Pedagogische begeleidingsdienst
Overzicht leerplannen SO ingediend op 31 januari 20181
Eerste graad

Toelichting

AV Natuurwetenschappen/AV Wetenschappelijk werk

Basisoptie Techniek wetenschappen

Dit leerplan is een bestaand leerplan POV
dat bij de inspectie opnieuw met de drie
logo’s (OVSG, POV en GO!) werd
ingediend. Inhoudelijk werden er geen
wijzigingen aangebracht. Op die manier
kunnen de drie onderwijsverstrekkers
gebruik van het leerplan maken.

Beroepenveld Kantoor en verkoop

Dit leerplan is een bestaand leerplan GO!
dat bij de inspectie opnieuw met de drie
logo’s (OVSG, POV en GO!) werd
ingediend. Inhoudelijk werden er geen
wijzigingen aangebracht. Op die manier
kunnen de drie onderwijsverstrekkers
gebruik van het leerplan maken.

AV Nederlands

OO-2018-001

OO-2018-002

1

Ter informatie: eind januari werden de nieuwe leerplannen (voor het schooljaar 2018-2019) ter advisering aan de inspectie voorgelegd. Deze leerplannen werden op twee
uitzonderingen na gezamenlijk met de andere officiële onderwijsverstrekkers nl. OVSG en POV ontwikkeld. Deze leerplannen kunnen aan de volgende nummering worden
herkend: OO-2018-XXX. De leerplannen die enkel door het GO! werd ontwikkeld hebben de nummers 2018/001 en 2018/002 toegekend gekregen.
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Tweede graad

Toelichting

TSO 2

AV Informatica/TV Toegepaste informatica/TV
Dactylografie

OO-2018-004

Specifiek gedeelte Handel
Specifiek gedeelte Handel-talen

Dit leerplan is een bestaand leerplan OVSG
dat bij de inspectie opnieuw met de drie
logo’s (OVSG, POV en GO!) werd
ingediend. Inhoudelijk werden er geen
wijzigingen aangebracht. Op die manier
kunnen de drie onderwijsverstrekkers
gebruik van het leerplan maken.
Dit leerplan werd geactualiseerd.
Dit geïntegreerde leerplan werd gestemd
op de specifieke beroepskwalificaties en
op de doorstroming naar de derde graad.

TV Elektriciteit/Mechanica
PV Praktijk Mechanica

OO-2018-007

Specifiek gedeelte
Mechanische technieken

De inhouden zijn nog steeds gericht op
vooral vormgeving, theoretische
mechanica, conventionele en computer
gestuurde verspanings-technieken. Het
geheel is versterkt door aspecten van het
monteren en demonteren en CAD
tekenen.

ASO-KSO-TSO 2
AV Aardrijkunde

OO-2018-003

Basisvorming
Specifiek gedeelte Toerisme

Dit leerplan is een bestaand leerplan GO!
dat bij de inspectie opnieuw met de drie
logo’s (OVSG, POV en GO!) werd
ingediend. Inhoudelijk werden er geen
wijzigingen aangebracht. Op die manier
kunnen de drie onderwijsverstrekkers
gebruik van het leerplan maken.
Dit leerplan geldt voor alle richtingen van
de tweede graad ASO/TSO/KSO.
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BSO 2
TV /Toegepaste informatica/dactylografie/
OO-2018-008

Specifiek gedeelte Kantoor

Leerplan waarbij de leerplandoelstellingen
uit het bestaande leerplan van OVSG
werden gebruikt. De resterende rubrieken
van het nieuwe leerplan openbaar
onderwijs werden beperkt aangevuld.

Specifiek gedeelte Verkoop

Leerplan waarbij de leerplandoelstellingen
uit het bestaande leerplan van OVSG
werden gebruikt. De resterende rubrieken
van het nieuwe leerplan openbaar
onderwijs werden beperkt aangevuld.

TV /Toegepaste informatica/dactylografie/
OO-2018-009
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Derde graad

Toelichting

TSO 3
PV/ TV /Hout/Elektriciteit/

OO-2018-011

Specifiek gedeelte Houttechnieken

Dit leerplan werd geactualiseerd en
afgestemd op de nodige
beroepskwalificaties.

PV/TV Tandtechniek (incl. stage)

OO-2018-012

Specifiek gedeelte Tandtechnieken

Dit leerplan werd geactualiseerd.

TV /informatica/toegepaste informatica/

OO-2018-013

Specifiek gedeelte Informaticabeheer

Dit leerplan werd geactualiseerd. Er werd
bewust geen stage voorzien.

Specifiek gedeelte Handel

Leerplan waarbij de leerplandoelstellingen
uit het bestaande leerplan van OVSG
werden gebruikt. De resterende rubrieken
van het nieuwe leerplan openbaar
onderwijs werden beperkt aangevuld.

TV /Toegepaste informatica/dactylografie/

OO-2018-014

TSO 3 (3) – Se-n-Se
AV /Engels/Frans/

Specifiek gedeelte Hotelbeheer

Enkele kleine maar noodzakelijke
wijzigingen werden voor dit leerplan
aangebracht.

Specifiek gedeelte Agro- en
groenbeheer

Binnen de vorige versie van dit leerplan nl.
2013/023 werden alle doelstellingen
m.b.t. bedrijfsbeheer verwijderd. Deze
aanpassing is het gevolg van een beslissing
van de Vlaamse regering nl. dat het vanaf
1 september 2018 niet langer nodig is dat
startende ondernemers in Vlaanderen een
attest van bedrijfsbeheer moeten
voorleggen. De 28 lestijden bleven zelfs na
deze aanpassing behouden. Gezien de
lessentabellen richtinggevend zijn, heeft
men de vrijheid om hier mee om te gaan
en aan te passen aan de noden van de

2018-001
TV Tuinbouw/landbouw
PV/TV Stage tuinbouw/landbouw

2018/002
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school.
Buiten het verwijderen van deze
doelstellingen e.a. m.b.t. bedrijfsbeheer
werd er verder inhoudelijk niets
aangepast. Het leerplan 2018/002
(aangepaste versie) vervangt de vorige
versie nl. 2013/023.
BSO 3

OO-2018-005

Specifiek gedeelte
Organisatiehulp

Dit leerplan is een bestaand leerplan GO!
dat bij de inspectie opnieuw met de drie
logo’s (OVSG, POV en GO!) werd
ingediend. Inhoudelijk werden er geen
wijzigingen aangebracht. Op die manier
kunnen de drie onderwijsverstrekkers
gebruik van het leerplan maken.

OO-2018-010

Specifiek gedeelte Grootkeuken

Dit leerplan is volledig nieuw. Het leerplan
Grootkeuken werd voordien niet
aangeboden.

Specifiek gedeelte Logistiek

Dit leerplan is een bestaand leerplan GO!
dat bij de inspectie opnieuw met de drie
logo’s (OVSG, POV en GO!) werd
ingediend. Inhoudelijk werden er geen
wijzigingen aangebracht. Op die manier
kunnen de drie onderwijsverstrekkers
gebruik van het leerplan maken.

TV Huishoudkunde/Verzorging/
PV praktijk huishoudkunde
Stage Huishoudkunde/Verzorging

PV/TV /Hotel/Voeding/
BSO 3 (3)

TV Toegepaste economie/Kantoortechnieken/Verkoop
(incl. stage)
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