door de leerling
worden bepaald.

De leerling bepaalt zelf wat
nodig is om zijn doel te
realiseren en voert dit uit.

Geen feedback of alleen op
leerinhouden.

Feedback op leerinhouden.

Feedback op het leerproces, de
aanpak en op de inhoud;
zelfevaluatie door de leerling.

Geen reflectie of alleen reflectie
op het leerresultaat.

Reflectie op het leerresultaat en
soms op het leerproces.

Reflectie op het leerresultaat én
op het leerproces.

Het hierna volgend schema (didactisch analysemodel) moet de leerkracht in staat stellen (eigen)
lesmateriaal en lessituaties te analyseren, met als centrale vraag: in welke mate is er sprake van zelf
werken, zelfstandig werken, dan wel zelfstandig leren?
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De eerste twee kolommen geven de leerfuncties en leeractiviteiten die bij elke leertaak aan bod komen:
- plannen (Oriënteren en Voorbereiden) van de leertaak;
- Uitvoeren van de leertaak;
- reguleren (Reflecteren en bijsturen) van de leertaak.
Men zal hierin de OVUR-structuur herkennen (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren)
waarop ook de eindtermen ‘leren leren’ gebaseerd zijn.
De derde kolom vraagt naar de rolverdeling, nl. hoe sterk is de leerkrachtsturing (nog)?
In de laatste drie kolommen kan de leerkracht dan voor zichzelf aanduiden wie de leerfuncties en de
leeractiviteiten op zich neemt: de leerkracht (zelf werken), leerkracht én leerlingen (zelfstandig werken),
de leerlingen (zelfstandig leren).
Zo kan het schema ook gebruikt worden bij de constructie en de bewerking van bestaand lesmateriaal
en lessituaties.
Het didactisch analysemodel laat zien dat zelfstandigheid een gradueel en samengesteld begrip is.
Leerlingen kunnen tot verschillende graden van zelfstandigheid worden gebracht en dit op verschillende
aspecten van zelfstandigheid (leerdoelen bepalen, oriënteren op de leertaak, werkplek kiezen enz.).
Die graden en aspecten zullen zeker niet voor alle leerlingen dezelfde kunnen zijn, maar dat doet niet
af aan de wenselijkheid hun zelfstandigheid te verhogen.
Een vraag is hoe de leerkracht hen deze zelfstandigheid moet aanleren. In het algemeen is het
raadzaam om zelfstandigheid van leerlingen op te bouwen en niet de leerling in een klap te confronteren
met de hoogste graad van zelfstandigheid en alle aspecten van zelfstandigheid.
Een goed begin is het aanbieden van vrijheden op het gebied van het uitvoeren van de leertaak. De
leerlingen bepalen dan mee (gedeelde sturing) de plaats waar ze werken, de tijd waarin ze de
leeractiviteiten uitvoeren, welke leeractiviteiten ze doen en in welke volgorde, en hoe ze die aanpakken.
Als leerlingen eenmaal aan zelfstandigheid bij het uitvoeren van de leertaak gewend zijn, kunnen hen
ook vrijheden gegeven worden op de meer metacognitief gerichte gebieden van Plannen en Reguleren
van de leertaak. Voor de meeste leerlingen zal het bij de meeste leerfuncties om hoogstens gedeelde
sturing gaan tijdens hun secundair onderwijs: leerkrachten en leerlingen bepalen in overleg hoe het
leren verloopt, met de leerkracht in de rol van de coach. Maar voor de meer begaafde leerlingen kunnen
leerlingsturing en zelfstandig leren wel tot de mogelijkheden behoren: de leerlingen nemen zelf de
leerbeslissingen, met de leerkracht in de rol van coach. De leerkracht zal zelf in de praktijk moeten
bepalen hoe ver hij hierin met hen kan en moet gaan.
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Zelf werken
Leerfuncties

Leeractiviteiten

A. Plannen van de leertaak a. Leerdoelen stellen

B. Uitvoeren van de leertaak

C. Reguleren van de
leertaak

Vragen naar rolverdeling

Leerkrachtsturing

(leerkracht als instructeur)

Zelfstandig werken
Gedeelde sturing

(leerkracht als instructeur en
coach)

Op weg naar zelfstandig
leren
Leerlingsturing

(leerkracht als coach)

1 Wie bepaalt de leerdoelen?

b. Oriënteren op de
leertaak

2 Wie bepaalt de wijze
waarop de leerlingen
zich oriënteren op de
leeractiviteit(en)?

a. Kiezen van de plaats

3 Wie bepaalt waar de
leeractiviteiten worden
uitgevoerd?

b. Kiezen van de tijd

4 Wie bepaalt in welke tijd
de leeractiviteiten
worden uitgevoerd en
hoe lang erover gedaan
wordt?

c. Kiezen van de
activiteiten en hun
volgorde

5 Wie bepaalt welke
leeractiviteiten worden
uitgevoerd en in welke
volgorde?

d. Kiezen van de aanpak

6 Wie bepaalt de aanpak
van de leeractiviteit?

a. Bewaken

7 Wie bewaakt het leerproces van de leerling?

b. Evalueren

8 Wie geeft feedback op
de uitvoering van de
leertaak?

c. Toetsen

9 Wie bepaalt of de
kwaliteit van het leerresultaat voldoende is?

Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG
Didactische katern bij de leerplannen AV Project Algemene Vakken

82

Hoe ‘schuiven we op’ in de richting van meer zelfstandigheid voor leerlingen?
1 Maak opdrachten opener en uitgebreider, zodat het meer ‘taken’ worden.
‘Open’ wil zeggen dat er meerdere goede uitwerkingen, antwoorden, oplossingen, producten
mogelijk zijn. ‘Uitgebreid’ wil zeggen dat er meerdere leeractiviteiten moeten worden uitgevoerd, in een
samenhangend verband.
2 Laat de leerlingen zich zelf oriënteren op het werk dat ze moeten uitvoeren aan de hand van vragen.
Het kan hier gaan om door de leerkracht gegeven vragen, zoals de volgende:
Wat willen ze dat ik leer?
Hoe willen ze dat ik dat leer?
Moet ik alles doen, en per se in deze volgorde?
Hoe merk ik straks of ik het ken of kan?
Waarvoor zou ik dit ooit kunnen gebruiken?
Wat kan ik er dus zelf van leren?
3 Geef de leerlingen meer vrijheid t.a.v. de plaats waar ze werken.
Behalve het klaslokaal kan dat zijn: de biblio- of mediatheek, een studienis of -ruimte, thuis, bij iemand thuis
(met een groepje).
De laatste twee mogelijkheden zijn buiten de school en vereisen dus nog aanzienlijk meer zelfdiscipline van
de leerlingen, ook van hoogbegaafde leerlingen. De leerkracht kan bij alle mogelijkheden nog variëren in de
mate waarin hij actief bewaakt of de leerlingen de geboden vrijheid aankunnen.
4 Laat leerlingen zoveel mogelijk zelf hun werk plannen en indelen.
Wanneer de leerkracht relatief dicht bij de cursus of het handboek wil blijven, kan een studiewijzer volstaan,
die dan natuurlijk wel enige ruimte moet bieden voor eigen tijdsindeling, bijvoorbeeld drie of vier lessen zelf
aan opdrachten werken en dan een deadline.
Als de opdrachten meer het karakter hebben van taken, en dus ook een grotere tijdsspanne beslaan, kan de
leerkracht de leerlingen vragen zelf een planning in de tijd te maken en uit te leggen hoe ze deze denken te
halen.
5 Laat de leerlingen kiezen uit opdrachten, en hun keuzes verantwoorden.
Dit advies kan er in de praktijk als volgt uitzien:
- Kies vijf opdrachten, uit de volgende tien, leg uit waarom je juist deze opdrachten kiest.
of:
- Maak een keuze uit de volgende opdrachten waarmee je de maximaal beschikbare tijd uit je studiewijzer
niet overschrijdt. Leg uit waarom je juist deze opdrachten kiest.
Laten uitleggen waarom juist deze opdrachten worden gekozen is belangrijk, omdat dit de leerling ertoe
brengt zich af te vragen wat hij al kan en wat hij nog moet of wil leren.
6 Laat de leerlingen zelf een aanpak kiezen en deze verantwoorden.
Dit advies veronderstelt natuurlijk dat er verschillende aanpakken en oplossingswegen mogelijk zijn, in plaats
van één vastliggende. De opdrachten van de leerkracht mogen dus niet al te gesloten zijn.
Aan de leerlingen kan gevraagd worden:
- Hoe heb je deze opdracht(en) aangepakt? Welke antwoorden/oplossingen heb je
overwogen, welke heb je verworpen, welke heb je gekozen, en waarom?
of:
- Hoe ben je tot je antwoord/oplossing gekomen? Welke antwoorden/oplossingen heb je overwogen,
welke heb je verworpen, welke heb je gekozen, en waarom?
Op deze wijze ontdekken leerlingen dat er voor opdrachten verschillende aanpakken en oplossingswegen
bestaan, die kunnen worden afgewogen.
7 Laat de leerlingen reflecteren op de voortgang van hun werk.
Cruciaal is hier dat de leerlingen inderdaad mogen plannen over een wat langere periode.
De leerkracht kan een centraal moment plannen in deze periode waarop hij de voortgang van de leerlingen
controleert. Als deze niet voldoende is, kan hij met de leerlingen de oorzaken bespreken en hen vragen hun
werk te herplannen.
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8 Laat de leerlingen hun eigen en/of elkaars resultaten becommentariëren.
Ook hier gaat het om reflectie, nu niet op het proces, maar op het product.
De simpelste vorm van reflectie is dat de leerlingen hun individueel gemaakte opdrachten vergelijken met
door de docent gegeven voorbeelduitwerkingen.
Dit heeft alleen zin bij relatief gesloten opdrachten: antwoorden op vragen en opdrachten bij teksten,
voorbeeldbrieven en -verslagen.
Een stap verder is dat de leerlingen in duo’s of groepjes de resultaten (antwoorden, oplossingen, producten)
van hun individueel gemaakte opdrachten vergelijken en van commentaar voorzien. Het heeft alleen zin als
de opdrachten/taken een redelijke mate van openheid vertonen.
9 Laat de leerlingen hun eigen en/of elkaars resultaten meebeoordelen.
De vrijheid voor de leerlingen valt te verhogen door hen zelf de criteria voor beoordeling te laten opstellen
(vergelijk advies 8) en door hun aandeel in de verantwoordelijkheid voor het eindcijfer te verhogen.
Een weg die veel minder wordt bewandeld is die van zelfevaluatie door de leerlingen.
Toch liggen ook daar mogelijkheden. Een leerling kan aan het einde van zijn taakuitvoering gevraagd worden
een stukje te schrijven aan de hand van vragen als:
- Hoe tevreden ben je over je eindproduct zoals het er nu ligt?
- Hoe goed vind je zelf dat je aan dat eindproduct hebt gewerkt?
- Wat voor cijfer verdien je volgens jou voor dat eindproduct, en waarom?
Er moet dan worden aangegeven in welke mate de leraar deze zelfbeoordeling zal meewegen in zijn
eindcijfer.
10 Laat de leerlingen samenwerken aan de opdrachten en taken.
Samenwerking tussen leerlingen is uiterst bevorderlijk voor de ontwikkeling van metacognitieve
vaardigheden. Onder samenwerking verstaan we dan dat de leerlingen gevraagd wordt om in duo’s of
groepjes gezamenlijk de taak in te vullen, een taakverdeling en een tijdsplanning te maken, en tijdens en na
het werk te reflecteren op het groepsproces en het groepsproduct. In duo’s of groepjes moeten leerlingen
alle afwegingen en beslissingen op deze punten noodzakelijkerwijs bediscussiëren en dus expliciteren, terwijl
een individueel werkende leerling, omdat hij alleen met zichzelf (en hooguit zijn logboek) te maken heeft, veel
meer impliciet kan laten. Zijn noodzaak tot metacognitieve bewustwording is dus minder en dat vermindert
ook de kans dat die bewustwording en de corresponderende vaardigheidsvergroting plaatshebben.
Uiteraard is dan ook reflectie nodig op het samenwerken, niet alleen op het product van het werken, maar
ook op het proces. Dat kan via vragen als:
- Wat ging er goed in je groep bij het samenwerken aan de opdracht/taak?
- Wat ging er wat samenwerking betreft beter dan in de vorige les?
- Wat zou de groep volgende keer beter kunnen doen?
- Noem een ding dat je als groepslid deed om het groepswerk te verbeteren.
- Noem een ding dat een ander groepslid deed om het groepswerk te verbeteren.
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12 ICT en mediawijsheid
Voor het secundair onderwijs zijn er geen vakspecifieke eindtermen of ontwikkelingsdoelen mediawijsheid
geformuleerd.
Voor de eerste graad A- en B-stroom zijn er vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ICT:
De leerlingen:
1
hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij
het leren.
2
gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3
kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4
kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5
kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6
kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7
kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8
kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
9
kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICTtoepassingen.
10 zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik.
Naast de vakoverschrijdende eindtermen voor ICT zijn ook de sleutelcompetenties van de STAM van de
vakoverschrijdende eindtermen ‘Creativiteit’, ‘Kritisch denken’ en ‘Mediawijsheid’ belangrijke ankerpunten. Ook
andere vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen bieden uiteraard mogelijkheden om onderwijsactiviteiten rond mediawijsheid op te zetten.
Creativiteit
De leerlingen:
1
kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
2
ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren.
Kritisch denken
De leerlingen:
1
kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relevante criteria.
2
zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
3
kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
Mediawijsheid
De leerlingen:
1
gaan alert om met media.
2
participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte.

Interessante links
http://mediawijs.be/
http://www.mediawijs.nl/
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1ste graad
Cyberpesten en zoekvaardigheden
Cyberpesten (vs. pesten) en hoe dit aan te
pakken
•
•

Stop Cyberpesten Lespakket– Child Focus
It’s Up to You Lespakket– Mediawijsheid.nl

2de graad

3de graad

Omgaan met sociale media

Kritisch Bronnenonderzoek en
informatievaardigheden

Facebook
•
•
•

Configuratie Facebook-profiel
www.takethislollipop.com Test de privacy van
je Facebook-profiel
Privacy Instellingen Facebook aanpassen

Zoekvaardigheden : kritisch zoeken met het oog
op informatieverwerking en in het kader van een
eindwerk

Veilig online

Je eigen privacy op andere sociale media

Sociale Mediawijsheid

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Zoek jezelf op het internet in verschillende
zoekmachines en verschillende sociale
netwerken
Veilig Online Lesvoorbereiding – ClickSafe
Veilig Internet IRespect Lespakket –
ClickSafe
Serious Game F.I.N.D Masterfind

Online identiteit – denk na voor je post
Think before you Post Lespakket en
Instructiefiche - Child Focus
Paswoordbeveiliging
• Sterk wachtwoord instellen
•

•

Sexualiteit en Internet
•

•
•

Zoekstrategieën
Voor de leerkracht : Het Archief voor
Onderwijs (openbare en regionale omroepen)
Gratis beeldbank voor leerkrachten

Connected Lespakket Instructiefiche– Child
Focus

•

Commerciële risico’s – Contactrisico’s –
Inhoudsrisico’s op sociale media
Lespakket – SPION UGent
Lerarencursus van de 3 lespakketten
Privacy en online advertenties

Privacy instellingen Sociale media

Bronvermelding (CC, auteursrecht)
•
•

Dossier Auteursrecht
Creative Commons licenties

Sexting, grooming
•
•

Zoekvaardigheden: gericht zoeken

Mijn online identiteit
http://www.mijnonlineidentiteit.nl/
Privacy Whatsapp
Privacy Instagram
Privacy Google
Privacy Twitter

Preventiespot Sexting Instructiefiche –
ClickSafe
Webslet zelftest Instructiefiche - ClickSafe

Mediawijsheid

•
•

Een mediawijs kaartspel Caspargame
Game jezelf reclamewijs
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13 De vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen
en eindtermen
Vakoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes
die niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar onder meer door middel van diverse vakken,
onderwijsprojecten en andere activiteiten worden nagestreefd. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht
de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven (inspanningsverplichting). De school toont bij
een doorlichting aan dat ze met een eigen planning aan de vakoverschrijdende eindtermen werkt.
De eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs werden in september 1997 ingevoerd. Vanaf 1
september 2002 werden de eindtermen voor de vakken van de basisvorming en de vakoverschrijdende
eindtermen voor de tweede en derde graad ingevoerd.
In de vakoverschrijdende eindtermen legt de overheid voor scholen een aantal opdrachten vast die ze voor
onderwijs en samenleving belangrijk vindt. Zo vindt de samenleving het belangrijk dat de leerlingen burgerzin
wordt bijgebracht, dat ze gezond leven en zorg dragen voor elkaar en hun omgeving

13.1 Structuur van de VOET: stam, contexten en leren leren
Om een brede en harmonische basisvorming te waarborgen waarin essentiële kennis, vaardigheden en
houdingen hun plaats krijgen, moeten de eindtermen van de stam, de zeven contexten en leren leren in hun
samenhang worden beschreven én behandeld.
Het is aan de scholen om vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen te combineren tot (voor hen) zinvolle
gehelen.

Een gemeenschappelijke stam
De stam is eigenlijk een lijst van essentiële vaardigheden of sleutelvaardigheden, waarvoor eindtermen werden
geformuleerd. Deze eindtermen moeten voldoen aan volgende vereisten:
 Transfereerbaar zijn - en dus toepasbaar, realiseerbaar - in heel veel activiteiten, situaties, vakken en
contexten. Essentiële vaardigheden maken immers altijd deel uit van diverse levensomstandigheden.
 Multifunctioneel zijn, aangezien men er meer dan een doel mee kan bereiken en men ze in verschillende
situaties kan hanteren of ze in diverse taken kan volbrengen.
 De eindtermen in de stam zijn daarom ook niet gecontextualiseerd en niet leeftijdgebonden. Hun
concretisering voor een bepaalde leeftijd, voor een specifieke situatie of voor een bepaalde doelgroep valt
onder de verantwoordelijkheid van het schoolteam.
 De eindtermen moeten helder zijn, eenvoudig en goed gefundeerd en tegelijkertijd van een hoger
abstractieniveau dan de eindtermen in de contexten, precies omdat ze moeten kunnen worden
geïnterpreteerd en gespecificeerd op verschillende wijzen, door verschillende leerkrachten en in gevarieerde
leeromgevingen. Het zijn zogenaamde ‘generieke’ eindtermen.
 Het referentiepubliek voor definitie en selectie van de vakoverschrijdende eindtermen is de groep
(toekomstige) volwassenen.
De eindtermen in de stam vinden hun oorsprong in de visie op basisvorming die ook de invulling van de contexten
schraagt: iedere leerling heeft recht op een relevante basisvorming. Basisvorming bereidt een lerende voor op
kritisch-creatief functioneren in de samenleving en de uitbouw van een persoonlijk leven.
Een gedetailleerd indelen en opsommen van essentiële vaardigheden wordt vermeden. De formulering van de
eindtermen in de stam steunt zoveel als mogelijk op een algemeen aanvaarde definitie van wat begrepen wordt
onder elk van de geselecteerde sleutelvaardigheden.
Hieronder worden deze sleutelvaardigheden (in vetjes) omschreven. De eindtermen van de stam zijn zodanig
gekozen dat ze, ondanks (en dankzij) hun algemene formulering, dekkend zijn voor wat bedoeld wordt met elk
van deze sleutelvaardigheden. Met andere woorden, werken aan de eindtermen van de stam is werken in de
richting van de onderliggende omschrijvingen.
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 communicatief vermogen in de zin van verbale en non-verbale taal en contactvaardigheid, zich
moeiteloos onder andere mensen begeven, naar anderen toestappen en zich in gezelschap mengen;
 creativiteit in de zin van ondernemend en innoverend, soepele geest en inventiviteit;
 doorzettingsvermogen in de zin van wilskracht, keuzes kunnen maken en verantwoorden, ambitieus en
moedig zijn;
 empathie in de zin van inlevingsvermogen en responsiviteit, het vermogen af te stemmen op de
gesprekspartner en relationele gerichtheid;
 esthetische bekwaamheid in de zin van de schoonheid in cultuur- en kunstuitingen kunnen waarderen en
schoonheid naar eigen smaak kunnen creëren;
 exploreren in de zin van actief zoeken naar situaties om de eigen capaciteiten te verbreden en verdiepen,
leergierig zijn, durven en een actief aftasten van handelingsmogelijkheden;
 flexibiliteit in de zin van mentale soepelheid en veerkracht, relativeringsvermogen (humor) en
stressbestendigheid;
 initiatief in de zin van anticiperen, proactief handelen, wensen nastreven en taken aanpakken zonder dat
het gevraagd wordt of zonder dat omstandigheden ertoe dwingen;
 kritisch denken in de zin van onderscheidingsvermogen;
 mediawijsheid in de zin van een bewuste en kritische houding ten opzichte van klassieke (televisie, radio,
pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) en het vermogen tot een alledaags, informeel en
creatief mediagebruik dat (impliciet of expliciet) gericht is op participatie in de culturele publieke sfeer
(lezersbrief, you tube, chatrooms, blogs, webcam, enz.);
 een open en constructieve houding tonen in de zin van ruimdenkend, maar ook belangstellend en
relationeel gericht;
 respect in de zin van verdraagzaamheid, hoffelijkheid, ethisch denken en handelen, verbondenheid met de
eigen leefwereld en de ruimere samenlevingscontext, verantwoordelijkheid;
 samenwerken in de zin van solidariteit en daadwerkelijke inzet voor een publieke zaak, constructieve
deelname aan initiatieven die een plaatselijke of grotere gemeenschap raken;
 verantwoordelijkheid in de zin van engagement en betrokkenheid, maar ook loyaliteit en effectbesef van
eigen denken en handelen;
 zelfbeeld in de zin van zelfkennis en realistisch zelfwaardegevoel, weet hebben van beperkingen en
vertrouwen op capaciteiten, oprechtheid en authenticiteit;
 zelfredzaamheid in de zin voor zichzelf kunnen zorgen en het sociaal netwerk kunnen benutten wanneer
nodig;
 zorgvuldigheid in de zin van accuratesse, nauwkeurigheid en organisatievermogen, de wil om het werk
goed te doen, bedachtzaam t.a.v. middelen en doel;
 zorgzaamheid in de zin van behulpzaam en liefhebbend, proactief dienst- en zorgverlenend als interpersoonlijke, interculturele, sociale en civiele vaardigheid.

Contexten
Ontwikkeling van de persoon is gestructureerd in contexten of toepassingsgebieden als
1) Lichamelijke gezondheid en veiligheid
2) Mentaal welbevinden
3) Sociorelationele ontwikkeling
In een multiculturele, democratische samenleving in contexten als
4) Omgeving en duurzame ontwikkeling
5) Politiek-juridische samenleving
6) Socio-economische samenleving
7) Socioculturele samenleving
Aansluitend bij de definitie van gezondheid door de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt in contexten 1, 2 en 3
gefocust op lichamelijke gezondheid in samenhang met het mentaal en sociorelationeel welbevinden. De
eindtermen die betrekking hebben op de verschillende gebieden van het maatschappelijk leven, komen aan bod
in contexten 5, 6 en 7. Context 4 besteedt aandacht aan de relaties tussen gezondheid en omgeving en tussen
duurzame ontwikkeling en politiek-juridische, socio-economische en socioculturele aspecten.
Dit ordeningskader laat toe om een aantal eindtermen te selecteren die essentieel zijn voor de basisvorming van
jongeren. Zoals elk ordeningskader heeft ook dit model zijn beperkingen. De lineaire voorstelling gaat enigszins
voorbij aan de samenhang tussen de eindtermen. Deze samenhang wordt gerealiseerd door de school op basis
van haar visie en prioriteiten.
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Leren leren
Levenslang leren is een belangrijk aspect van zelfontplooiing. Bovendien is het zo dat participatie en actief
burgerschap in een democratische samenleving vragen om autonoom handelende en denkende burgers die
bereid zijn hun hele leven lang bij te leren. Dit betekent o. a. dat zij over de nodige kennis en vaardigheden
beschikken om het eigen leren, denken en handelen te plannen, te sturen, te evalueren en bij te sturen. Het
‘leren leren’-concept houdt dus meer in dan ‘leren studeren’. Leerlingen verwerven bekwaamheid in een breed
gamma van houdingen, inzichten en vaardigheden, die hen in staat stellen om doelgericht en efficiënt te leren.
De aandacht voor leren leren ondersteunt niet alleen het leren op school, maar heeft vooral als bedoeling
leerlingen te vormen om zelfstandig te kunnen leren en te kunnen kiezen in wisselende contexten. Leren leren
is dus veruit de belangrijkste component van basisvorming en kan zowel overkoepelend als inherent worden
genoemd waar het basisvorming betreft.
Leren is een actief proces en gaat uit van een actieve deelname van de leerling: hij onderzoekt de leerinhoud of
het werkstuk, selecteert zelf informatie, bouwt begrippen op, luistert actief, oefent, herbegint, herstelt, zoekt naar
alternatieve oplossingen, …
Bovendien is leren een constructief en cumulatief proces. De nieuwe kennis sluit aan op reeds aanwezige
voorkennis en bouwt daarop verder. Voor de verwerking van nieuwe kennis zijn hogere cognitieve denkniveaus
zoals toepassen, integreren, analyseren, creatief denken belangrijk. Verder, om levenslang leren echt mogelijk
te maken, is het nodig dat de leerling zijn eigen leerproces leert beheren en bewaken.
Leren is ook een sociaal proces: interactie met leerkracht of medeleerlingen schept de gelegenheid het eigen
denk- en leerproces te toetsen aan dat van anderen. Samenwerking leidt tot inzicht in de eigen leerstijl en vormt
een wezenlijk onderdeel van sociaal leren.
Het pakket eindtermen leren leren is een complex geheel. De te ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes
worden daarom gegroepeerd in de volgende zes subthema’s die staan voor de onderscheiden dimensies in het
leren.
 Opvattingen over leren
Persoonlijke visies op leren en leersituaties oefenen invloed uit op het leergedrag en bepalen mee de leerstijl
en favoriete leerstrategieën van een persoon. Doordat het feitelijk leergedrag bepaald wordt door persoonlijke
opvattingen en motieven, is dit niet steeds aangepast aan de leerdoelen of aan wisselende leercontexten.
 Informatieverwerving
Omdat leren een actief en constructief proces is, wordt van de lerende activiteit en participatie vereist. Op
deze manier leidt het leerproces tot de opbouw van echte kennis en kunde met als meerwaarde dat ze
voldoende wendbaar en flexibel is en toepasbaar in nieuwe leer- en probleemsituaties.
 Informatieverwerking
Naast het verwerven van kennis (als domeinspecifieke kennis en de vaardigheid in het hanteren van
strategieën en procedures), houdt leren m.a.w. ook in dat men vaardigheid verwerft in het omgaan met
informatie. Leren is immers betekenis geven aan nieuwe informatie door ze te spiegelen aan en te integreren
in de kennis en kunde die men reeds bezit.
 Probleemoplossing
Leerlingen leren kennis toepassen en oplossingstrategieën hanteren, die kunnen ingezet worden bij de
aanpak van nieuwe problemen. De denkprocessen die daarbij aangeleerd kunnen worden, zijn o.a.
analyseren, synthetiseren, (zichzelf) evalueren, terugkoppelen.
 Regulering van het leerproces
Cognitieve en affectieve reguleringsvaardigheden zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de verschillen
in leerprestaties. Hierbij wordt metacognitieve kennis aangewend en worden zowel metacognitieve als metaaffectieve vaardigheden gebruikt. Leren gaat echter ook steeds gepaard met emoties en dynamiek die het
gedrag in een bepaalde richting sturen. Affectieve karakteristieken kunnen het leerproces positief of negatief
beïnvloeden.
 Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid
Keuzebekwaamheid stelt de mens in staat verantwoordelijkheid op te nemen voor beslissingen. Voorwaarden
om tot keuzebekwaamheid te komen zijn een helder zelfconcept, een ruim en objectief zicht op de
keuzemogelijkheden, inzicht in keuzeprocessen en inzicht in externe factoren die het keuzeproces kunnen
beïnvloeden.
Leren kiezen als dimensie is specifiek toegepast op studie- en beroepskeuze en omvat inzicht in
keuzestrategieën, in het verloop van keuzeprocessen en de consequenties ervan voor de verdere loopbaan.
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Coördinatie
In de realiteit komen de verschillende delen, die in het ordeningskader worden onderscheiden, weer bij elkaar.
De vakoverschrijdende eindtermen worden dan in hun onderlinge samenhang en als geheel gezien. Hieronder
volgen enkele mogelijke combinaties van eindtermen. Door vanuit een bepaalde invalshoek te vertrekken, legt
men andere accenten.
Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/vakoverschrijdend/uitgangspunten.htm

13.2 Leerlijn voor de VOET van de gemeenschappelijke stam
De analystische rubrieken geven de kenmerken van de verschillende prestatieniveau’s van de leerlingen per
VOET van de gemeenschappelijke stam waarvoor het mogelijk is om dergelijke kenmerken te geven.
De opbouw van de eerste naar de derde graad wordt door de achtergondkleur weergegeven: wit voor de eerste
graad, grijs voor de tweede graad en blauw voor de derde graad.
STAM 1
De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk.
Deze eindterm gaat over het communicatief vermogen van de leerling in de zin van verbale en non-verbale taal
en contactvaardigheid, zich moeiteloos onder andere mensen begeven, naar anderen toestappen en zich in
gezelschap mengen.
Matig

Goed

Zeer goed

Spreekt onvoldoende
Nederlands om
begrepen te worden.

Spreekt voldoende
Nederlands om
begrepen te worden.
Gebruikt eenvoudige
bewoordingen.

Spreekt goed
Nederlands. Kan
vloeiend en spontaan
reageren.

Spreekt vlot
Nederlands. Kan zich
vloeiend en spontaan
uitdrukken.

Kan
gedachten/leerstof
niet duidelijk onder
woorden brengen.

Heeft moeite met
gedachten/leerstof
duidelijk onder
woorden te brengen.

Kan
gedachten/leerstof
onder woorden
brengen.

Brengt makkelijk
gedachten/leerstof
onder woorden.

Verwoorden

Schrijft vaktermen
fout.

Schrijft vaktermen
soms fout.

Maakt weinig of geen
schrijffouten bij
vaktermen

Maakt geen
schrijffouten bij
vaktermen

Vaktermen

Kan niet schriftelijk
antwoorden op
vragen.

Maakt zeer veel
taalfouten bij het
schriftelijk
beantwoorden van
vragen.

Maakt weinig
taalfouten bij het
schriftelijk
beantwoorden van
vragen.

Kan zich zeer goed
schriftelijk
uitdrukken bij het
beantwoorden van
vragen.

Kan niet actief
luisteren.

Is soms afgeleid bij
het luisteren.

Luistert in gewone
situaties en geeft
anderen de kans om
te reageren.

Luistert actief naar
anderen.

Schriftelijk
uitdrukken
Actief
luisteren
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Kan zich makkelijk
uitdrukken tegenover
volwassenen.

Communiceert vlot
met volwassenen.

Lichaamstaal werkt
storend op de
communicatie.

Lichaamstaal is
stroef.

Beheerst zijn
lichaamstaal.

De lichaamstaal
ondersteunt de
communicatie.

Lichaamstaal

Drukt zich moeilijk uit
tegenover
volwassenen.

Mondeling
communicer

Kan zich niet
uitdrukken tegenover
volwassenen.

STAM 2
De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
STAM 3
De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren.
Deze eindtermen gaan over de creativiteit in de zin van ondernemend, innoverend en inventief zijn.
Matig

Goed

Zeer goed

Kan alleen een zeer
concreet voorbeeld
nabootsen.

Bekijkt een
voorbeeld en maakt
een variatie op het
voorbeeld.

Probeert te
achterhalen wat de
bedoeling achter het
voorbeeld is en maakt
een alternatief.

Zoekt spontaan een
ander voorbeeld met
dezelfde
functionaliteit.
Probeert verschillende
variaties uit om
uiteindelijk het beste
alternatief te kiezen.

Verwerkingsniveau

Combineert geen
ideeën, materialen of
werkvormen.

Probeert
materialen/ideeën te
combineren, als ze
goed bij mekaar
aansluiten.

Probeert succesvol
verschillende
ideeën/materialen te
combineren.

Nieuwe combinaties
laten hem toe volledig
nieuwe dingen te
doen.

Combineren

Nieuwe dingen jagen
angst aan. Kan zich
niet aanpassen aan
nieuwe dingen.
Blokkeert bij vage
opdrachten.

Staat eerder
onverschillig
tegenover nieuwe
dingen. Vindt bij
opdrachten die
afwijken van het
gewone, enkel
oplossingen op
aanwijzing.

Geeft veranderingen
een kans. Zoekt zelf
naar oplossingen bij
opdrachten die
afwijken van het
normale;

Nieuwigheden zijn
unieke kansen. Hoe
vager de opdracht,
hoe liever. Denkt
graag breed over de
oplossing na. Doet
liefst opdrachten met
niet te veel uitleg, en
zonder voorbeeld.
Staat open voor
nieuwe ervaringen.
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Spreekt over de taak
met meerdere
mensen en bekijkt ze
vanuit verschillende
invalshoeken.

Zoekt inspiratie voor
de taak in een andere
context en neemt
hiervoor de tijd.

Het
ondernemerschap
schrikt af.

Weet wat een
ondernemersprofiel
betekent.

Is geïnteresseerd,
maar wil nog meer
ervaring opdoen.

Heeft een
ondernemersprofiel.

Ondernemer
schap

Gaat op zoek naar
inspiratie, maar niet
te ver.
(medeleerlingen,
leerkracht,
onmiddellijke
omgeving)

Inspiratie

Is niet nieuwsgierig
en gaat niet op zoek
naar inspiratie.

STAM 4
De leerlingen blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.
Deze eindterm gaat over inzet en doorzettingsvermogen in de zin van wilskracht, keuzes kunnen maken en
verantwoorden, ambitieus en moedig zijn.
Doorzettingsvermogen betekent ondanks moeilijkheden blijven volhouden.
Inzet getuigt van een inspanning doen.
Onvoldoende

Matig

Goed

Zeer goed

Is zeer snel afgeleid,
is niet alert, zelfs niet
bij werk dat niet
langdurig is.

Laat zich afleiden, is
niet zo alert bij het
werk, zeker niet als
het een relatief
langdurige taak is.

Blijft meestal alert,
ook bij relatief
langdurige
opdrachten, taken of
projecten.

Heeft een
uitstekende inzet en
sturing, ook bij
langdurige
opdrachten.

Concentratie

Werkt alleen onder
dwang. Geeft snel
op.

Geeft vrij snel op.

Geeft niet op
vooraleer er een
bevredigende
oplossing is.

Geeft nooit op, bijt
zich vast in een
probleem.

Wilskracht

De leerlijn situeert zich in de opbouwende moeilijkheidsgraad van de situaties.
STAM 5
De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
Deze eindterm gaat over empathie in de zin van inlevingsvermogen en responsiviteit, het vermogen zich af te
stemmen op de gesprekspartner en relationele gerichtheid.
Inlevingsvermogen heeft te maken met begrip en respect opbrengen voor anderen.
Responsiviteit is de manier waarop men reageert op de ander en zich ervan bewust is welke de (on)gewenste
effecten hiervan zijn.
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Goed

Zeer goed

Onderbreekt
voortdurend de
ander, laat verveling
blijken. Maakt
anderen belachelijk,
negeert anderen.
Kan geen afstand
doen van zijn
vooroordelen.

Bewaart meestal zijn
geduld, maar neemt
soms het gesprek
over.

Respecteert de
mening van anderen.
Geeft andere kansen
zonder vooroordelen.

Luistert met
belangstelling naar
wat anderen
bezighoudt.
Anderen zoeken
hem/haar op.

Beseft niet welke
reacties zijn gedrag
uitlokt: kwetst
anderen, daagt uit,
pest, …

Let op de effecten
van zijn reacties naar
anderen als er
toezicht is.

Kan meestal de
effecten van zijn
reactie inschatten.

Gedraagt zich
discreet en
respectvol. Gaat
bewust en
bedachtzaam om
met gevoelens van
anderen.

Responsiviteit

Matig

Inlevingsvermogen

Onvoldoende

STAM 6
De leerlingen kunnen schoonheid ervaren
STAM 7
De leerlingen kunnen schoonheid creëren
Deze eindtermen hebben te maken met esthetische bekwaamheid in de zin van de schoonheid in cultuur- en
kunstuitingen kunnen waarderen en schoonheid naar eigen smaak kunnen creëren.
Goed

Zeer goed

Is niet geïnteresseerd
en/of heeft
vooroordelen.

Moet attent gemaakt
worden om aandacht
te schenken aan het
esthetische.

Waardeert en geniet
van schoonheid in
een veilige of
gekende context.

Geniet en waardeert
schoonheid in de
meest brede zin,
gaat er naar op
zoek.

Heeft geen voeling
met esthetiek.

Moet aangezet
worden om iets moois
te ontwikkelen.

Wil de dingen mooi
maken.

Creëert mooie
dingen met een
persoonlijke toets.

Creëren

Matig

Ervaren

Onvoldoende

STAM 8
De leerlingen benutten leerkansen in diverse situaties
Deze eindterm heeft te maken met exploreren in de zin van actief zoeken naar situaties om de eigen capaciteiten
te verbreden en te verdiepen, leergierig zijn, durven en een actief aftasten van handelingsmogelijkheden.
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Matig

Goed

Zeer goed

Heeft een absolute
afkeer van leren en
leert niet.

Leert met tegenzin
omdat het nu
eenmaal moet.

Leert, maar doet dit
enkel wanneer dit
expliciet gevraagd
wordt.

Leert spontaan.

Heeft absoluut geen
interesse voor het
werk dat hij doet.
Stelt nooit vragen.

Het werk
interesseert hem
matig. Stelt af en toe
een vraag.

Is geïnteresseerd in
het werk.
Stelt regelmatig
vragen.

Is gepassioneerd
door het werk. Wil
allerlei dingen weten,
zoekt naar
achtergronden. Stelt
veel vragen.

Interesse voor het
werk

Maakt steeds
dezelfde fouten.

Maakt regelmatig nog
dezelfde fouten.
Moet hier voortdurend
op gewezen worden.

Maakt zelden nog
dezelfde fouten.
Verbetert de fouten
spontaan.

Leert spontaan uit zijn
fouten en maakt ze
nooit meer opnieuw.

Leren uit
fouten

Staat niet open voor
suggesties en
feedback.

Luistert naar
suggesties en
feedback.

Vraagt spontaan
suggesties en
feedback.

Vraagt suggesties,
feedback en
integreert dit
spontaan in het
leerproces.

Feedback
vragen

Leert niet van
anderen.

Leert van anderen
als dit een onderdeel
van de opdracht is.

Staat positief t.o.v.
samenwerkend
leren.

Benut samenwerken
als een leerkans.

Heeft geen
leertraject.

Anderen moeten zijn
leertraject
uitstippelen.

Stippelt onder
begeleiding een eigen
leertraject uit.

Stippelt zijn eigen
leertraject uit.

Leertraject

Heeft geen interesse
in recent(e)
evoluties/nieuws.

Heeft wel interesse in
recente
evoluties/nieuws,
maar anderen
moeten hiervan
rechtstreeks het
voordeel bewijzen.

Toont spontaan
interesse in recent(e)
evoluties/nieuws.

Volgt recent(e)
evoluties/nieuws
systematisch op.

Recente evoluties

Leergierigheid

Onvoldoende

Samenwerk
end leren

STAM 9
De leerlingen zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden.
Deze eindterm heeft te maken met flexibiliteit d.w.z. mentale soepelheid en veerkracht, relativeringsvermogen
(humor) en stressbestendigheid.
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Matig

Goed

Zeer goed

Weigert het
werktempo te
verhogen.

Verhoogt na een
uitdrukkelijke
opmerking, het
werktempo.

Verhoogt op
aanwijzingen, het
werktempo.

Verhoogt spontaan
het werktempo
indien de
omstandigheden
dat vragen.

Sluit zich helemaal
van anderen en van
andermans ideeën af.
Houdt koppig aan het
eigen idee vast.

Stelt zich open voor
anderen en hun
ideeën op vraag van
de leerkracht.

Stelt zich open voor
anderen, maar heeft
wat tijd nodig om
andermans ideeën te
aanvaarden.

Stelt zich spontaan
open voor anderen
en hun ideeën.

Blijft koppig
vasthouden aan
eigen principes,
methodes en
werkwijzen. Kan op
geen enkele wijze in
beweging gebracht
worden.

Luistert naar
suggesties voor
alternatieve methodes
en werkwijzen, maar
past ze niet toe.

Toont interesse voor
alternatieve methoden
en werkwijzen op
aangeven van de
leerkracht.

Staat open voor
alternatieve
methoden en
werkwijzen.

Raakt overstuur bij
wijziging van een
opdracht en kan niet
meer verder werken.

Neemt de wijziging
van een opdracht aan,
maar heeft veel
sturing nodig om
verder te werken.

Neemt de wijziging
van een opdracht aan,
maar heeft iemand
nodig om vragen aan
te kunnen stellen.

Blijft rustig
zelfstandig werken
bij wijziging van de
opdracht. Zoekt het
zelf uit.

Aanpassingsvermogen

Kan een verhoogde
druk aan en steekt
eventueel een tandje
bij.

Steekt bij
verhoogde druk
spontaan een
tandje bij.

Werk- en
tijdsdruk

Mentale soepelheid

Kan een gewone
hoeveelheid stress
aan (horend bij het
dagelijks leven).

Openheid

Raakt in paniek bij
toegenomen tijds- en
werkdruk.

Werktempo

Onvoldoende

STAM 10
De leerlingen engageren zich spontaan.
Deze eindterm gaat over initiatief in de zin van anticiperen, proactief handelen, wensen nastreven en taken
aanpakken zonder dat het gevraagd wordt of zonder dat omstandigheden ertoe dwingen.
Matig

Goed

Zeer goed

Ziet geen werk en
neemt geen initiatief.

Ziet enkel werk als
de leerkracht in de
buurt is en neemt
dan initiatief.

Ziet werk, maar moet
aangepord worden
om het aan te
pakken.

Ziet werk en pakt het
spontaan aan.
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Meldt zelden
wanneer een taak is
afgerond.

Meldt spontaan
wanneer een taak is
afgerond.

Meldt spontaan
wanneer een taak is
afgerond en vraagt
spontaan naar extra
taken.

Melden van
afgewerkte
opdrachten

Is alleen gericht op
die zaken,
opdrachten die hij/zij
graag doet.

Voert soms
opdrachten uit die
hij/zij niet graag doet.

Voert alle
opdrachten op
aanwijzing
kwaliteitsvol uit, toont
meestal inzet.

Voert spontaan en
kwaliteitsvol
opdrachten uit, ook
al liggen ze hem niet
goed.

Bereidwillighei
d

Weigert op aangeven
van de leraar een
andere werkaanpak.

Kiest op
uitdrukkelijke vraag
voor een andere
aangegeven
werkaanpak.

Kiest een andere
werkaanpak op
aangeven van de
leraar.

Zoekt spontaan zelf
een andere
werkaanpak indien
blijkt dat de gekozen
werkaanpak niet
geschikt is.

Ziet geen problemen,
problemen worden
bijgevolg niet
aangepakt.

Constateert
problemen, maar blijft
er passief bij.

Ziet problemen en
meldt ze.

Ziet problemen en
pakt ze spontaan aan
indien mogelijk.

Werkaanpak

Meldt niet wanneer
een taak is afgerond.

Problemen
zien en
aanpakken

STAM 11
De leerlingen kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van
relevante criteria.
STAM 12
De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
STAM 13
De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
De eindtermen hebben te maken met kritisch denken in de zin van onderscheidingsvermogen.
Onvoldoende

Matig

Goed

Zeer goed

Begrijpt de criteria
niet en/of kan zich
niet aan criteria
houden.

Kan zich onder
begeleiding aan een
aantal criteria
houden.

Kan zich houden aan
opgelegde criteria.

Bespreekt iets op
basis van criteria.

Werken met
criteria

Maakt geen
onderscheid tussen
hoofd- en bijzaken.

Gaat te veel in op
details en overziet
niet het grote geheel.

Maakt onderscheid
tussen hoofd- en
bijzaken.

Structureert hoofd- en
bijzaken.

Hoofd- en
bijzaken
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Kan zeer goed uit
zichzelf over een
probleem meerdere
vragen stellen.

Maakt geen analyse
van een opdracht.

Maakt een
gedeeltelijke analyse
van een opdracht en
vraagt snel hulp.

Analyseert zelf de
opdracht.

Analyseert zelfstandig
en neemt op basis
hiervan een besluit.

Kan vanuit diverse
componenten,
elementen,
samenstellende delen
geen geheel, geen
synthese, geen
einddoel bepalen.

Kan vanuit
geanalyseerde
informatie tot een
oordeel of synthese
komen, doch niet
systematisch.

Kan op basis van
verzamelde informatie
systematisch tot een
sobere synthese
komen.

Formuleert een stevig
onderbouwde
synthese op basis
van veelzijdige
informatie.

Synthese

Kan zich over een
probleem informeren.

Opdracht
analyseren

Vindt opvattingen van
deskundigen
belangrijk.

Benaderingswijze

Benadert
uiteenlopende
problemen steeds
vanuit eenzelfde
standpunt.

STAM 14
De leerlingen gaan alert om met media.
STAM 15
De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte.
Deze eindtermen gaan over mediawijsheid in de zin van een bewuste en kritische houding ten opzichte van
klassieke (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) en het vermogen tot een
alledaags, informeel en creatief mediagebruik dat (impliciet of expliciet) gericht is op participatie in de culturele
publieke sfeer (lezersbrief, youtube, chatrooms, blogs, webcam, enz.)
zie ook hoofdstuk 12: ICT en mediawijsheid
STAM 16
De leerlingen houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld.
STAM 17
De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende
standpunten.
Deze eindtermen hebben te maken met tonen van een open en constructieve houding in de zin van
ruimdenkendheid, maar ook belangstellend en relationeel gericht.
Nieuwe trends en evoluties
Matig

Goed

Zeer goed

Toont uitsluitend
belangstelling voor de
eigen specialiteit

Stelt zelf nooit een
vraag.

Documenteert zich af
en toe.

Belicht spontaan de
problemen vanuit
verschillende
dimensies/
invalshoeken.
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STAM 18
De leerlingen gedragen zich respectvol.
Deze eindterm heeft te maken met respect in de zin van verdraagzaamheid, hoffelijkheid, ethisch denken en
handelen, verbondenheid met de eigen leefwereld en de ruimere samenlevingscontext, verantwoordelijkheid.
Matig

Goed

Zeer goed

Gedraagt zich
onbeleefd of zelfs
onbeschoft.

Doet weinig moeite
om vriendelijk en
beleefd te zijn.

Gedraagt zich
beleefd.

Is op een natuurlijke
manier vriendelijk en
beleefd.

Ziet verschillen als een
bedreiging.
Is brutaal en/of pest
anderen, roddelt, valt
anderen lastig.

Accepteert
verschillen, maar
reageert af en toe
niet gepast.

Kan omgaan met
verschillen. Houdt
rekening met
verscheidenheid en
iemands
achtergrond. Geeft
anderen kansen,
behandelt hen niet
stereotiep.

Aanvaardt de
eigenheid van
medeleerlingen en
toont waardering.
Verschillen als een
meerwaarde zien tot
leren, samenwerken.

Verliest materiaal en
uitrusting. Zijn materiaal
is onverzorgd.

Draagt onder
toezicht zorg voor
materiaal en
uitrusting. Schept
enkel orde onder
toezicht.

Draagt zorg voor
materiaal en
uitrusting.

Onderhoudt
spontaan materiaal
en uitrusting volgens
de voorschriften.

Is steeds negatief over
het werk van anderen.

Probeert het werk
van anderen te
waarderen ook al
valt het moeilijk.

Toont respect voor
het werk van
anderen.

Toont steeds
waardering voor het
werk van anderen en
geeft constructieve
kritiek.

Respect voor het
werk van
anderen

Trekt zich weinig van de
anderen aan.

Gedraagt zich
meestal correct ten
opzichte van
anderen

Toont respect voor
anderen en tracht
zich in te leven in de
anderen.

Voelt in elke situatie
aan hoe tactvol om
te gaan met
anderen.
Respecteert de
mening van anderen.

Respect voor
anderen

Beleefdhei
d

Onvoldoende

Verdraagzaamheid
Respect voor de
schoolomgeving

STAM 19
De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen.
Deze eindterm heeft te maken met samenwerken in de zin van solidariteit en daadwerkelijke inzet voor een
publieke zaak, constructieve deelname aan initiatieven die een plaatselijke of grotere gemeenschap raken.
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Geeft geregeld
aanleiding tot
conflicten. Schrijft
moeilijkheden in zijn
sociale contacten
altijd toe aan de
anderen.

Kan zich handhaven
in de groep, maar
wordt afgeschrikt
door
conflictsituaties.
Laat ruzie overgaan.

Wil ruzie bijleggen,
zet hiervoor actief
stappen.

Bemiddelt bij
conflicten in de
groep, werkt aan een
compromis.

Samenwerking is
voor hem/haar werk
doorschuiven naar
medeleerlingen.
Werkt tegen in de
groep.

Is afhankelijk van de
groep. Zet zich niet in
voor de groep. Van
samenwerking is
nauwelijks sprake.

Zet zich niet alleen in
voor zijn eigen werk,
maar ook voor de
groep. Goede
samenwerking met
anderen.

Brengt ideeën aan,
respecteert de inbreng
van anderen, neemt
zijn
verantwoordelijkheid
op, houdt zich aan
afspraken, werkt
samen om tot een
kwaliteitsvol product
te komen, aanvaardt
kritiek. Is stimulerend
voor anderen.

Kan de anderen niet
overtuigen. Wordt
keer op keer zelf
overtuigd.

Heeft het moeilijk om
mensen te
overtuigen. Lukt
enkel indien die al
enigszins enthousiast
zijn.

Durft actie te
ondernemen om
mensen te
overtuigen.

Overtuigen gebeurt op
basis van
weldoordachte
argumenten.

Ligt dwars, is
humeurig, soms
agressief. Is
nonchalant in het
naleven van
afspraken. Geeft
nooit informatie door.
Roept weerstand op.

Houdt alleen
rekening met
anderen als hij weet
dat de leerkracht dit
waardeert.

Sluit zich constructief
aan bij de
meerderheid waar
nodig. Geeft uitleg
aan anderen, helpt.
Vangt nieuwe
leerlingen op indien
gevraagd. Maakt
belangrijk nieuws
bekend.

Zorgt ervoor dat
iemand in de groep
opgenomen wordt.
Springt in voor een
andere leerling. Stelt
afspraken voor om
leerlingen op te
vangen na ziekte.
Organiseert iets
buiten klasverband.

Organiseren van
groepswerk

Kan een taakgroep
organiseren en
bevordert de
onderlinge
verstandhouding.
CLIM – GIP -

Teamgeest

Zeer goed

Overtuigen

Goed

Samenwerking

Matig

Conflictbeheersing

Onvoldoende

STAM 20
De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en de
samenleving
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Deze eindterm gaat over het nemen van verantwoordelijkheid in de zin van engagement en betrokkenheid,
maar ook loyaliteit en effectbesef van eigen denken en handelen.

Is af en toe afwezig
en verwittigt
zelden.

Goed

Zeer goed

Is zelden afwezig en
verwittigt meestal.

Verwittigt altijd bij
afwezigheid.

Op tijd zijn

Is vaak afwezig en
verwittigt niet.

Matig

Aanwezigheid

Onvoldoende

Is uitermate stipt op
alle vlakken.

Levert de gevraagde
taak, bewijsstukken
niet in. Stelt altijd
zaken uit.

Heeft altijd extra
push nodig om
zaken in te leveren.
Zonder aanmaning,
haalt hij/zij de
deadline niet.

Levert zaken op tijd
in. Taken zijn op tijd
klaar.

Levert sommige taken
voor de deadline af.

Aanvaardt moeilijk
regels en
procedures. Werkt ze
tegen of voert ze
gewoon niet uit. Doet
nogal eens waar
hij/zij zin in heeft.

Past regels en
procedures enkel op
aanwijzing toe.

Heeft oor voor regels
en procedures en
past ze toe.

Kan regels en
afspraken correct
interpreteren volgens
de situatie en past ze
spontaan toe.

Doet geen
suggesties.

Doet suggesties die
het zichzelf
makkelijker maken.

Doet suggesties om
het werk te
verbeteren.

Doet suggesties over
de werkwijze en
samenwerking om het
werk te laten renderen.

Suggesties

Komt altijd op tijd.

Naleven van regels
en procedures

Komt slechts af en
toe te laat.

Deadlines
respecteren

Komt nogal eens te
laat.

STAM 21
De leerlingen verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten.
STAM 22
De leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen.
Deze eindtermen gaan over het vormen van een zelfbeeld in de zin van zelfkennis en realistisch
waardegevoel, weet hebben van beperkingen en vertrouwen op capaciteiten, oprechtheid, authenticiteit.
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Is eerder onverzorgd
en/of niet steeds
aangepast aan de
omstandigheden

Is steeds zeer
verzorgd.

Maakt soms een
minder fitte indruk

Maakt meestal een
fitte indruk

Heeft altijd een fitte
indruk en een
dynamische
uitstraling.

Besteedt zelden
aandacht aan
hygiëne: handen
wassen, kleding,
andere voorzorgen.

Besteedt soms
aandacht aan
hygiëne.

Besteedt meestal
aandacht aan
hygiëne.

Besteedt spontaan
de nodige aandacht
aan hygiëne.

Behandelt anderen
onrechtvaardig.

Wil onrechtvaardige
situaties rechtzetten,
als zijn mening
gevraagd wordt.
Komt vooral op voor
zichzelf.

Wil onrechtvaardige
situaties rechtzetten
en komt op voor de
anderen en voor
zichzelf.

Wil onrechtvaardige
situaties rechtzetten
door een algemeen
idee/principe te
beargumenteren.

Heeft over niets een
eigen mening. Blijft
defensief en vaag.

Ontwikkelt een eigen
mening indien
anderen hem een
zetje in de goede
richting geven.

Durft aan om een
ander idee te
verdedigen, mits
iemand zijn mening
deelt

Durft het aan om een
ander idee te
verdedigen, ook al
deelt niemand deze
mening.

Straalt geen
zelfvertrouwen uit.
Schouders naar
beneden. Laat zich
eerder in de hoek
drummen.

Twijfelt dikwijls aan
het eigen kunnen.

Straalt het nodige
zelfvertrouwen uit.

Is zelfbewust en
straalt dit ook uit.

Hygiëne

Maakt een
allesbehalve fitte
indruk.

Zelfvertrouwen

Besteedt aandacht
aan voorkomen en
verzorging.

Eigen mening

Zeer goed

Rechtvaardigheid

Goed

Fitte indruk

Voorkomen en kledij
is niet verzorgd en/of
niet aangepast aan
de omstandigheden.

Matig

Voorkomen

Onvoldoende

Zelfkennis

STAM 23
De leerlingen doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen
STAM 24
De leerlingen maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar
te maken.
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Deze eindtermen hebben te maken met zelfredzaamheid in de zin van voor zichzelf kunnen zorgen en het
sociaal netwerk kunnen benutten wanneer nodig.
STAM 25
De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en dat van anderen
Deze eindterm gaat over zorgvuldigheid, in de zin van nauwkeurigheid, controle over het eigen werk en
zelfreflectie, resultaatgerichtheid, met zorg t.a.v. de gebruikte middelen m.a.w. het werk goed doen.
Matig

Goed

Zeer goed

Is Onnauwkeurig of
slordig: maakt fouten
die gemakkelijk
vermeden kunnen
worden.

Maakt af en toe
fouten.

Nauwkeurigheid en
snelheid gaan al eens
samen, maar niet
altijd.

Kan op een snelle en
nauwkeurige manier
kwaliteitsvol
resultaten behalen.

Controleert zijn werk
niet, anderen moeten
het op essentiële
zaken bijsturen.

Is van goede wil,
maar doet geen proef
op de som,
controleert zijn werk
enkel op aanwijzing.

Controleert zijn werk
zelf, kijkt zelf na.

Controle is een
onderdeel van
kwaliteitsvol werken.
Dit wordt spontaan
gedaan.

Controle

Springt onzorgvuldig
en onverantwoord om
met het ter
beschikking gestelde
materiaal.

Springt zorgvuldig om
met het materiaal,
boeken, papier,
schriften, pennen, …

Doet extra
inspanningen om
bewust met het
gebruik van
grondstoffen,
materiaal, papier om
te springen.

Doet suggesties om
nog efficiënter met
het ter beschikking
gestelde materiaal
om te springen.
Probeert de gebruikte
hoeveelheid van het
materiaal te
beperken.

Verantwoord gebruik

Ziet eigen fouten
niet.

Kan onder
begeleiding
werkpunten
aangeven.

Formuleert
zelfstandig
werkpunten en wil
bijleren.

Formuleert
zelfstandig
werkpunten en trekt
hier lessen uit.

Zelfreflectie

Is snel tevreden met
wat hij/zij doet.
Evalueert zijn taken,
opdrachten, aanpak,
… niet. Is vrij
onverschillig t.a.v. het
stellen van
kwaliteitseisen aan
zijn/haar eigen werk.

Legt de lat zodanig
dat ze haalbaar blijkt
(geen uitdagende
doelstellingen),
behaalt af en toe het
nodige resultaat.

Evalueert kwalitatief
zijn eigen handelen
en oplossingen;
wanneer ze niet
voldoen aan de
gestelde criteria, dan
zoekt hij meestal
verder.

Is zeer veeleisend
inzake het behalen
van kwaliteitsvolle
resultaten. (bv. bij
een project, een
presentatie)

Resultaatgerichtheid

Nauwkeurighei
d

Onvoldoende

STAM 26
De leerlingen gaan om met verscheidenheid
STAM 27
De leerlingen dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander
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Deze eindtermen gaan over zorgzaamheid in de zin van behulpzaam en liefhebbend, proactief dienst- en
zorgverlenend als inter-persoonlijke, interculturele, sociale en civiele vaardigheid.
Matig

Goed

Zeer goed

Brengt zichzelf of
anderen in gevaar.
Maakt oneigenlijk
gebruik van dingen.

Doet geen roekeloze
zaken.

Verwittigt de
verantwoordelijke
indien anderen zich
bv. in het spel
roekeloos gedragen.

Heeft
risicobewustzijn, kan
risico’s inschatten.
Wijst anderen op
risicogedrag.

Risico’s
inschatten

Gooit afval zomaar
weg en sorteert niet.

Deponeert afval in de
daartoe bestemde
vuilnisbakken.

Heeft oog voor
recyclage en sorteert
afval.

Doet voorstellen
inzake
afvalverwijdering en
recyclage.

Afval en
recyclage

Draagt geen
individuele
bescherming. Kleding
of haartooi
beantwoorden niet
aan de veiligheidsvoorschriften.

Draagt of gebruikt op
aanwijzing meestal
de individuele
beschermingsmiddelen.

Draagt of gebruikt
meestal de
individuele
beschermingsmiddelen; de kleding
beantwoordt aan de
veiligheidsvoorschriften.

Draagt spontaan de
individuele
beschermingsmiddelen en heeft
oog voor veiligheid.

PBM

Verspilt of vernielt
materiaal, papier,
gereedschap,
grondstoffen, tijd,
energie, ...

Volgt de instructies
om geen materiaal,
tijd en energie te
verspillen.

Levert een
inspanning om geen
materiaal, tijd en
energie te verspillen.

Denkt steeds vooraf
na om geen tijd,
materiaal en energie
te verspillen.

Ruimt het materiaal in
de klas/werkplek nooit
op. Zijn werkplek is
chaotisch.

Houdt het materiaal in
de klas/werkplek
meestal opgeruimd.

Ruimt het materiaal
op en zorgt voor een
ordelijke
werkomgeving.

Stelt afspraken voor
om het materiaal in
de klas/werkplek op
te ruimen.

Heeft geen oor naar
de essentiële
veiligheids-instructies.

De veiligheidsinstructies worden op
aanwijzing nageleefd
zolang dit niet teveel
moeite kost. Herkent
gevaarlijke situaties
maar ondergaat ze
soms nog met het
idee dat er wel niets
zal mislopen.

De veiligheidsinstructies worden
nageleefd. Hanteert
een veilige
werkmethodiek en bij
potentieel gevaar
wordt het nodige
gedaan. Meldt bijnaongevallen en
onveilige situaties
aan de
verantwoordelijke.

Veiligheids-instructies
worden spontaan
nageleefd. Doet
suggesties voor
veiligheidsprocedures. Is actief
gericht op veiligheid.

Orde en
netheid
Veiligheidsinstructies
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Economisch
gebruik

Onvoldoende
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Colofon
Deze didactische katern werd ontwikkeld door de leerplancommissie AV PAV van OVSG met de medewerking
van vertegenwoordigers van de schoolbesturen Antwerpen, Brussel, Nijlen, Overijse en Turnhout en met
deelname van het provinciaal onderwijs.
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