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1. Visie 

De studierichting Sociale en technische wetenschappen legt de nadruk op 3 centrale componenten. 

De sociale component beoogt de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling in zijn sociale 
dimensie, met andere woorden de mens die zich bij al zijn activiteiten bekommert om het welzijn van 
zijn medemens en zijn sociale verantwoordelijkheid opneemt. 

De technische component beoogt de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om producten tot 
stand te brengen en op een kritisch verantwoorde manier te consumeren. Het gaat hierbij om het 
geheel van bewerkingen en activiteiten om de mens die handelt. 

De wetenschappelijke component beoogt het nadenken over wat, hoe en waarom iets moet gebeuren 
of gebeurd is. Om in deze tijd verantwoord keuzes te kunnen maken, om als zijn activiteiten 
oordeelkundig te laten verlopen en om deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de noden van de 
tijd heeft de mens nood aan wetenschappelijk kennis. Het gaat hier met andere woorden om de mens 
die denkt. 

Het uitgangspunt hierbij is de mens (in alle fasen van zijn levensloop) bij wie we de gezondheid via 
onder andere een evenwichtige voeding willen behouden en optimaliseren. Leerlingen krijgen zicht op 
de verschillende factoren die de gezondheid van de mens beïnvloeden, zodat ze gericht kunnen inzetten 
op behoud en curatieve maatregelen bij gezondheidsproblemen. 

Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsgerichte studierichting die voorbereidt op 
verdere studies in het hoger onderwijs. Initiatie in de arbeidswereld gebeurt door interactieve 
kennismaking met voorzieningen binnen de voedingssector, gezondheids-/welzijnszorg en onderwijs, 
door rechtstreeks contact met verschillende doelgroepen en door het aanleren van 
voedingsgerelateerde vaardigheden om kennis te maken met het arbeidsveld en zicht te krijgen op het 
eigen functioneren binnen een arbeidssituatie. De opleiding heeft dus een beroepsverkennende functie 
met het oog op een gefundeerde keuze van verdere opleiding (onder meer binnen de sectoren voeding, 
gezondheidszorg, welzijn en onderwijs). 

Bij de uitwerking van dit leerplan werden de waarden vanuit ons PPGO geïntegreerd in de algemene 
doelstellingen, de concretisering van de leerplandoelstellingen en de pedagogisch didactische wenken. 
We richten ons in deze studierichting immers op de totale vorming van onze leerlingen zodat ze het doel 
en de zin van hun handelen inzien en zich ten opzichte van zichzelf en het maatschappelijk gebeuren 
met kritisch inzicht opstellen, in vrijheid verantwoordelijkheid opnemen en op grond van dit alles 
verantwoorde keuzes maken. De leraar neemt hierbij enerzijds een voorbeeldfunctie op maar ook de rol 
van coach. 

Dit leerplan werd opgebouwd rond een aantal clusters van doelstellingen die worden aangevuld met 
een aantal vakgebonden attitudes relevant voor een verdere beroepsuitoefening in de voedingssector, 
gezondheidszorg, welzijnssector en onderwijs.  

In dit leerplan werken we vanuit 2 vakken samen aan de leerplandoelstellingen van dit leerplan: 
namelijk vanuit het vak opvoedkunde en het vak huishoudkunde.  

Hoewel we in deze studierichting geen stage voorzien (omdat deze leerlingen niet als beginnend 
beroepsbeoefenaars in gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers deelnemen aan het 
arbeidsproces) willen we het effectief doen van observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing 
tijdens de voorziene lestijden warm aanbevelen! Zij vormen immers de basis om een realistisch beeld te 
krijgen van een aantal beroepenvelden in de voedingssector, gezondheids-/ welzijnszorg en onderwijs 
en de verschillende doelgroepen hiermee verbonden. Bovendien houden we op die manier leerlingen 
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een spiegel voor wat betreft hun vakgebonden attitudes en geven we hen stof om over na te denken en 
te reflecteren. Ook het uitwerken van projecten (bv. rond een gezondheidsprobleem) wordt warm 
aanbevolen omdat op die manier onderwerpen verkend, uitgediept en vakoverschrijdend kunnen 
behandeld worden. 

We gaan ervan uit dat binnen de vakgroep duidelijke, formele afspraken gemaakt worden wie aan welke 
leerplandoelstellingen zal werken en welke leerplandoelstellingen geïntegreerd worden in de 
geïntegreerde proef1. 

Vooral voor de generieke competenties moet worden afgesproken wie de leerplandoelstellingen 
aanleert en wie ze verder integreert in de lespraktijk. 

 

 
 
In de virtuele ruimte van Personenzorg in smartschool vindt u meer praktische informatie over GIP, 
leerlijnen, evaluatie e.d. 

  

                                                           

1
 Alle informatie omtrent een kwaliteitsvolle GIP in STW vindt u op de virtuele ruimte ‘Personenzorg’ in 

smartschool. 

opdracht 

hygiënisch 
handelen 

milieubewust 
handelen 

ergonomisch 
handelen 

veilig handelen 

kwaliteitsbewust 
handelen 
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2. Beginsituatie 

De leerlingengroep in de richting sociale en technische wetenschappen is een homogene groep op vlak 
van interesse en motivatie, maar soms een heterogene groep op vlak van vooropleiding. 

De richting zal vooral jongeren aanspreken die sociaal voelend zijn, geïnteresseerd zijn in mensen en 
hoe ze de gezondheid van de mens op een wetenschappelijk onderbouwde manier via onder andere de 
voeding kunnen behouden en optimaliseren. 

Normaal gezien komen de leerlingen uit de 2e graad Sociale en technische wetenschappen (TSO). Maar 
ook instroom uit andere studierichtingen (ASO, TSO, KSO) is mogelijk. Een aantal leerlingen hebben dan 
al enige kennis verworven over psychologie, agogiek en voeding - andere leerlingen hebben deze 
voorkennis niet. Daarom is het belangrijk om bij het begin van het traject de beginsituatie van elke 
leerling goed in kaart te brengen, zodoende zicht te krijgen op de leerlingengroep (zodat kan 
gedifferentieerd worden) en verdere afspraken te maken met betrekking tot het leertraject. 
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3. Algemene doelstelling 

Op het einde van de 3e graad moeten leerlingen in staat zijn om: 

 eigen studiemogelijkheden in functie van latere beroepsmogelijkheden te situeren, 

 open te staan voor mensen van alle leeftijden, 

 kritisch te consumeren, 

 aan te tonen dat men de gezondheid via o.a. de voeding kan bepalen, behouden en bijsturen, 

 zich te informeren over curatieve maatregelen i.v.m voeding om de gezondheid te optimaliseren, 

 informatiebronnen kritisch en efficiënt te raadplegen, 

 informatie te structureren en te ordenen, 

 verworven kennis en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen, 

 te reflecteren. 
 
Dit concretiseren we in clusters van leerplandoelstellingen: 

Cluster 1: Doelstellingen met betrekking tot toekomstperspectieven. 

Cluster 2: Generieke doelstellingen 

Cluster 3: Doelstellingen met betrekking tot de mens in de maatschappij. 

Cluster 4: Doelstellingen met betrekking tot zorg voor zichzelf en hulp aan anderen. 

Cluster 5: Doelstellingen met betrekking tot voeding en voedingsgewoonten. 

en volgende vakgebonden attitudes of attitudinale vaardigheden die in combinatie met de 
leerplandoelstellingen worden nagestreefd: zelfreflectie, respect, echtheid, empathie, flexibiliteit, 
verantwoordelijkheid, initiatief, samenwerken met anderen en positief kritisch denken. 
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4. Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

 D: deze leerplandoelstellingen worden voorzien om aan differentiatie te doen zodat de leerkracht kan inspelen op de verschillende interesses, leerstatus en 
leerprofielen van de leerlingen. Deze differentiatiedoelstellingen worden cursief gedrukt en aangeduid met een D.  

4.1. Cluster 1: Doelstellingen met betrekking tot toekomstperspectieven. 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 1: De leerlingen situeren de eigen studiemogelijkheden in functie van 
latere beroepsmogelijkheden. 

LEERINHOUDEN 

 1.1 
De leerlingen bespreken studie- en beroepsmogelijkheden na het 
6e jaar sociale en technische wetenschappen. 

 Studiemogelijkheden na 6 STW 

 Beroepsmogelijkheden na 6 STW 

 Specialisatiejaren in BSO , Se-n-Se in TSO, HBO5-
opleidingen, Bachelor-opleidingen, Master-opleidingen 

 1.2 

De leerlingen leggen de essentie van een gekozen studierichting in 
functie van een beroep binnen de voedingssector, gezondheids- en 
welzijnssector en onderwijs uit. 

 Beroepen binnen de voedingssector, gezondheids- en 
welzijnssector en onderwijs 

 Verschillende studierichtingen 

 1.3 
De leerlingen schrijven een studietraject uit op basis van interesse, 
studie- en beroepsmogelijkheden.  Persoonlijk ontwikkelingsplan 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 De leerlingen kunnen de verdere studie- en beroepsmogelijkheden opzoeken aan de hand van diverse bronnen (informatiebrochures, websites bv. 
onderwijskiezer / ik ga ervoor), maar ook gerichte bezoeken aan SID-in beurs /beroepenbeurs /specifieke opleidingen, contacten met mensen uit de 
sector, gerichte gesprekken / interviews / gastsprekers (bv. oud-leerlingen) zijn mogelijk. 

 Het toelichten van specifieke termen binnen het hoger onderwijs en het vergelijken van een ‘schooljaar’ in het SO met een ‘academiejaar’ in het hoger 
onderwijs kan het inzicht verruimen. 

 POP: leerlingen motiveren op een onderbouwde manier hun keuze voor een bepaalde studierichting/beroep, in functie van hun toekomstperspectieven 
rekening houdend met eigen interesses, sterktes / zwaktes. Eventueel kan het gebruik van een mindmap of duiden van kernwoorden (wat spreekt iemand 
wel / niet aan) hierbij helpen. 
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4.2. Cluster 2: Generieke doelstellingen. 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 2: De leerlingen handelen hygiënisch en voedselveilig. 

LEERINHOUDEN 

 1. 2.1 
De leerlingen bespreken hygiënerichtlijnen die van kracht zijn in een professionele 
context. 

 Wat is hygiëne in een professionele context ? 

 Belang 

 Fysische, chemische, biologische gevaren 

 micro-organismen en parasieten 

 voorbeelden en gevaren 

 besmettingsoverdracht  

 hoe 

 hygiënerichtlijnen  

 Sinnercirkel 

 Verband besmettingsgevaren tussen en 
hygiënerichtlijnen. 

 

 Bewaren van voeding 

 Belang  

 Begrippen  

 koude keten, FIFO, LIFO, warme keten, 
getuigenschotel, … 

 processen van voedselbederf 

 enzymatisch of biologisch bederf  

 eiwitsplitsing 

 splitsing van vetten 

 verzuring/vergisting 

 schimmelvorming 

 bewaartechnieken 

 koelen,  invriezen, IQF 

 drogen, vriesdrogen of lyofilisatie 

 vacuüm, beschermende atmosfeer 

 roken, pekelen 

 steriliseren, pasteuriseren, UHT 

 2. 2.2 
De leerlingen passen hygiënerichtlijnen toe in diverse contexten. 

 3. 2.3 
De leerlingen formuleren preventieve maatregelen om risicofactoren te vermijden of 
te elimineren. 

 4. 2.4 
De leerlingen leggen het verband tussen de processen van voedselbederf, 
ontwikkeling van micro-organismen en bewaartechnieken uit.  
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 voedselbestraling (of irradiatie of 
ionisatie) 

 verband tussen bewaartechnieken en 
bederf 

 

 HACCP: 

 begrip 

 basisbeginselen 

 documenten: 

 checklists 

 registratieformulieren 

 reinigingsplan  

 HACCP-werkplannen 
 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Hygiënevoorschriften op vlak van infrastructuur, personeel, afval, voedingsmiddelen, reinigingsproducten. 

 Voedselbederf: enzymatisch of biologisch bederf: vergisten van koolhydraten, afbraak van eiwitten, oxidatie van vetten, … 

 De link leggen tussen voedingsmiddelenhygiëne en de actualiteit: producten die uit de rekken genomen worden, restaurants die moeten sluiten, … 

 Eventueel hiervoor een actualiteitenmap aanleggen met artikels in verband met voedselveiligheid. 

 Eventueel het FAVV bespreken als organisatie die de veiligheid van de voedselketen controleert. 

 7 basisprincipes van HACCP:  

 identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau  gereduceerd moet worden 

 identificeren van de kritische controlepunten in het stadium of de stadia waarin controle essentieel is 

 het vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische controle 

 het vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de kritische controlepunten 

 vaststellen van corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is 

 het vaststellen van procedures om na te gaan of de maatregelen naar behoren functioneren  

 het opstellen van documenten en registers, aangepast aan de aard en de omvang van het bedrijf 

 Indien mogelijk biologische stalen van de keuken nemen en culturen kweken. Hierdoor krijgen de leerlingen letterlijk zicht op de aanwezigheid van 
bacteriën en zien ze de noodzaak van hygiënerichtlijnen in. Indien de school dit zelf niet kan, kan men vaak beroep doen op hogescholen, universiteiten of 
sectororganisaties zoals IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, dit is het opleidingscentrum van en voor 
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de voedingsindustrie. IPV ondersteunt via vorming en begeleiding de groei van de voedingsindustrie.). 

 De leerlingen registratiedocumenten laten ontwikkelen en een onderhoudsplan laten opstellen voor de keuken is een meerwaarde bij de verwerking en 
toepassing van de richtlijnen. 

 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 3: De leerlingen handelen milieubewust. 

LEERINHOUDEN 

 3.1 
De leerlingen informeren zich over het afvalbeleid in een professionele context. 

 Principes rond het scheiden/verwijderen van 
afval binnen een organisatie 

 Milieurichtlijnen eigen aan een organisatie 

 Waterverbruik 

 Energieverbruik (gas, elektriciteit) 

 Afval besparende initiatieven  

 Voorraadbeheer en restverwerking als 
milieubesparende maatregel 
 

 3.2 
De leerlingen passen milieubewuste maatregelen en afspraken rond afvalbeleid 
toe in diverse contexten. 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Een bezoek aan het Provinciaal instituut voor milieu en educatie (PIME) behoort tot de mogelijkheden. 

 Op de website van MOS (Milieuzorg Op School) zijn interessante acties en educatieve pakketten terug te vinden. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 4: De leerlingen handelen ergonomisch. 

LEERINHOUDEN 

 5. 4.1 
De leerlingen bespreken algemene principes in verband met ergonomisch handelen in 
een professionele context. 

 Ergonomie:  

 Omschrijving 

 Belang 

 Werkgebieden 

 Beweging 

 Licht 

 Lucht 

 Temperatuur 

 Geluid en trillingen 
 

 6. 4.2 
De leerlingen formuleren voor concrete situaties voorstellen tot ergonomisch 
handelen. 

 Preventie: 

 Richtlijnen  

 Bewegingsopdrachten: 

 Hulpmiddelen 
 

 7. 4.3 
De leerlingen passen richtlijnen voor ergonomisch handelen toe in diverse contexten. 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Ergonomisch werken benaderen in de ruime zin van het woord: naast aandacht voor (werk)houding ook aandacht voor omgevingsfactoren zoals: 
temperatuur, licht, lucht, geluid, trillingen, … 

 Dit thema is vooral gericht op preventie en wordt best functioneel ingevuld door praktijkvoorbeelden. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 5: De leerlingen handelen veilig. 

LEERINHOUDEN 

 8. 5.1 
De leerlingen beoordelen hun werkomgeving qua veiligheid.  Het belang van veilig handelen in een 

professionele context  
 

 risicoanalyse 

 werkpostfiche 

 veiligheidsinstructiekaart 

 preventiehiërarchie  

 detectiesystemen en 
brandbestrijdingsmiddelen 

 veiligheidspictogrammen 

 evacuatieplannen 
 

 9. 5.2 
De leerlingen rapporteren spontaan onveilige situaties. 

 10. 5.3 
De leerlingen formuleren maatregelen om onveilige situaties te vermijden/beperken. 

 11. 5.4 

De leerlingen passen algemene principes voor veilig handelen toe in diverse 
contexten. 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 De realiteit en functionaliteit staat hier centraal: Tijdens praktijkopdrachten in de school, bedrijfsbezoeken, observatieopdrachten en/of praktijklessen op 
verplaatsing komen de leerlingen in contact met veiligheidspictogrammen, veiligheidsinstructiefiches, werkpostfiches,  risicoanalyses, …  Het juist kunnen 
interpreteren van deze documenten is nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en te anticiperen op gevaarlijke situaties. 

 Meewerken aan een brandoefening op school, eventueel analyseren van evacuatieplannen op school zijn waardevolle initiatieven. 

 Breng een zoek aan brandweer of nodig een spreker van de brandweer uit. 

 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 6: De leerlingen handelen kwaliteitsbewust. 

LEERINHOUDEN 

 12. 6.1 
De leerlingen raadplegen een kwaliteitshandboek van een organisatie. 

 

 Kwaliteitshandboek:  

 Belang 

 Procedures  
 

 13. 6.2 
De leerlingen werken planmatig. 

 Doel en gebruik van procedures en 
stappenplannen 

 14. 6.3 
De leerlingen werken doelgericht. 
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 15. 6.4 
De leerlingen werken oplossingsgericht. 

 16. 6.5 
De leerlingen reflecteren over de kwaliteit van hun handelen.  Reflectie 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Het is de bedoeling dat leerlingen elke opdracht planmatig benaderen. 

 Mogelijke kaders: Technisch proces, OVUR, PDCA, 5M’s, SMART, SWOT, …  

 Stappenplannen opstellen en bijsturingen formuleren helpen bij ontwikkelen van een kwaliteitsbewuste ingesteldheid. 

 Met kwaliteitshandboek bedoelen we het schriftelijk naslagwerk waarin de procedures beschreven staan die de kwaliteit van handelen bewaken: in een 
organisatie kan dit de term kwaliteitshandboek hebben, in een onderwijsinstelling heeft dit de naam schoolwerkplan / schoolontwikkelingsplan , … 

 Het analyseren van recepten op basis van voedingswaarde, prijs, seizoengebondenheid, … behoort ook tot kwaliteitsbewust handelen. 

 Bestellingen opmaken voor allerhande opdrachten zijn een meerwaarde ( bestellijsten, aankooplijsten, prijsbewust handelen binnen een bepaald budget, 
voorraadbeheer…). 

 Mogelijke reflectiekaders: reflectiecyclus van Korthagen, ABC-methode, SAM-schaal, Blob Tree van Pip Wilson, … 

 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 7: De leerlingen observeren en rapporteren in diverse contexten. 

LEERINHOUDEN 

 7.1 
De leerlingen voeren observatieopdrachten uit bij diverse doelgroepen. 

 Observeren 

 7.2 
De leerlingen interpreteren observatiegegevens. 

 Interpreteren 

 7.3 
De leerlingen rapporteren observatiegegevens en interpretaties. 

 Rapporteren 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 De leerlingen kunnen deze leerplandoelstellingen realiseren via opdrachten rond verschillende doelgroepen in diverse contexten via bv. foto’s, 
beeldfragmenten, in verschillende voorzieningen,… 

 Het duiden van het belang van correct observeren / interpreteren en rapporteren binnen de voedingssector / gezondheids- en welzijnssector kan een 
opstap zijn. Observatie gebeurt met een doel: betrouwbare informatie verzamelen om het professioneel handelen te ondersteunen. 
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4.3. Cluster 3: Doelstellingen met betrekking tot de mens in de maatschappij. 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 8: De leerlingen situeren menselijke interactie. 

LEERINHOUDEN 

 8.1 
De leerlingen leggen uit wat het begrip ‘menselijke interactie’ inhoudt. 

 Menselijke interactie 

 8.2 
De leerlingen tonen in voorbeelden uit de actualiteit aan hoe algemene factoren 
de menselijke interactie beïnvloeden. 

 Factoren die de menselijke interactie 
beïnvloeden: zelfbeeld, sociale perceptie, 
context 

 8.3 
De leerlingen leggen de sociale attributietheorie uit.  Sociale attributietheorie  

 

 8.4 
De leerlingen illustreren in concrete situaties of gedrag intern of extern 
geattribueerd is.  Interne en externe attributie 

 8.5 
De leerlingen herkennen in concrete situaties wat mogelijke fundamentele 
attributiefouten zijn.  Fundamentele attributiefouten 

 8.6 
De leerlingen tonen aan dat interne en externe attributie gevolgen hebben op 
menselijke interacties.  Gevolgen op interacties 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

  Deze leerplandoelstellingen kunnen geconcretiseerd worden via beeldmateriaal met betrekking tot menselijke interactie, casussen, voorbeelden uit de 
actualiteit,… 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 9: De leerlingen gaan passend om met mensen. 

LEERINHOUDEN 

 9.1 
De leerlingen luisteren actief. 

 Belang van een actieve luisterhouding voor 
beroepen binnen de voedingssector, 
gezondheids- en welzijnssector en onderwijs 

 Actief luisteren / ik-boodschap 

 Basistechnieken in diverse contexten 

 Communicatie met verschillende 
doelgroepen 

 9.2 
De leerlingen onderscheiden verschillende soorten conflicten naar de inhoud van 
het conflict. 

 Conflict / rolpatroon/ rolconflict 

 Instrumentele conflicten 

 Belangenconflicten 

 Sociaal-emotionele conflicten 

 9.3 
De leerlingen onderscheiden verschillende soorten conflicten naar de personen 
of groepen die betrokken zijn bij het conflict. 

 Relationele conflicten 

 9.4 
De leerlingen tonen de oorzaken van conflicten in concrete situaties aan. 

 Oorzaken van conflicten: 

belangentegenstellingen, 

informatieproblemen, moeilijke 

persoonlijke relaties, structurele 

problemen, tegengestelde normen en 

waarden 

 9.5 
De leerlingen tonen de fasen van conflicten in concrete situaties aan. 

 Fasen van conflicten: 
Fase 1: beginfase (discussie, debat, actie) 
Fase 2: standpunten harder (fixatie, 
gezichtsverlies, harde eisen) 
Fase 3: gericht op winnen (tegenpartij als 
object, vernietiging, ravijn) 

 9.6 
De leerlingen tonen de gevolgen van conflicten in concrete situaties aan.  Gevolgen van conflicten 

Negatieve gevolgen 
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Positieve gevolgen 

 9.7 
De leerlingen vergelijken conflicthanteringsstijlen met assertief gedrag. 

 Conflicthanteringsstijlen: 

 Ontlopen, uit de weg gaan  

 Forceren, uitvechten 

 Toedekken, toegeven  

 Confronteren  

 Compromis sluiten 

 9.8 
De leerlingen passen conflicthanteringsstijlen toe. 

 Conflicten oplossen 

 Een model 

 Wat is het probleem 

 Soort van het probleem 

 Van wie is het probleem 

 Wat is de kern van het probleem 

 Wat is de gewenste situatie 
 

 Conflicthanteringsstijlen toepassen 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 De leerplandoelstellingen kunnen via gerichte casussen, herkenbare voorbeelden uit de actualiteit, filmfragmenten en rollenspelen aangebracht worden. 

 Hoewel rond actief luisteren slechts 1 leerplandoelstelling geformuleerd is (t.o.v. een aantal doelstellingen rond omgaan met conflicten), willen we expliciet 
wijzen op het belang en de waarde van actief luisteren. We willen er ook voor pleiten om hier minstens evenveel aandacht / tijd aan te besteden. 

 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 10: De leerlingen hebben inzicht in breuklijnen in onze samenleving. 

LEERINHOUDEN 

 10.1 
De leerlingen bespreken gevolgen van globalisering. 

 Globalisering 

 Positieve gevolgen 

 Negatieve gevolgen 

 10.2 
De leerlingen herkennen in concrete situaties factoren die sociale stratificatie in 
onze tijd bepalen. 

 Sociale stratificatie 

 Sociale stratificatie in onze tijd 

 Factoren herkennen: SES, beroepen, 
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geslacht,… 

 10.3 
De leerlingen herkennen breuklijnen in onze samenleving. 

 Breuklijnen 

 Breuklijnen / verdeeldheid in onze 
samenleving: Religieus-filosofisch, sociaal-
economisch, hoog- en laaggeschoolden, … 

 10.4 
De leerlingen tonen de invloed aan van actuele maatschappelijke tendensen op 
sociale stratificatie. 

 Actuele maatschappelijke tendensen: 
migratie, milieu,… 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Leerlingen kunnen deze leerplandoelstellingen realiseren via een opdracht, een project, bespreking van voorbeelden uit de actualiteit,… 

 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 11: De leerlingen hebben inzicht in levensfasenpsychologie. 

LEERINHOUDEN 

 11.1 
De leerlingen onderscheiden verschillende ontwikkelingsdomeinen. 

 Ontwikkelingsdomein 

 Verschillende ontwikkelingsdomeinen 

 Fysieke 

 Motorische  

 Cognitieve 

 Taal 

 Psychosociale 

 Emotionele 

 Morele 

 Seksuele 
 

 11.2 
De leerlingen onderscheiden verschillende levensloopfasen. 

 Levensloopfasen 

 

 11.3 

De leerling bespreken de belangrijkste ontwikkelingskenmerken per levensloopfase 
op het vlak van fysieke, motorische, cognitieve, taal, psychosociale, emotionele, 
morele en seksuele ontwikkeling. 

 Ontwikkelingskenmerken 

 Ongeboren kind 



TSO – derde graad –  Specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen 19 
/Huishoudkunde/Opvoedkunde/ 
(PV Praktijk/TV) (1e leerjaar: 9 lestijden/week; 2e leerjaar: 9 lestijden/week) 

 Zuigeling / baby 

 Peuter 

 Kleuter 

 Lagere schoolkind 

 Puber 

 Adolescent 

 Volwassene 

 Oudere mens 

 11.4 
De leerlingen formuleren ontwikkelingstaken per levensloopfase.  Ontwikkelingstaken bv. Havighurst 

 11.5 

De leerlingen bespreken mogelijkheden en beperkingen van de opvoeding.  Visies op opvoeding (o.m. democratisch, 

laisser-faire, autoritair) 

 Opvoedingsmilieus (o.m. gezin, school, 

media) 

 Invloed op de ontwikkeling 

 11.6 

De leerlingen formuleren curatieve maatregelen die kunnen genomen worden om 
problemen in de ontwikkeling te beperken. 

 Problemen tijdens de ontwikkeling 

 Een exemplarisch voorbeeld voor de 

jeugdperiode, volwassenheid en bij de 

oudere mens. 

 11.7 

De leerlingen tonen de rol aan van externe begeleidings-/ ondersteuningsinstanties 
voor de verschillende doelgroepen. 

 Externe begeleidings- / 

ondersteuningsinstanties 

 11.8 
De leerlingen gaan op gepaste manier om met de verschillende doelgroepen.  Omgaan met de verschillende doelgroepen 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Het werken met / aanleggen van sociale kaart voor de regio kan via een zelfstandige opdracht gebeuren. 

 Levensloopfasepsychologie bestudeert de veranderingen in verschillende ontwikkelingsgebieden zoals het tot uiting komt in het gedrag en de mentale 
processen gedurende de menselijke levensloop. Omdat men ervan uit gaat dat ontwikkeling niet stopt bij de volwassenheid, spreekt men eerder van 
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levensloopfasepsychologie dan van ontwikkelingspsychologie. De theoretische opvattingen van Erik Erikson blijken een heldere en begrijpelijke invalshoek 
te zijn voor onze leerlingen. 

 Ongeboren kind / prenatale fase: De lessen kunnen opgebouwd worden door beknopt de germinale fase, de embryonale fase en de foetale fase te 
behandelen – kort de bedreigingen van de prenatale fase (psychische invloeden, fysische invloeden, prematuriteit en postterm zwangerschap – maar ook 
invloed vanuit de omgeving om de ontwikkeling van de baby) te behandelen. Hier kan afgestemd worden met het vak biologie. Leerlingen kunnen ook een 
(fictieve) voordracht voor zwangere vrouwen organiseren om aan te geven wat gebeurt met de vrouw en de vrucht tijdens de prenatale fase. 

 Zuigeling / baby: belangrijke begrippen zijn: afhankelijkheid, basisvertrouwen, angst voor vreemden, scheidingsangst / hechting. Kennismaking met Kind en 
gezin (bv. wiegendood) – Inclusie kinderopvang kunnen zeer waardevol zijn. Ook het concretiseren van de begrippen assimilatie / accommodatie en 
adaptatie in de denkstrategieën van Piaget kan helpen om dit te concretiseren. 

 Peuter: belangrijke begrippen zijn: streven naar autonomie / koppigheid. Het ontwikkelen van een folder voor ouders rond zindelijkheid is een mogelijke 
opdracht. Aan de hand van proefjes kunnen begrippen zoals aandacht gericht op 1 kenmerk, irreversibel denken en egocentrische houding geconcretiseerd 
worden. 

 Kleuter: belangrijke begrippen zijn: identificatie, schoolrijpheid. Het ontwerpen van een ideale speelplaats kan een opdracht zijn. 

 Lagere schoolkind: belangrijke begrippen zijn: peergroep, prestatiegerichtheid. Het laten aanbrengen van hyperlinks in de cursus naar bv. zelfgemaakte 
samenvattingen, interessante websites / filmpjes, actualiteit,… zijn een mogelijke aanpak. 

 Puber (12-16) / adolescent (16-21): belangrijke begrippen zijn identiteit, identiteitscrisis. Het afnemen van een interview omtrent de verschillende 
ontwikkelingstaken binnen deze levensloopfase kan een mogelijke opdracht zijn. 

 Volwassene: belangrijke begrippen zijn: partnerkeuze, arbeid. Het maken van een boekje waarin leerlingen zichzelf voorstellen als volwassene 
(levensverwachtingen, dromen,…) kunnen een mogelijke aanpak zijn. 

 Oudere mens: belangrijke begrippen zijn: beeldvorming, demografische evolutie. Het maken van een stellingenspel kan helpen om te ervaren hoe ouderen 
zich soms uitgesloten voelen. 

 Het maken van een tijdslijn waarop de belangrijkste ontwikkelingstaken per levensloopfase terug te vinden zijn – is een mogelijke opdracht. 

 Mogelijke problemen – met hierbij de link naar voedingsgerelateerde problemen: 

 Jeugd: verwaarlozing, mishandeling, leerstoornissen, negatief zelfbeeld, anorexia / boulemia, … 

 Volwassene: relatieproblemen /echtscheiding, werkloosheid, obesitas, diabetes type 2, … 

 Oudere mens: depressiviteit, afhankelijkheid, geheugenverlies, osteoporose, hart- en vaatziekten, kanker, … 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 12: De leerlingen hebben inzicht in het levenseinde. 

LEERINHOUDEN 

 12.1 
 De leerlingen passen inzichten in het omgaan met rouwverwerking, verlies en 
verdriet toe. 

 Rouwverwerking  
Bv. Kübler Ross: ontkenning, 
marchanderen, woede, verdriet en 
depressie, aanvaarding 

 Verlies en verdriet 
Bv. Manu Keirse 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Dit is een zeer emotioneel-beladen doelstelling, waarbij tijd en ruimte moet gecreëerd worden om hier op een respectvolle manier mee om te gaan. Het 
voeren van een gesprek waarin verlies en verdriet bespreekbaar wordt, vertrekken vanuit een casus, delen van ervaringen, een interview met een 
nabestaande van een overledene zijn mogelijke insteken. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 13: De leerlingen organiseren activiteiten in functie van een doelgroep. 

LEERINHOUDEN 

 13.1 
De leerlingen bespreken welke activiteiten / animatie ontwikkelingsstimulerend 
kunnen zijn per levensloopfase. 

 Veilige omgeving 

 Veilige activiteiten / animatie 

 Ontwikkelingsstimulerende activiteiten / 
animatie 

 Bevorderen van ontwikkelingsdomeinen en –
taken 

 Bevorderen van zelfvertrouwen (zelfkennis, 
verantwoordelijkheid en waardering) 

 Verschillende soorten activiteiten / animatie 
 

 13.2 
De leerlingen bereiden activiteiten aangepast aan de verschillende doelgroepen 
voor.  Voorbereiden 

 13.3 
De leerlingen voeren activiteiten aangepast aan de verschillende doelgroepen uit. 

 Uitvoeren 

 13.4 
De leerlingen evalueren activiteiten aangepast aan de verschillende doelgroepen. 

 Evalueren (beoordelen en optimaliseren) 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Het aanleggen van een documentatie-/ activiteitenmap met voorbeeldactiviteiten per doelgroep is zeer nuttig. 

 Bij het voorbereiden van activiteiten voor een doelgroep is het belangrijk om de activiteit af te stemmen op de doelgroep en na te denken over de 
specifieke kenmerken van de doelgroep, de doelstellingen van de activiteit, het materiaal, hoe de activiteit wordt ingeleid, hoe ze wordt uitgevoerd en 
begeleid en hoe ze wordt afgerond. 

 Spel / spelen is een mogelijke activiteit. Er bestaan verschillende soorten spel / spelen met verschillende functies.  

 Een bezoek brengen aan een speelotheek/ spelmuseum, speelterrein, jeugdbibliotheek, het uitnodigen van gastsprekers van een animatieteam … kunnen 
zeer inspirerend zijn. 
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4.4. Cluster 4: Doelstellingen met betrekking tot zorg voor zichzelf en hulp aan anderen. 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 14: De leerlingen passen EHBO toe. 

LEERINHOUDEN 

 14.1 
De leerlingen passen eerste hulp toe. 

 Plichten als burger inzake EHBO 

 Basisprincipes en stappen bij EHBO toepassen  

 Verslikking (op de rug slaan / buikstoten 
geven), huidwonde (schaafwonde, snijwonde, 
steekwonde, vreemd voorwerp, splinter) 
brandwonde (water en hulpdiensten), bloeding 
(bloedneus, bloeding stelpen), letsel aan 
botten / spieren of gewrichten (verstuiking, 
ontwrichting, breuk), vergiftiging (gevaarlijke 
producten, CO-vergiftiging),reanimeren 
(hartmassage, mond-op-mondbeademing) en 
defibrilleren (AED toestel gebruiken) 
 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Het is belangrijk dat een leerling in noodsituaties weet hoe op te treden en EHBO toe te passen, in afwachting van de komst van meer gespecialiseerde 
hulpverleners. De doelstellingen kunnen geconcretiseerd worden door gebruik van brochures, boeken, casussen, actualiteit / krantenknipsels, rollenspel, 
simulatie-oefeningen, DVD’s, gastlessen, trainingen… Het toepassen van eerste hulp wordt echt als vaardigheid beschouwd. 

 Basisprincipes: handel als eerstehulpverlener, blijf rustig, psychosociale eerste hulp, vermijd besmetting, comfort slachtoffer, houd rekening met 
emotionele reacties. 

 Stappen: Veiligheid / noodevacuatie – beoordeel toestand van het slachtoffer (bewustzijn, ademhaling) – hulpdiensten alarmeren – verleen verdere eerste 
hulp (stabiele zijligging). 
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4.5. Cluster 5: Doelstellingen met betrekking tot voeding en voedingsgewoonten. 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 15: De leerlingen behandelen voedsel. 

LEERINHOUDEN 

 15.1 

De leerlingen voeren basistechnieken en –principes uit aangepast aan de 
voedingsrichtlijnen/behoefte van de doelgroep. 

 Basistechnieken 

 Basisprincipes 

 In functie van een doelgroep 

 15.2 
De leerlingen presenteren visueel aantrekkelijke gerechten afgestemd op de 
doelgroep. 

 Visueel aantrekkelijk 

 In functie van een doelgroep 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Bij het uitvoeren van de technieken is het steeds de bedoeling de koppeling te maken naar andere leerplandoelstellingen zodat deze leerplandoelstellingen 
functioneel worden voor de andere bv. bereidingstechnieken aanpassen in functie van gezondheidsproblemen van doelgroepen. 

 Een opdracht rond nieuwe basistechnieken en – principes kan in het kader van actualiteit en oog voor tendensen een optie zijn. 

 Een wetenschappelijk verband leggen tussen bereidingstechnieken en eventuele negatieve gevolgen voor de gezondheid bv. verbanden van vetten en 
eiwitten, dioxinevorming, … 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 16: De leerlingen hebben inzicht in voedingswetenschappen. 

LEERINHOUDEN 

 16.1 
De leerlingen wegen de voor- en nadelen van verschillende voedingsmodellen 
en diëten af tegenover de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek. 

De voedingsmodellen 

 Begrip 

 Soorten 

 de actieve voedingsdriehoek 

 de voedselzandloper 

 de schijf van vijf 

 … 

 Gebruik  

 Voor- en nadelen 
 

 Andere voedingsgewoonten en diëten 

 bio- voeding 

 vegetarisme 

 veganisme 

 … 

 Voor – en nadelen 

 16.2 
De leerlingen bespreken mogelijke oorzaken voor de meest voorkomende 
gezondheidsproblemen per doelgroep (gelinkt aan voeding). 

 Gezondheidsproblemen  

 begrippen 

 soorten, kenmerken en oorzaken 

 constipatie 

 diarree 

 afwijkende consistentie 

 bloedarmoede 

 osteoporose 

 obesitas 

 hypertensie  

 hart- en vaatziekten 

 diabetes type II 

 kanker 

 voedselallergieën en 

 16.3 
De leerlingen bespreken de invloed van de voedingsstoffen bij 
gezondheidsproblemen. 

 16.4 
De leerlingen passen maaltijden aan met het oog op het vermijden van 
gezondheidsproblemen. 
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voedselintoleranties  

 16.5 
De leerlingen bespreken de vertering/opname van de verschillende 
voedingsstoffen. 

 Opname van voedingsstoffen 

 Water 

 Koolhydraten 

 Vezels 

 Vetten 

 Eiwitten 

 Vitaminen 

 Mineralen  

 16.6 
De leerlingen analyseren etiketten op basis van de aanwezige voedingsstoffen 
in functie van de verschillende doelgroepen. 

 Het voedingsmiddelenetiketten 
onderzoek 

 analyseren van de verschillende 
voedingsmiddelenetiketten 

 voedingswaarde 

 ingrediënten 

 voedingsstoffen 

 allergenen 

 soorten 

 vermelding 

 symbolen 

 … 

  Additieven 

 soorten  

 codes 

 benamingen 

 voor- en nadelen 

 16.7 
De leerlingen bespreken de voor- en nadelen van de meest gebruikte 
additieven in functie van voedingsproblemen. 

 16.8 
De leerlingen bespreken de meest voorkomende allergenen. 

 16.9 

De leerlingen stellen voedingsetiketten op aan de hand van chemische analyses 
en voedingsmiddelentabellen (D). 

 16.10 
De leerlingen vergelijken verschillende gerechten in functie van kostprijs , 
samenstelling en voedingswaarde. 

Vergelijking: 

 trendy voedingsmiddelen 

 traditionele voedingsmiddelen 

 prijs/kwaliteit 

 16.11 De leerlingen verwoorden de betekenis van verschillende milieulabels met  Milieulabels  
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betrekking tot voedingsmiddelen (D). 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 De actieve voedingsdriehoek voor verschillende doelgroepen. 

 Bij het behandelen van voedingsproblemen is het belangrijk om dit zowel vanuit opvoedkunde / huishoudkunde te behandelen. Zeker bij eetstoornissen 
zoals anorexia nervosa is een holistische benadering aangewezen. 

 Gezondheidsproblemen i.v.m. voeding: hart- en vaatziekten (natrium beperkte voeding, cholesterolbeperkte voeding), eetstoornissen (anorexia nervosa,  
boulimia nervosa) 

 Invloed van pro- en antibiotica, belang van darmflora, … 

 Om een positief kritische ingesteldheid te ontwikkelen is het aangeraden om op regelmatige basis - in een praktische toepassing - voedingsrichtlijnen met 
elkaar te vergelijken, daar besluiten uit te trekken en hierover te reflecteren.  Dit kan bijvoorbeeld door een gerecht te bereiden aan de hand van 
verschillende dieetprincipes (eventueel met dieetproducten) en het resultaat (smaak, kostprijs, voedingswaarde, …) hiervan te vergelijken met gezonde 
gevarieerde voeding.  

 Voedingsfouten koppelen aan gezondheidsproblematiek ( bv. welvaartziekten). 

 Bij het bespreken van allergenen ook verwijzen naar de Europese verordening in verband met allergenen.  

 Gastprekers uitnodigen: voedingsdeskundigen, diëtist, ervaringsdeskundigen, …  

 Inleefmomenten organiseren: bezoek dieetkeuken, cateringbedrijf (bv. Sodexo ), … 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
Thema 17: De leerlingen hebben inzicht in voedingsbehoeften. 

LEERINHOUDEN 

 17.1 
De leerlingen bespreken aan de hand van voedingsmodellen de kwantitatieve en 
de kwalitatieve behoefte van voedingsstoffen voor de verschillende doelgroepen. 

 Voedingsbehoeften 

 Kwantitatieve behoefte 

 Kwalitatieve behoefte 

 zuigeling / baby 

 peuter 

 kleuter 

 het lagere schoolkind 

 puber/ adolescent  

 volwassene / zwangere vrouw  

 oudere mens 

 Voedingsaanbod voor verschillende 
doelgroepen 

 

 17.2 
De leerlingen passen maaltijden aan volgens de voedingsbehoefte van de 
verschillende doelgroepen. 

 17.3 
De leerlingen stellen een optimaal dagmenu voor de verschillende doelgroepen 
samen. 

 17.4 
De leerlingen bespreken factoren die invloed hebben op het voedingspatroon per 
doelgroep. 

 Voedingspatroon 

 Factoren die invloed hebben 

 Mogelijkheden om voedingspatronen 
te wijzigen 

 

 17.5 
De leerlingen vergelijken voedingsgewoonten uit verschillende culturen aan de 
hand van de principes van een voedingsmodel. 

 Voedingsgewoonten uit verschillende 
culturen  

 Voor- en nadelen 
 

 17.6 
De leerlingen bespreken oorzaken en gevolgen van over- en ondervoeding in 
België en de wereld.  Over- en ondervoeding 



TSO – derde graad –  Specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen 29 
/Huishoudkunde/Opvoedkunde/ 
(PV Praktijk/TV) (1e leerjaar: 9 lestijden/week; 2e leerjaar: 9 lestijden/week) 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Doelgroepen: zuigeling / baby, peuter, kleuter, het lagere schoolkind, puber / adolescent, volwassene / zwangere vrouw, oudere mens 

 Observeren van lunchpakketten/schoolmaaltijden/maaltijden verschillende doelgroepen  besluiten trekken, verbeteringen voorstellen en 
verantwoorden aan de hand van een voedingsmodel. 

 Factoren die voedingspatronen beïnvloeden zijn onder andere:  armoede, groepsdruk, stress, incontinentie bij ouderen, … 

 Met het aanpassen van de maaltijd bedoelen we een theoretisch onderbouwde uitwerking én de praktische uitvoering ervan. 

 Maaltijden: ontbijt, brunch, lunch, middagmaal, snacks, avondmaal, lunchpakketten, … 

 Een chemische analyse van voedingsstoffen uitvoeren in samenwerking met chemie: droge stof bepaling, vet- en eiwitbepaling, … is een meerwaarde. 

 Bij het vergelijken van voedingsgewoonten uit verschillende culturen vertrek je best vanuit de diversiteit binnen de klas, lokale tendensen en trends. 
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5. Minimale materiële vereisten2 

De praktijklokalen dienen te voldoen aan de technische voorschriften betreffende arbeidsverhoudingen 
van de Codex over het Welzijn op het Werk van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming 
(ARAB) en het Algemeen Reglement op elektrische installaties (AREI).  

Inrichting van de voldoende ruime lokalen: nutsvoorzieningen: 

 voorzieningen voor koud en warm water 

 elektriciteitsvoorzieningen voor verlichting, aansluiting toestellen en apparaten 

 voldoende bergruimte met kasten 
 
Inrichting van de lokalen: infrastructuur: 

 zone voor maaltijdzorg 
 

 Keukenblokken met: 

 gas en/of elektrische (inductie en/of vitro-keramisch en/of halogeen en/of elektrische weerstand) 
fornuizen 

 spoelbakken 

 warm- en koud stromend water 

 voldoende werk- en opbergruimte 
 

 In het lokaal 

 Zone voor handhygiëne 

 Voldoende koelingsruimte (eventueel met diepvriesvak) 

 Voldoende ovens (microgolfoven, conventie, eventueel stoomoven) 

 Voldoende keukengerei (pannen, potten, onderleggers, kloppers, pollepels, kooklepels, spatels, 
mixers, keukenmessen, dunschillers, snijplanken, zeven/vergieten, maatbekers, mengkommen, 
raspen, weegschalen, blikopeners, scharen) 

 Voldoende servies: glazen, bestek, borden, kommen 
 

 In of in de nabijheid van het praktijklokaal: 

 Voldoende tafels en stoelen om een maaltijd te nuttigen 
 

 Een zone voor opbergen van materiaal / materieel voor animatie en spel. 

 De leraar moet met zijn klasgroep informatiebronnen kunnen raadplegen die in de school / klas 
aanwezig zijn. Om die reden is het aangewezen dat hij vlot toegang heeft tot een mediatheek, 
school-/ of klasbibliotheek en kan beschikken over een pc, beamer en internet. 

 Het is aan te bevelen een aantal algemene werken i.v.m psychologie, agogiek en spel/ animatie in de 
mediatheek of vaklokaal te hebben. 

                                                           

2
 Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: 

- Codex 
- ARAB 
- AREI 
- Vlarem 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: 
- De uitrusting en inrichting van lokalen; 
- De aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. 

Zij schrijven voor dat: 
- Duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; 
- Alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; 
- De collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; 

- De persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist. 
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 Een prikbord kan men gebruiken om projecten, uitstappen, bezoeken ea aan te kondigen, om 
resultaten en realisaties van leerlingen bekend te maken. 

 Indien mogelijk werkt men met verschillende hoeken die elke een functie hebben en specifieke sfeer 
uitstralen: 

 Een hoek vakliteratuur en documentatie 

 Een hoek met pc voor opzoekingswerk 

 Een hoek voor les 

 Een hoek om in kleine groepjes te werken 
 

 Voor het uitoefenen van de EHBO-technieken is de vereiste uitrusting met EHBO-materiaal nodig. 
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6. Evaluatie 

Doelstelling 

Evaluatie wordt beschouwd als de waardering van het werk waarmee leraar en leerlingen samen bezig 
zijn. Het is de bedoeling dat zowel de leraar als de leerling informatie krijgen over het bereiken van de 
doelstellingen en over het leerproces. De leraar gebruikt deze informatie bij toekomstige besluiten over 
de manier van lesgeven. 

Daarenboven is evaluatie – de evaluatie- en rapporteringspraktijk – een belangrijke pijler binnen de 
kwaliteitszorg van de school en als dusdanig spoort de evaluatie met de schoolvisie op leren. Omdat 
evaluatie naar de leerlingen toe eenvormigheid moet vertonen over de vakken en de leerjaren heen, is 
het logisch dat: 

 de school hierover haar visie ontwikkelt; 

 de betrokken leerkrachten deze visie concretiseren voor hun vak in de vakgroepwerking. 

De leerling en zijn ouders vinden in de rapportering (score, commentaar, remediëring) bruikbare 
informatie over de doelmatigheid van de gevolgde studiemethode. 

Kwaliteitsvol evalueren 

De leraar houdt rekening met verschillende criteria die bijdragen tot kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie: 

Geïntegreerde evaluatie  
De leraar stemt de doelstellingen, het lesgeven en de evaluatie op elkaar af. Er zijn verschillende vragen 
of opdrachten voorzien voor verschillende doelstellingen. De lat ligt voldoende hoog voor iedereen. De 
leerlingen weten wat ze moeten doen. Het is ook nuttig om eventueel de evaluatietaak te maken voor je 
de les uitwerkt.  

Representativiteit/validiteit 
De leraar ontwerpt een evaluatietaak die de competenties die hij wil beoordelen goed weerspiegelt. 
Daarvoor moet wat de leraar wil meten geëxpliciteerd zijn en moet hij meten wat hij wil weten. 

Transparantie 
De leraar maakt aan de leerlingen duidelijk wat hij evalueert, hoe hij evalueert en welke 
beoordelingscriteria hij gebruikt. 

Reproduceerbaarheid/betrouwbaarheid 
De leraar zorgt dat evaluatieresultaten niet worden beïnvloed door toevalligheden en storende 
factoren. De vragen zijn onderling onafhankelijk en er zijn voldoende vragen voorzien. Een leerling moet 
steeds een vergelijkbaar resultaat halen, ongeacht wie de evaluatietaak afneemt en beoordeelt of in 
welke omstandigheden de evaluatietaak wordt afgenomen. Bij twijfel kan per twee beoordeeld worden.  

Eerlijkheid 
De leraar zorgt ervoor dat de evaluatie fair is voor alle leerlingen (ongeacht geslacht, etnische 
achtergrond, sociaaleconomische status, beperking …). 

Betrokkenheid 
De leraar laat leerlingen mee participeren in het evaluatieproces (voor, tijdens (bv. via zelf-, peer of co-
evaluatie) en/of na de evaluatie). 
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Authenticiteit 
De leraar gaat in de evaluatietaak uit van levensechte, reële situaties. 

Cognitieve complexiteit 
De leraar daagt leerlingen uit om in de evaluatietaak hogere cognitieve vaardigheden toe te passen (bv. 
probleemoplossend denken, kritisch denken, redeneren …). 

Verantwoording 
De leraar rechtvaardigt de beoordeling van de evaluatietaak. 

Impact 
De leraar houdt rekening met de invloed die de evaluatie heeft op het leergedrag van de leerlingen en 
op de eigen onderwijspraktijk. 

Differentiatie 
In de evaluatie kan de leraar differentiëren door keuzevragen te voorzien, voorbeeldvragen uit de les als 
toetsvragen aan te bieden, verschillende wijzen van toetsen toe te laten voor dezelfde doelstellingen, te 
variëren in toetsmateriaal … 

Feedback  geven (mondeling en schriftelijk) is een goede manier om via evaluatie gedifferentieerd te 
werken met leerlingen. Door feedback te geven stimuleert en motiveert de leraar het leerproces van de 
leerlingen zodat ze de vooropgestelde doelstellingen kunnen bereiken. Feedback geven kan op 
taakniveau (juist of fout), op procesniveau (het leerproces, de  gebruikte strategie), zelfregulatie (gericht 
op zelf evalueren en zelfstandig werken) en op persoonlijk niveau. Effectieve feedback beantwoordt 
volgende  vragen: hoe doet de leerling het, wat is het doel van de leerling en wat nu?  

Soorten 

Er bestaand verschillende evaluatievormen: observeren, co-evaluatie (waarbij leerling en leraar samen 
evalueren), peerevaluatie (waarbij leerlingen elkaars werk beoordelen), zelfevaluatie, portfolio, toets, 
projectwerk …  Het gaat niet zozeer om welke evaluatievorm de beste is, wel om afwisseling te brengen 
in de evaluatiepraktijk gezien de verscheidenheid aan leerlingen. Het kiezen van de juiste evaluatievorm 
hangt bovendien af van het doel van de evaluatie (bv. vaststellen, rapporteren, remediëren, 
onderwijsaanpak evalueren, vaardigheden evalueren …) en het moment waarop je evalueert. 
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7. Bibliografie 

Cluster 1: Doelstellingen met betrekking tot toekomstperspectieven 

Websites 

 www.onderwijskiezer.be Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, 
… kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie 
over het gehele onderwijslandschap. 

 www.ikgaervoor.be een campagne van de Vlaamse overheid: ‘Een zorgjob: ik ga ervoor’ om meer 
mensen te laten kiezen voor een job in de zorgsector. 

 www.werkmetmensen.be VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit) 
ontwikkelde in het kader van haar opdracht, een website om jongeren te informeren over 
tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden in de sector. 

 http://www.vlor.be/category/onderwijsthema/onderwijsbeleid-wetgeving-en-
organisatie/onderwijsvernieuwing De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein 
Onderwijs en Vorming. De Vlor kan advies geven of overleg organiseren over alle onderwijsmateries 
waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. 

 www.VDAB.be De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: voor alle Vlaamse 
burgers de ruimte scheppen om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen met het oog op een 
vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen. 
 

Cluster 2: Generieke doelstellingen 
 
Websites 

 www.IPV.be Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, is het 
opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Het ondersteunt via vorming en begeleiding de 
groei van de voedingsindustrie. 

 http://www.lne.be De website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. 

 http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos MOS (Milieuzorg Op School) in een onderdeel van 
het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.  MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen, om 
van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. 

 www.safestart.be De Safe Start website is een onderdeel van het Belgisch kenniscentrum over het 
welzijn op het werk ‘BeSWIC’ (Belgian Safe Work Information Center). De Safe Start website bundelt 
praktische en doelgerichte informatie en verzamelt de initiatieven over de veiligheid, de gezondheid 
en het welzijn van jongeren op het werk in België. 

 www.idewe.be is een Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk De 
Groep IDEWE wenst bij te dragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade 
aan diens leef- en werkomgeving te voorkomen. 

 www.werk.belgie.be de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg. 

 http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/gezondheid/gezondheidsbeleid-go Gezondheidsbeleid 
GO! 
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Publicaties 

 Publicaties van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD 
WASO):  

 Preventie van musculoskeletale aandoeningen in de ziekenhuissector - sector van de thuishulp - 
sector van de kinderopvang  

 Musculo-skeletale aandoeningen - Reeks SOBANE-strategie 

 Methoden en instrumenten voor een ergonomische en psychosociale analyse  

 Werken in de gezinszorg: instrumenten en goede praktijken ter verbetering van de arbeidssituatie 
van verzorgenden 

 
Cluster 3: Doelstellingen met betrekking tot de mens in de maatschappij 
 
Boeken 

 Barrez D. (2001). Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. België: Roularta. 

 Boudry C., De Weerdt H. (2008). Ontvlambare vingers: “een handleiding om te verdwalen”. Gent: 
VBJK (Gebonden uitgave inclusief DVD). 

 Coeman J., De Man L., De Boeck  X. (2003). Gedragswetenschappen 2, Mijn relaties. Antwerpen: 
Uitgeverij De Boeck. 

 Craeynest P. (2005). Psychologie van de levensloop. Inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven: 
Acco. 

 Cuyvers G,(2006). Gedrag als menselijke ervaring. Inleiding tot de psychologie. Mechelen: Wolters 
Plantyn. 

 De Man L., De Boeck  X. (2004). Gedragswetenschappen 3, Kunnen kiezen. Antwerpen: Uitgeverij De 
Boeck. 

 De Man L., Janssens G. (2005). Psychologie deel 1 (5e druk). Antwerpen: Uitgeverij De Boeck. 

 De Man L., Janssens G. (2006). Psychologie deel 2 (3e druk). Antwerpen: Uitgeverij De Boeck. 

 Desoodt, S. (2001). Van 0 tot 17. Een groeiboek voor ouders. Roeselare: Globe.  

 Feldman Robert S. (2005). Ontwikkelingspsychologie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. 

 Fret, B. (2007). Beeldvorming over ouderen door ouderen. Hoe kijken ouderen naar zichzelf ?, 
Eindverhandeling tot licentiaat in de sociale agogiek. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 

 Kohnsamm R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie: de puberjaren. Bohn: Stafleu van Loghum. 

 Kohnstamm R. (1998). Kleine ontwikkelingspsychologie I, Het jonge kind. Bohn: Stafleu Van Loghum. 

 Kohnstamm R. (2002). Kleine ontwikkelingspsychologie III, De adolescentie. Bohn: Stafleu Van 
Loghum. 

 Kohnstamm R., (2002). Kleine ontwikkelingspsychologie II, De schoolleeftijd. Bohn: Stafleu Van 
Loghum. 

 Marx H., Marx G., Pluut J. (2008). Kijk, vergelijk en verrijk.  De ontwikkeling van je kind van 0 tot 12 
jaar. Utrecht: Uitgeverij het Spectrum. 

 Meykens, S., Cluckers, G. (2000). Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnositisch  
perspectief. Leuven: Acco. 

 Mönks F.J., KNnoers A.M.P. (2004). Ontwikkelingspsychologie.  Inleiding tot de verschillende 
deelgebieden.  Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 

 Oomkes F. (2001). Communicatieleer, Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers. 

 Pacolet  J., e.a. (maart 2005). Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België. Working Paper 
DGSOC,  nr. 1. 

 Platt, M. (2007). De groeibijbel: De ontwikkeling van je kind van 0 tot 5 jaar. Houten: 
MOM/Unieboek. 

 Roediger, Capaldi, Paris, Polivy, Herman, Brysbaert. (2001). Psychologie, een inleiding,. Gent: 
Academia Press. 

 Schreuder Peters R., Boomkamp J. (2004). Psychologie de hoofdzaak (4e druk). 
Groningen/Houten:Wolters Noordhoff. 
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 Struyven K., Sierens E., e.a. (2005). Groot worden.  De ontwikkeling van baby tot adolescent (5e druk). 
Tielt: Lannoo Campus. 

 Tassoni P., Beith K. (2011). Het spel van kinderen voor professionals: ”Scholing in begeleiding en 
verzorging van kinderen” voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers DEEL 3 (2e 
druk). Antwerpen: EPO. 

 Van Beemen L. (2009). Ontwikkelingspsychologie. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers B.V. 

 Van den Broeck, H. (2002).Opvoeden in de klas. Lannoo, Tielt. 

 Verhofstadt-Denève L. (1995). Ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën, Bohn: Stafleu 
van Loghum. 

 Verhofstadt-Denève L. (1998). Adolescentiepsychologie. Leuven Garant. 

 Verhulst F.C. (2005). De ontwikkeling van het kind. Assen: Gorcum B.V. 

 Zimbardo PH. G., Weber A., Johnson R. (2005). Psychologie, een inleiding (4e editie). Amsterdam : 
Pearson Education Benelux. 

 
Websites 

 www.kindengezin.be De website van Kind & Gezin heeft per ontwikkelingsdomein goede info, 
folders, filmpjes en dergelijke meer. 

 http://www.ouderenhart.be/index.htm is een website waar een aantal thema’s zoals, betutteling, 
rouwverwerking, isolement enz… kort worden besproken.  

 www.socialekaart.be De sociale kaart is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een 
antwoord moet bieden op de hulpvraag van een cliënt. Welke organisaties voldoen aan de 
hulpvraag? Wat zijn de specificaties van die organisaties? Welke organisaties voldoen op basis van 
die specificaties het best aan de behoeften van de cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn 
woonplaats? 

 https://testmoz.com/  een site om zelf verschillende testen ontwikkelen 

 http://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken.html gaan om een woordpuzzel aan te 
maken 

 http://www.babypret.net/ Dagelijks vind je hier nieuwe informatie over alles wat met zwangerschap 
te maken heeft, weetjes en nieuwtjes over jouw baby en natuurlijk hoe je zwangerschap kan 
bevorderen. 

 www.zorg-en-gezondheid.be/ Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het 
ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver 
drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot 
palliatieve zorginstellingen. 

 www.lichaamstaal.nl/ Lichaamstaal is een samenspel van vele gebaren, houdingen en 
gezichtsuitdrukkingen. In veel gevallen heeft slechts een bepaalde combinatie van lichaamstekens 
een betekenis. Vaak is dit afhankelijk van het moment en de situatie. Om goed thuis te raken in de 
geheimen van de non-verbale communicatie tonen wij op deze site elke dag een lichaamstaal foto 
met verklarende tekst. 

 www.deknoop.org/ website van De Knoop, stichting voor hechtingsstoornissen, een informatieve 
ontmoetingsplek. 

 http://kindentaal.logopedie.nl/ Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet u op 
letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kunt u doen om het praten en 
luisteren van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede 
informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Waar kunt u terecht voor 
adviezen en wat doet een logopedist? De website KIND EN TAAL geeft u antwoorden en informatie.  

 www.cesar-therapie.nl/ Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op de 
behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat en het voorkomen van klachten ten gevolge 
van een onjuiste houding en/of bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde ziekte 
of afwijking. 
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 http://nvlf.logopedie.nl/taal/ Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met taal te 
maken hebben. Per onderdeel wordt uitgelegd hoe de logopedist u kan helpen. 

 www.groeimee.be/ontwikkeling-van-peuters/ Je peuter krijgt langzaam een eigen willetje. Hij wil 
alles zelf doen en kan heel boos worden als iets niet lukt of mag. Je peuter gaat ook op ontdekking. 
Hij kruipt overal op en onder. Hij begrijpt niet dat sommige dingen gevaarlijk kunnen zijn.  

 www.sensoa.be/ Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa werkt aan het 
voorkomen van risico's op ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel 
overdraagbare aandoeningen en hiv. 

 http://www.ouderenhart.be/index.htm/  een website waar een aantal thema’s zoals, betutteling, 
rouwverwerking, isolement, …  kort worden besproken. 

Beeldmateriaal 

 Kind & Gezin: DVD ” kijk ik groei” baby’s en ouders in ontwikkeling: Deze film geeft een overzicht van 
de ontwikkeling van motoriek, zintuigen, emoties en relaties, verstand en taal van kinderen tussen 0 
en 3 jaar. De contacten tussen kinderen en ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken staan 
centraal. 

 VBJK: DVD “Het verhaal van taal: uitdagend Nederlands in een meertalige omgeving”. In Het verhaal 
van taal vertellen medewerkers en klanten van zes Brusselse kinderdagverblijven over hoe zij 
omgaan met taal in een meertalige omgeving.  

 Pixar Animation Studios (2009): DVD “UP”. De film laat op een ludieke wijze de levensloop van de 
mens zien. 

 Amstelfilm (2008): DVD CLOUD 9 / WOLKE 9 . Thema “Vergrijzing en seksualiteit” 

 Pixar Animation Studios (2015): DVD “Inside Out” In ons eigen hoofd. Opgroeien is niet altijd even 
makkelijk en dat geldt ook voor Riley. Net als ieder van ons wordt Riley geleid door haar emoties – 
Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet 

 
Artikels, magazines, online publicaties en nieuwsbrieven 

 Tijdschriften: knack, krant, kido, ouders van nu, kind en gezin,… 

 Sociaal isolement bij ouderen: http://www.journalsi.org/index.php/si/article/view/287/247 

 http://www.ouderenhart.be/index.htm is een website waar een aantal thema’s zoals, betutteling, 
rouwverwerking, isolement enz… kort worden besproken.  

 http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-
FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/PUB_2011_3050_Isolem
ent_N.pdf Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België. 

 http://cteno.be/downloads/peuterprikkels_folder.pdf Peuterprikkels  is een bundel met taal-
stimuleringsactiviteiten. Omdat de peutertijd cruciaal is voor de taalontwikkeling, moeten we  alle  
kansen  om  al  op  deze  jonge  leeftijd  aan taalstimulering   te  doen  ten  volle  benutten. 

 http://www.wingerdterhagen.be/data%20informatie/op%20het%20potje.pdf 

 http://www.positieve-economie.be/portaal_content.php3?id_article=114 Artikel van Barrez D., Ik wil 
niet sterven aan de XXste eeuw. België: Roularta 

 https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontgroening-en-vergrijzing-in-vlaanderen-1990-
2050 De publicatie bevat de resultaten van een studie naar de omvang van de ontgroening en 
vergrijzing in Vlaanderen tijdens de periode 1990-2050. Het is van belang om te weten hoe snel de 
demografische ontwikkelingen op Vlaanderen afkomen, welke intensiteit ze hebben en of deze 
sterker of zwakker zijn dan in de andere gewesten. 

 http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/34088-acht-levensfasen-ontwikkelingsfasen-van-
de-mens-erikson.html Acht levensfasen c.q. ontwikkelingsfasen van de mens (ontwikkelingsfasen 
kind tot en met volwassenheid en ouderdom) volgens de ontwikkelingspsycholoog en psycho-
analyticus Erik Homburger Erikson 

  

http://nvlf.logopedie.nl/taal/
http://www.groeimee.be/ontwikkeling-van-peuters/
http://www.sensoa.be/
http://www.ouderenhart.be/index.htm/
http://www.journalsi.org/index.php/si/article/view/287/247
http://www.ouderenhart.be/index.htm
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/PUB_2011_3050_Isolement_N.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/PUB_2011_3050_Isolement_N.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/PUB_2011_3050_Isolement_N.pdf
http://cteno.be/downloads/peuterprikkels_folder.pdf
http://www.wingerdterhagen.be/data%20informatie/op%20het%20potje.pdf
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https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontgroening-en-vergrijzing-in-vlaanderen-1990-2050
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/34088-acht-levensfasen-ontwikkelingsfasen-van-de-mens-erikson.html
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Cluster 4: Doelstellingen met betrekking tot zorg voor zichzelf en hulp aan anderen. 

 

Boeken 

 Vandekerckhoven P. (2007). Help! Eerste hulp voor iedereen (1e druk). Mechelen: RODE KRUIS (boek 
+ cd-rom) 

 

Websites 

 www.gezondheid.be   

 http://www.rodekruis.be/ Het Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Via het 
Belgische Rode Kruis maken we deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve 
Maanbeweging. Onze missie is: Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland en actief 
zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. 

 http://www.cpr112.be/ Filmpje i.v.m. reanimatie (CPR hands saving lives – educational movie) 

 http://www.test-aankoop.be/publicaties/test-gezondheid website van consumentenorganisatie 
testaankoop met artikels i.v.m. gezondheid.  

 
Cluster 5: Doelstellingen met betrekking tot voeding en voedingsgewoonten 
 
Boeken 

 Berckmoes R., Dirkx M., P. Maesen, Sanne M.,  (2009) Eureka! 3b. Mechelen: Plantyn. 

 Bruggemans K. (2007). Kook-kunst en wetenschap. Berchem: Uitgeverij De Boeck. 

 Catsberg C.M.E., Kempen-van Dommelen G.J.M. (2013). Levensmiddelenleer (6e druk). Amersfoort: 
ThiemeMeulenhoff  

 De Graef D., e.a. (2016). Voedingsatelier 2, Mechelen: Plantyn. 

 De Jong, F.M. (2011). ons Voedsel (3e druk). Hilversem: Fontaine Uitgevers. 

 Laureys B., (2008). Stapstenen, onderzoek stap voor stap, Antwerpen: De Boeck. 

 McGee H., (2009). Over koken en eten: wetenschap en cultuur in de keuken. Amsterdam: New 
Amsterdam. 

 Neven L., Vanhauwaert E., Morren K. (2012). Bewust eten: kiezen, kopen en klaarmaken. Leuven: 
acco. 

 Unknown.(2009). Ons Kookboek (11e druk). Wijgmaal: KVLV. 

 Unknown.(2012). De Belgische Voedingsmiddelentabel (5e druk). Brussel: Nubel v.z.w. 

 Van Eden J.G., Gerritsen W.J., Visser T.F. (2013). Receptenleer: processen en technieken (6e druk). 
Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. 

 Vanhauwaert E. (2007). Handboek voor gezondheidspromotie: Evenwichtig eten en gezond bewegen. 
Leuven: LannooCampus. 

 
Websites 

 www.gezondheid.be  Gezondheid.be is, samen met haar Franstalige tegenhanger PassionSanté.be, 
de grootste gezondheidswebsite van België met kwalitatieve, leesbare en actuele informatie rond 
gezondheid in de brede zin van het woord. 

 www.watetenwemorgen.be Het educatieve project ‘Wat eten we morgen?’ wil jongeren uit de derde 
graad van het secundair onderwijs informeren over eetgewoonten en laten kennismaken met de 
landbouw- en voedingssector. 

 www.weliswaar.be Weliswaar.be is een officiële website van de Vlaamse overheid uitgegeven door 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Weliswaar is een magazine voor iedereen die 
werkzaam is in de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen 

 http://www.vlam.be/ VLAM voert promotie voor hoofdzakelijk primaire producten uit Vlaanderen. 
Dat doen ze op basis van diepgaand marktonderzoek en rekening houdend met de aanbevelingen uit 
de actieve voedingsdriehoek. 

http://www.gezondheid.be/
http://www.rodekruis.be/
http://www.cpr112.be/
http://www.test-aankoop.be/publicaties/test-gezondheid
http://www.gezondheid.be/
http://www.watetenwemorgen.be/
http://www.weliswaar.be/
http://www.vlam.be/
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 http://www.velt.be/ Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Met publicaties en 
samenwerkingen willen ze bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. 

 http://www.vigez.be/home VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en 
ziektepreventie. Sinds 1991 erkend door de Vlaamse overheid. Ze leveren strategieën, advies & 
begeleiding, opleidingen en methodieken (in de vorm van kant-en-klare pakketten) aan 
gezondheidsprofessionals. 

 http://www.ikkookbewust.com/ De missie van Stichting ikkOOkbewust is: het gebruik van 
seizoensgebonden, gezonde en natuurlijke producten in de horeca en de zorg te bevorderen. 

 http://www.nice-info.be/ NICE verspreidt informatie over voeding en gezondheid. De informatie is 
actueel, objectief en wetenschappelijk correct. 

 http://www.flandersfood.com/ Flanders’ FOOD: een strategie-gedreven platform dat door innovatie 
bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie. 

 http://www.fevia.be Federatie voedingsindustrie in België. Informatie, publicaties, cijfers en trends, 
en doorzoekbare database van voedingsbedrijven. 

 www.testaankoop.be De missie van Test-Aankoop is: de belangen van de consumenten behartigen, 
oplossingen zoeken voor hun problemen, en hen helpen om hun rechten te laten gelden (recht op 
keuzevrijheid; recht op toegang tot informatie; recht op toegang tot het gerecht; recht op 
gezondheid, veiligheid en een gezond leefmilieu; recht op onderwijs en vorming). 

 www.gezondheidstest.be een website van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 
Ziektepreventie 

 www.voedingscentrum.nl een Nederlandse website die consumenten wetenschappelijk 
onderbouwde en onafhankelijke informatie biedt over een gezonde, veilige en meer duurzame 
voedselkeuze. 

 www.123aantafel.be Gezond eten voor kinderen tussen 3 en 6 jaar  

 www.vbvd.org Vlaamse Beroepsvereniging van voedingsdeskundigen en diëtisten.  

 www.lekkervanbijons.be Deze website wordt beheerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) vzw. De website stimuleert het gebruik van regionale producten. 

 www.kindengezin.be Vlaamse openbare instelling voor hulp en advies over welzijn van kinderen 

 http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/eetstoornissen Deze website is een realisatie van de 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), in opdracht van de Associatie 
Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. 

 http://www.nubel.com/ De v.z.w. Nubel beheert de nutritionele, wetenschappelijke informatie over 
de voedingsmiddelen die in het normale Belgische voedingspatroon voorkomen 

 
Nieuwsbrieven, magazines, artikels en brochures 

 Nutrinews: Het magazine Nutrinews verschijnt 4 maal per jaar en richt zich tot artsen en andere 
gezondheidswerkers, voedingsdeskundigen en diëtisten, docenten voeding, ... 

 Test Gezondheid: een tweemaandelijks tijdschrift dat deel uitmaakt van Testaankoop 

 Testaankoop: Maandelijks tijdschrift met consumentenadvies 

 Brochures bij verschillende ziekenfondsen 

 19 diëten geanalyseerd: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8899 
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