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ONTWIKKELINGSDOELEN 
Wetenschappelijke en technische vooruitgang is een bepalende factor in een steeds complexer 
wordende wereld. Om op een volwaardige manier te kunnen deelnemen aan de kennismaatschappij 
is een wetenschappelijke en technische geletterdheid voor iedereen noodzakelijk. Bovendien heeft 
onze samenleving meer en meer behoefte aan (hoger) wetenschappelijke en technische opgeleiden. 
De actualisering van de vormingscomponent techniek is in 2009 voor het kleuter- en lager onderwijs 
en voor de A- en B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs gelijktijdig voorzien. 
Hierna volgen de ontwikkelingsdoelen van de 1e graad B (deze van het lager onderwijs worden 
opgesomd in de beginsituatie). 

KERNCOMPONENTEN VAN TECHNIEK 
De leerlingen kunnen 
1 verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem onderzoeken: de functies en de 

relaties ertussen toelichten; 
2 onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert; 
3 voor enkele zelf gebruikte technische systemen illustreren hoe ze in de loop van de tijd 

geoptimaliseerd zijn; 
4 in concrete voorbeelden de stappen van het technisch proces aanduiden: probleemstelling 

onderzoeken, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren; 
5 in concrete ervaringen uit techniek het nut aantonen van de gebruikte hulpmiddelen zoals 

gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, informatie, menselijke inzet, 
geldmiddelen, tijd; 

6 technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen in 
verschillende verkenningsgebieden uit de wereld van techniek: informatie- en 
communicatietechniek, verzorging, voeding, bouw, elektriciteit, hout, metaal, kunststoffen, 
schilder- en grafische technieken, mode, tuinbouw. 

TECHNIEK ALS MENSELIJKE ACTIVITEIT 
De leerlingen kunnen 
7 de vereisten waaraan een technisch systeem moet voldoen onderzoeken in functie van het 

gebruik of de realisatie ervan; 
8 een eenvoudig ontwerp aanvullen uitgaande van de vooropgestelde vereisten; 
9 een eenvoudig constructieplan, een stuklijst, een receptuur, kwaliteitseisen en symbolen lezen 

in functie van een maakopdracht; 
10 een logisch stappenplan raadplegen en de te gebruiken hulpmiddelen kiezen in functie van de 

maakopdracht; 
11 een maakopdracht uitvoeren met oog voor vereisten van kwaliteit, veiligheid, ergonomie en 

milieu; 
12 een gerealiseerd eindproduct toetsen aan de vooropgestelde vereisten; 
13 het eigen maakproces evalueren en voorstellen doen voor verbetering; 
14 de opeenvolgende stappen van het technisch proces doorlopen om een eenvoudig technisch 

systeem te realiseren; 
15 problemen oplossen bij het in dienst stellen en onderhouden van een technisch systeem; 
16 technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch gebruiken; 
17 bij het ontwerpen, maken en gebruiken in de klas gelijkenissen en verschillen aangeven met 

professionele technische werkwijzen; 
18 technische systemen realiseren in verschillende verkenningsgebieden uit de wereld van 

techniek: informatie- en communicatietechniek, verzorging, voeding, bouw, elektriciteit, hout, 
metaal, kunststoffen, schilder- en grafische technieken, mode, tuinbouw. 
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TECHNIEK EN SAMENLEVING 
De leerlingen kunnen 
19 aan de hand van voorbeelden illustreren dat een technisch systeem ontworpen en gemaakt is 

om aan behoeften te voldoen; 

20 aan de hand van diverse toepassingen illustreren dat het gebruik van technische systemen 
zowel goede als slechte gevolgen kan hebben voor henzelf, voor de manier waarop mensen 
(samen)leven en voor de natuur; 

21 voorbeelden geven van maatschappelijke keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de 
ontwikkeling van nieuwe technische systemen, nu en in het verleden; 

22 de wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving illustreren in verschillende 
verkenningsgebieden uit de wereld van techniek: informatie- en communicatietechniek, 
verzorging, voeding, bouw, elektriciteit, hout, metaal, kunststoffen, schilder- en grafische 
technieken, mode, tuinbouw; 

23* het belang erkennen van technische beroepen en van technische vaardigheden in de huidige 
samenleving, en daarbij geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen; 

24 duidelijk maken in welke beroepen en sectoren de uitgevoerde technieken van belang zijn. 

 

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid. 
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VISIE 
Techniek is het geheel van ingrepen waarmee de mens om aan zijn noden en behoeften te voldoen, 
zijn omgeving probeert te beheersen en te veranderen.   
Techniek kan gezien worden vanuit twee invalshoeken: “kerncomponenten” en “dimensies”. 

KERNCOMPONENTEN  
De vier kerncomponenten zijn: technisch systeem, technisch proces, hulpmiddelen en keuzes.  
• Technisch systeem 
Een technisch systeem1

• Technisch proces 

 is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen en onderdelen 
die gericht zijn op het bereiken van (een) bepaald(e) doel(en). In een technisch systeem kunnen zich 
natuurkundige, scheikundige of biologische fenomenen voordoen.  

Een proces kent een geleidelijk verloop van een reeks acties om een technisch systeem in te zetten, 
te ontwikkelen of te verbeteren. Kenmerkend voor techniek is het technisch proces. Het technisch 
proces vertrekt vanuit een behoefte en verloopt volgens vijf stappen: probleem stellen, ontwerpen, 
maken, in gebruik nemen, evalueren. 
• Hulpmiddelen 
Deze kerncomponent omvat alles wat nodig is om technische systemen efficiënter te laten 
functioneren, te verwezenlijken en hun werking te doorgronden. Daarmee worden onder andere 
bedoeld: materialen en grondstoffen, energie, machines en gereedschappen, meetinstrumenten, 
mensen, kapitaal, tijd … 
• Keuzes 
Keuzes zijn afhankelijk van criteria waaraan technische systemen moeten voldoen. Die criteria kunnen 
door de maatschappij of vanuit de techniek worden bepaald. Criteria kunnen norm worden en normen 
kunnen wet worden. 
 
DIMENSIES 
De kerncomponenten kunnen benaderd worden vanuit volgende dimensies: 
• Begrijpen 
Betreft kennis, kenmerken en samenhang van de kerncomponenten. 
Techniek begrijpen is kennis en inzicht verwerven in: de kenmerken van systemen, de kenmerken van 
probleemoplossende processen in de techniek, de rol en functie van hulpmiddelen, de aard van 
normen en criteria, de rol van optimalisatie en het maken van keuzes. 
• Hanteren 
Mentale en praktische vaardigheden betreffende analyseren, ontwerpen, uitvoeren en evalueren. 
Techniek hanteren is ruimer dan louter manipuleren, monteren, construeren … Het betreft evenzeer 
analyseren, het gebruik maken van audiovisuele media of een checklist te gebruiken om kwaliteiten te 
meten.  
Techniek hanteren is leren omgaan met en hanteren van systemen, toepassen van verschillende 
processen, gebruiken van hulpmiddelen, toepassen van normen en criteria, gerichte keuzes maken 
met het oog op optimalisatie. 
• Duiden 
Impact op en relaties met maatschappij, milieu, geschiedenis en wetenschap. Deze dimensie plaatst 
techniek in een bredere maatschappelijke context. Ze beschrijft impact van techniek op de natuur, de 
maatschappij en de wetenschappen en omgekeerd. Er is een bovendien een belangrijke relatie met 
economie.  
                                                      
1  De term technisch systeem kan betrekking hebben op het systeemaspect alleen of op alle aspecten (de vier 

kerncomponenten) van het technisch object. De gekozen toepassing van het ontwikkelingsdoel bepaalt welke 
van de twee benaderingen aangewezen is. 
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Techniek beïnvloedt het milieu en kan een positieve rol spelen om het milieu te beschermen. Techniek 
bepaalt ook mee de vrijetijdsbesteding van mensen.  
Techniek duiden zal leerlingen bewust maken van een duale maatschappij waarin mensen al dan niet 
technisch geletterd zijn. Techniek genereert ethische vraagstukken die politieke standpunten vereisen. 
• Accenten voor de B-stroom 
Gelet op de specificiteit van de B-stroom is de dimensie hanteren de belangrijkste. De leraar zal dan 
ook aan deze dimensie de meeste tijd besteden. 
 

VERKENNINGSGEBIEDEN  
Volgens de ontwikkelingsdoelen 6 – 18 – 22 moeten de leerlingen  
• technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzes herkennen, 
• technische systemen realiseren,  
• wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving illustreren, 
in verschillende verkenningsgebieden uit de wereld van techniek: 
• bouw, 
• elektriciteit, 
• informatie- en communicatietechniek,  
• hout, 
• kunststoffen, 
• metaal, 
• mode, 
• schilder- en grafische technieken, 
• tuinbouw, 
• verzorging,  
• voeding. 
 

RELATIE MET DE ONTWIKKELINGSDOELEN 
Rekening houdend met de kerncomponenten en de dimensies, kunnen we de ontwikkelingsdoelen 
indelen in een 2-dimentionale tabel (de nummers verwijzen naar het betreffende ontwikkelingsdoel). 

 Systemen Processen Hulpmiddelen Keuzes 

Begrijpen 1 – 2 – 3  4 5  

Hanteren 7 – 15 – 16  8 – 9 – 10 – 11 – 
12 – 13 – 14  

  

Duiden 17 – 19 – 20 – 23 
– 24  

  21 

 
Ontwikkelingsdoelen 6 – 18 – 22 hebben betrekking op de verschillende verkenningsgebieden en 
werden daarom niet in de tabel opgenomen. 
 

HORIZONTALE SAMENHANG 
• Samenhang met Natuurwetenschappen 
Natuurwetenschappen en Techniek ontwikkelen zich meer en meer in wisselwerking met elkaar. 
Techniek doet in belangrijke mate een beroep op wetenschappelijke inzichten. Anderzijds is de 
ontdekking van nieuwe (wetenschappelijke) kennis vaak een gevolg van de drang naar nieuwe 
technische ontwikkelingen. Daarom bieden techniek en natuurwetenschappen kansen tot 
samenwerking die uiteindelijk via overleg tussen de betrokken vakgroepen gestalte moet krijgen. 
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• Samenhang met de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor 
informatie- en communicatietechnologie (ICT)  

Een van de verkenningsgebieden binnen Techniek is Informatie en communicatie. Hier ligt de nadruk 
op de kerncomponenten en dimensies van techniek. Met de horizontale samenhang tussen Techniek 
en ICT bedoelen we dat leerlingen ook kunnen leren met en door middel van ICT.   
Bij leren met ICT kan ICT als een gereedschap worden gebruikt bij het maken van tekeningen, het 
verzamelen van informatie over een technisch systeem, het communiceren met leerlingen en leraren, 
het maken van (grafische) presentaties …  
Bij het leren van ICT wordt ICT als leermiddel gebruikt bijv. bij educatieve softwarepakketten over 
techniek, met een digitaal toetssysteem … 
• Samenhang met andere vakken en andere vakoverschrijdende thema’s 
De component techniek biedt als vormingsgebied waar begrijpen, hanteren en duiden samenkomen, 
mogelijkheden tot coördinatie met andere vakken en vakoverschrijdende thema’s, bijv. bij het 
ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, het zuinig en milieubewust leren omgaan met 
producten en het leren in acht nemen van veiligheidsvoorschriften.  
De technische contexten kunnen ook in andere vakken aan bod komen. Omgekeerd zullen taal-,  
wiskundige, communicatieve en probleemoplossende vaardigheden in techniek hun concretisering 
vinden.  
De situering van techniek in tijd en ruimte biedt boeiende relaties met geschiedenis en aardrijkskunde. 
Bij ontwerpactiviteiten komen dan weer creatieve en muzische vaardigheden aan bod. In economie in 
brede zin kunnen we het technisch proces terugvinden: van behoefte (commerciële afdeling) over 
ontwerpen (productontwikkeling) naar maakproces (productie en logistiek) tot gebruik door 
consumenten en brede evaluatie door gebruiker, producent en maatschappij. 
De eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek bevatten een verwijzing naar duurzaamheidaspecten. 
Zo ontstaat er een samenhang tussen Techniek en de context “duurzame ontwikkeling” uit de 
vakoverschrijdende eindtermen. 
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BEGINSITUATIE 
LEERLIJN  
Om techniek te leren wordt een doorlopende leerlijn uitgewerkt vanaf de kleuterschool t.e.m. de eerste 
graad van het secundair onderwijs. Stap voor stap wordt rekening houdend met het ontwikkelings-
niveau van de doelgroep, het inzicht in, het hanteren van en het duiden van techniek opgebouwd.  
De leerlijn kan als volgt worden beschreven: 
• kleuters hebben een grenzeloze interesse en een natuurlijke exploratiedrang. Op school 

kunnen we situaties scheppen of laten aansluiten bij de ervaringen die zij spontaan opdoen, 
zowel binnen als buiten de school. Het is voor hen een kwestie van verkennen en leren 
kennen.  

• Binnen het lager onderwijs behoort techniek tot het leergebied Wereldoriëntatie. Dat is één 
van de zes domeinen naast Maatschappij, Mens, Natuur, Ruimte en Tijd. Techniek wordt 
dus niet geïsoleerd aangeboden, maar geïntegreerd in samenhang met alle domeinen van 
het leergebied.  

• In de eerste graad van het secundair onderwijs is er een meer systematische behandeling 
van het vak techniek. De verschillende aspecten van techniek en technische geletterdheid 
worden analytisch behandeld. Op het einde van de eerste graad moet er gekozen worden 
voor een van de onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO en ook voor een bepaalde 
studierichting. Bij deze keuzes moet ook techniek een rol kunnen spelen. Het is dus nodig 
dat iedereen (van de kleuterschool t.e.m. het secundair onderwijs) met techniek in aanraking 
komt, wat men later ook studeert. Er mogen immers geen talenten verloren gaan. 

In de eerste graad is het niet de bedoeling dat er gewerkt wordt aan het ontwikkelen van 
vaardigheden die behoren tot het arsenaal van een professionele technicus. Centraal staat niet het 
aanleren van technisch-praktische vaardigheden, maar wel het ontwikkelen van technisch denken en 
handelen.  

EINDTERMEN LAGER ONDERWIJS 
Hierna volgen de eindtermen die vanaf 1 september 2010 na het zesde jaar van het lager onderwijs 
moeten bereikt worden2

Gelet op de dikwijls heterogene beginsituatie zal de taak van de leraar erin bestaan om aan de 
leerlingen het nodige vertrouwen te geven en in een vroeg stadium hun talenten en mogelijkheden te 
ontdekken, ten einde hierop verder te bouwen. 

. Wel is het zo dat sommige leerlingen in 1 B terecht komen op basis van 
leeftijd, zodat zij in dat geval niet ten volle de eindtermen van het lager onderwijs zullen bereikt 
hebben. Andere hebben leerstoornissen of hebben taalproblemen. 

KERNCOMPONENTEN VAN TECHNIEK 
De leerlingen kunnen 
1 van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen ze 

gemaakt zijn; 
2 specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door 

middel van hanteren, monteren of demonteren; 
3 onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert; 
4 illustreren dat sommige technische systemen moeten worden onderhouden; 
5 illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren; 
6 illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen 

van materialen of over natuurlijke verschijnselen; 
7 in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het probleem stellen, 

oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren); 
8 technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen binnen 

verschillende verkenningsgebieden van techniek. 
                                                      
2  Het spreekt vanzelf dat de effecten hiervan zich pas na enkele schooljaren zullen zichtbaar zijn. De leraren 

van de eerste graad zullen dus pas geleidelijk aan kunnen steunen op de voorkennis van de leerlingen. 
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TECHNIEK ALS MENSELIJKE ACTIVITEIT 
De leerlingen kunnen 
9 een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van 

het technisch proces te doorlopen; 
10 bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, moet 

voldoen; 
11 ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 
12 keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met 

de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen; 
13 een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 
14 werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een oordeel formuleren aan de 

hand van criteria; 
15 technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of 

realiseren. 
 
De leerlingen zijn bereid  
16 * hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 

TECHNIEK EN SAMENLEVING 
De leerlingen kunnen 
17 illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; 
18 aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat 

technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of 
voor natuur en milieu. 

 

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
De leerlingen hebben inzicht in de essentie van techniek: in wat techniek is en hoe techniek werkt; 
De leerlingen kunnen  
• functioneren in een technologische maatschappij (de leerlingen zijn “technisch geletterd”); 
• over de nodige technische competenties (het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes) 

beschikken; 
• technische systemen gebruiken of realiseren; 
• duurzaam omgaan met techniek; 
• de verscheidenheid van toepassingen in de wereld van techniek verkennen; 
• technisch talenten bij zichzelf en bij anderen waarderen; 
• zich oriënteren in de maatschappij (zowel op het vlak van studierichting als beroepskeuze). 
De leerlingen ontwikkelen attitudes voor veiligheid, stiptheid en nauwkeurigheid. 
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LEESWIJZER 
De kerncomponenten van techniek (technisch systeem, technisch proces, hulpmiddelen en keuzes) 
kunnen benaderd worden vanuit de dimensies begrijpen, hanteren en duiden. 
In het leerplan worden de dimensies begrijpen en hanteren omvat in het onderdeel “Methodologie – 
projectmatige aanpak”. Daarin staan de leerlingenactiviteiten opgesomd in directe relatie tot de 
ontwikkelingsdoelen (OD) die te maken hebben met de kerncomponenten (OD 1 t.e.m. 5) en de 
menselijke activiteit (OD 7 t.e.m. 18). In dit deel staat beschreven hoe de leraar zijn lesactiviteiten via 
een projectmatige aanpak moet structureren. 
De dimensie duiden kan aan bod komen in de verschillende stappen van de projectmatige aanpak en 
wordt afzonderlijk behandeld. Dit deel heeft betrekking op de relatie tussen techniek en samenleving 
(OD 19 t.e.m. 24).  
De opgesomde doelstellingen en leerinhouden moeten dan ook verplicht behandeld worden. 
De andere onderdelen hebben betrekking op de verkenningsgebieden (dus op de OD 6 – 18 – 22). 
Deze leerinhouden mogen niet beschouwd worden als te behandelen “leerstof”. Ze vormen als het 
ware de mogelijke concretisering van de OD. 
Vermits dezelfde OD meerdere keren voorkomen, zal de leraar een keuze kunnen maken van het 
toepassingsgebied, het onderwerp en de leerinhoud. 
Niet alle verkenningsgebieden moeten aan bod komen (zie verder bij de wenken, deel timing). 
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LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN 
METHODOLOGIE: PROJECTMATIGE AANPAK 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
 

 
• het nut en de draagwijdte van het voorgestelde project begrijpen. 
• het project situeren in het verkenningsgebied. 
• de doelstellingen van het project begrijpen. 

1 Oriëntatie (verkenning) 
1.1 Motivatie 
1.2 Situering 
1.3 Doelstellingen 

 
4 
14 

 
• de stappen volgen bij het onderzoek van een systeem, proces, hulpmiddel of 

maatschappelijk aspect. 

2 Voorbereiding (opbouw van competenties) 
2.1 Stappenplan 

 

 
1 
 
3 
 
2 

 
• verschillende onderdelen en deelsystemen in een technisch systeem onderzoeken 

en de functies en de relaties ertussen toelichten. 
• voor enkele zelf gebruikte technische systemen illustreren hoe ze in de loop van de 

tijd geoptimaliseerd zijn. 
• onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht 

functioneert. 
• enkele veiligheidsaspecten van een technisch systeem aanduiden. 

2.2 Onderzoek van systemen:  

• delen; 

• optimalisatie; 

• goede werking; 

• veiligheid. 

 

 
4 

 
• in concrete voorbeelden de stappen van het technisch proces aanduiden. 

2.3 Onderzoek van processen: 

• Stappen. 

 
5 
 

 
• met voorbeelden het nut (voordeel, meerwaarde) aantonen van de gebruikte 

hulpmiddelen om technische systemen veilig te realiseren en te laten functioneren. 
 

2.4 Onderzoek van hulpmiddelen:  

• grondstoffen, materialen,  

• machines, 

• gereedschappen, 

• energie,  

• menselijke inzet (aantonen dat de … onmisbaar is, 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

automatisering heeft haar grenzen), financiële 
middelen en tijd,  

• informatie (bv. regelgeving, normen, 
gebruiksaanwijzing, productfiches, bijsluiters …). 

 
16 
17 
 
15 

• een handleiding raadplegen. 
• technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch gebruiken  
• bij het gebruiken in de klas gelijkenissen en verschillen aangeven met 

professionele technische werkwijzen. 
• problemen oplossen bij het in dienst stellen en onderhouden van een technisch 

systeem. 

2.5 Gebruik van machines en gereedschap: 

• handleiding; 

• hanteren; 

• onderhoud.  

 
 

 
• de stappen volgen bij het ontwerp van een technisch systeem. 

3 Uivoering (technisch proces) 
3.1 Uitvoering van een ontwerpopdracht  
3.1.1 Stappenplan  

7 
 
 
 

• de vereisten waaraan een technisch systeem moet voldoen onderzoeken in functie 
van het gebruik of de realisatie ervan. 
 

3.1.2 Ontwerpprobleem (waarmee moet je allemaal rekening 
houden?) 

• behoefte; 

• normen, criteria en beperkingen; 

• veiligheidsaspecten. 

 
8 
 

 
• een eenvoudig ontwerp aanvullen uitgaande van de vooropgestelde vereisten.  

 

3.1.3 Oplossing:  

• schematische voorstelling; 

• materiaal- en gereedschapkeuze. 

 
10 
14 

 
• een logisch stappenplan raadplegen. 
• de opeenvolgende stappen van het technisch proces doorlopen om een eenvoudig 

technisch systeem te realiseren. 

3.2 Uitvoering van een maakopdracht 
3.2.1 Stappenplan 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
9 
 

 
• de opdracht analyseren a.d.h.v. het plan, schema of recept. 
• de werkvolgorde vastleggen. 
• de te gebruiken hulpmiddelen kiezen in functie van de maakopdracht; 
• de taken verdelen. 

3.2.2 Werkvoorbereiding:  

• plan of schema of recept, 

• werkvolgorde,  

• keuze van materiaal en gereedschappen,  

• taakverdeling,  

 
 
9 
 
11 

 
• de werkpost voorbereiden. 
• een eenvoudig constructieplan, een stuklijst, een receptuur, kwaliteitseisen en 

symbolen lezen in functie van een maakopdracht. 
• een maakopdracht uitvoeren met oog voor vereisten van kwaliteit, veiligheid, 

ergonomie en milieu. 
• de noodzakelijke hulpmiddelen zoals gereedschappen en machines gebruiken. 

3.2.3 Uitvoering: 

• voorbereiding van de werkpost; 

• plan of schema of recept … lezen; 

• normen i.v.m. kwaliteit, veiligheid, ergonomie en 
milieu; 

• hulpmiddelen. 

 
17 

• het afgewerkte eindproduct in gebruik nemen en testen. 
• bij het maken in de klas gelijkenissen en verschillen aangeven met professionele 

technische werkwijzen. 

3.2.4 Ingebruikname 

12 
13 

• een gerealiseerd eindproduct toetsen aan de vooropgestelde vereisten. 
• het eigen maakproces evalueren en voorstellen doen voor verbetering. 

3.2.5 Evaluatie 

 • het project in haar geheel evalueren. 
• het project voorstellen aan derden. 

4 Reflectie (afsluiting) 
4.1 Globale evaluatie  
4.2 Voorstelling  

METHODOLOGIE: DUIDING (ONDERZOEK VAN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN) 

 
19 

 
• aan de hand van voorbeelden illustreren dat een technisch systeem ontworpen en 

gemaakt is om aan behoeften te voldoen. 

1 Socio-culturele behoefte 
 

 • voorbeelden geven van maatschappelijke keuzen die bepalend zijn voor het 2 Keuzes i.v.m. de ontwikkeling en het gebruik  
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21 
 

gebruik en de ontwikkeling van nieuwe technische systemen, nu en in het verleden.  

20 
 

• aan de hand van diverse toepassingen illustreren dat het gebruik van technische 
systemen zowel goede als slechte gevolgen kan hebben voor henzelf, voor de 
manier waarop mensen (samen)leven en voor de natuur. 

3 Invloed op mens en natuur 

 
23* 
 
 
24* 

 
• het belang erkennen van technische beroepen en van technische vaardigheden in 

de huidige samenleving, en daarbij geen onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen. 

• duidelijk maken in welke beroepen en sectoren de uitgevoerde technieken van 
belang zijn. 

4 Technische beroepen 
4.1 Belang 
4.2 Genderproblematiek 
4.3 Relatie tussen de uitgevoerde technieken en beroepen en 

sectoren 

 

TOELICHTING 
Projectmatige aanpak 

1 Binnen elk verkenningsgebied worden er verschillende projecten gekozen. Projecten kunnen volgende activiteiten bevatten: activiteiten waarbij het 
technisch proces geheel of gedeeltelijk aan bod komt, kleinere probleemstellingen, onderzoeksactiviteiten, beperkte ontwerpopdrachten of maakopdrachten. 
Voor elke activiteit kan een apart stappenplan gevolgd worden (zie verder). 

2 Een project bestaat uit een aaneenschakeling van actieve leermomenten: leerlingen gaan hierbij zelfstandig of in groep aan de slag. Ze onderzoeken, 
vullen een ontwerp aan, maken, testen, duiden … De projecten gaan bij voorkeur uit van levensechte probleemstellingen (thuis, in hun vrije tijd, op school 
of binnen bedrijven). Omwille van de beschikbare tijd wordt een project best beperkt tot 12 à 15 lestijden. 

3 De leerinhouden van de gekozen projecten moeten aansluiten op de doelstellingen van het leerplan (competentiegerichtheid), zijn belangrijk voor de 
technische geletterdheid van de leerling (die moet kunnen functioneren in een technische maatschappij) en dragen bij aan het oriëntatieproces van de 
leerling (zowel op het vlak van studierichting als beroepskeuze). 

4 Sommige projecten passen in meerdere verkenningsgebieden en andere zijn verkenningsgebied overschrijdend zodat in dat geval inhouden van 
verschillende verkenningsgebieden kunnen geïntegreerd worden. Opdat de leerlingen een samenhangend beeld over de verschillende verkenningsgebieden 
zouden kunnen opbouwen, wordt er zoveel mogelijk gekozen voor projecten die te situeren zijn in één verkenningsgebied. 

 
Verloop van een techniekproject 

In grote lijnen verloopt een project als volgt: 
1 Verkenningsfase: algemene oriëntatie op het project, voorstelling, exploratie van de context. 
2 Opbouw van competenties: fase van voorafgaande onderzoeken: de leerlingen onderzoeken een systeem, proces, hulpmiddel of maatschappelijk aspect, dit 

alles in functie van de maak- of ontwerpopdracht. 
3 Uitvoering: doorlopen van het technisch proces van de ontwerp- en/of maakopdracht. 
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4 Afsluiting: reflectie, evaluatie en presentatie. 
Deze kunnen schematisch als volgt worden weergegeven1

 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  Naar een publicatie van de Arteveldehogeschool. 
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In bovenstaande figuur wordt bedoeld met 
• onderzoek: kennisopbouw door het onderzoek van verschijnselen en systemen; 
• demonstratie en oefeningen: hoe werken de leerlingen met een bouwdoos voor overbrengingen, gereedschap, machines … 
 

Ontwerp- en maakopdrachten 

Er is een duidelijk verschil tussen een ontwerp- en maakopdracht. Een ontwerpopdracht is een open opdracht waarbij de creativiteit een belangrijke rol speelt: er 
kunnen voor eenzelfde opgave veel verschillende oplossingen bedacht en uitgevoerd worden. Bij gesloten maakopdrachten kan maar één oplossing bedacht 
worden, kan maar één goed resultaat gerealiseerd worden bijv. bij een bouwpakket (assemblage).  
In de B-stroom worden vooral maakopdrachten uitgevoerd, zeker bij de aanvang van de lessen. De ontwerpopdrachten worden beperkt tot opdrachten waarbij de 
leraar het grootste gedeelte van het ontwerp aan de leerlingen aanbiedt zodat zij die naar eigen creativiteit en vermogen mogen aanvullen.  
Toch zal de leraar ook bij maakopdrachten voor zoveel mogelijk aspecten oog hebben, in het bijzonder voor de creativiteit, bijv. door te denken aan verschillende 
productiemogelijkheden. 
 

Stappenplannen 

1 Er kunnen verschillende stappenplannen gebruikt worden naargelang van de uit te voeren activiteit. Niet elke stap moet in elk project even uitgebreid aan 
bod komen. Het is aan te bevelen dat leerlingen de verschillende fasen van het technisch proces leren kennen vanuit een ander verkenningsgebied of 
project. Zo krijgen ze een beter beeld over bijv. het maakproces en dus over hun mogelijke talenten ervoor.  

2 Een kwaliteitsvol maakproces vereist een goede relatie tussen denken en doen. Aan een opdracht beginnen zonder deze goed te analyseren is een 
veelgemaakte fout. Zeker bij doe-gerichte leerlingen is het belangrijk dat de analytische fasen beperkt blijven en geïntegreerd worden in of afgewisseld 
worden met de doe-fasen. Op de momenten waarop het probleem zich stelt, kunnen de doe-fasen verrijkt worden met de analyse van het eisenprogramma 
of studie van een plan, schema, tekening of recept bij een maakopdracht. De verschillende stappen van het stappenplan moeten dus niet noodzakelijk na 
elkaar volledig worden uitgediept. 

3 Mogelijke stappenplannen 
Bij het voeren van een onderzoek: 

1. Wat onderzoeken?  
2. Hoe gaan we dat doen?  
3. Uitvoering 
4. Besluit 
5. Evaluatie 

Bij het ontwerpen 
1. Wat ontwerpen?  
2. Eisen 
3. Zoeken naar oplossingen 
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4. Prototype maken 
5. Evaluatie 

Bij een maakopdracht 
1. Wat maken? 
2. Werkvoorbereiding 
3. Uitvoering 
4. In gebruik nemen en testen 
5. Procesevaluatie 

 

Duiden (onderzoek van maatschappelijke aspecten) 

Het duiden kan in alle fasen van het project aan bod komen. Volgende mogelijkheden doen zich voor: 
1 Bij de bespreking van de behoefte (OD 19): 

• de enorme variatie aan technische systemen die ontworpen werden voor doelgroepen; 
• technische hulpmiddelen die ontworpen werden om mensen met een handicap of ziekte te verhelpen; 
• rond cyborg een discussie voeren (mens of machine?) 

2 Bij de maatschappelijke keuzes binnen de ontwikkeling en het gebruik van technische systemen (OD 21): 
• de samenleving stuurt de techniek zelf bij door wetgeving; 
• de rol van de politiek: de omgang van mensen met techniek bijsturen; 

o meer informatie geven over de techniek en haar gevolgen; 
o betere keuzes mogelijk maken (aanbod, betaalbaarheid …); 
o beter gedrag aanmoedigen (bewust maken, kostprijs van keuzes beïnvloeden …)? 
o grotere groepen mensen betrekken: gezamenlijke actie via bvb. verenigingen opzetten … 
o goede voorbeelden geven m.b.t. de omgang met de techniek; 
o afspraken, regels en wetten maken; 
o de infrastructuur en de voorzieningen aanpassen. 

3 Voorbeelden van duurzaam handelen in de stappen van het technisch proces (OD 11 tot 17): 
• afval, vervuiling en energiegebruik tijdens de productie beheersen (verminderen, verwerken ...); 
• ecodesign: reeds in het ontwerp rekening houden met energie, materiaalgebruik en afval doorheen de levenscyclus van een product (‘cradle to 

cradle’ is een voorbeeld van een ecodesign-filosofie); 
• ontwerp van producten die een duurzaam gebruik uitlokken; 
• ontwerp van ‘dierbare’ producten waarmee mensen zich verbonden voelen zodat ze minder vlug afgedankt worden. 
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4 Voorbeelden van positieve en negatieve effecten van technische systemen op mens en natuur (OD 20): 
• welke bevolkingsgroepen, culturen, regio’s of landen zijn betrokken bij het gebruik en/of de effecten van de techniek?  
• effecten die de techniek heeft op verschillende terreinen: sociale omstandigheden, milieu, economie, vrede en veiligheid, individu of maatschappij;  
• voor- en nadelen die op de korte termijn ontstaan en voor- en nadelen die pas op langere termijn ontstaan, bijv. na een wisselwerking met andere 

elementen). 
5 Voorbeelden van technische beroepen in de stappen van het technisch proces zijn (OD 23 en 24): 

• beroepen in de behoeftefase: verkoop, marketing, onderzoeker; 
• bij het ontwerpen: ontwerper, tekenaar … 
• in de productie: werkvoorbereider, productieleider, productietechnicus, kwaliteitsverantwoordelijke, operator, logistiek medewerker, 

veiligheidsadviseur … 
Opmerking: voor al deze beroepen kunnen vacatures opgezocht worden. 
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BOUW 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
5 
7 
 

 
• grondstoffen en materialen kiezen en benoemen in functie van het uit te voeren 

werk. 

1 Grondstoffen en materialen 
1.1 Grondstoffen: cement, klei, grind (granulaat), zand, water 
1.2 Bouwmaterialen: steen, mortel, plaaster, beton, 

isolatiemateriaal, tegels, bekistingmateriaal … 

 
5 
16 
 

 
• het gereedschap kiezen en benoemen in functie van het uit te voeren werk. 
• de gereedschappen correct hanteren en onderhouden. 

 

2 Gereedschap en machines 
2.1 Meet- en controlegereedschap zoals vouw- en rolmeter, 

winkelhaak, schietlood, waterpas … 
2.2 Handwerktuigen zoals truweel, hamer, mortelemmer, 

mortelbak, voegijzer, spankoord … 
2.3 Andere: profielen, klemmen 

 
1 
4 
8 
9 

 
• een eenvoudig bouwplan (met de voornaamste symbolen) lezen. 
• een eenvoudige plattegrond schetsen. 
• verhoudingen inzien bij plan of schets. 

 

3 Bouwplan  
3.1 Eenvoudig bouwplan bijv. van een woning  

 

 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 

 
• de stappen van de werkvolgorde toepassen. 
• vaardigheden i.v.m. uitlijning (verticaliteit, horizontaliteit) toepassen. 
• horizontale en verticale afstanden meten met verschillende meettoestellen. 
• de stabiliteit van een constructie onderzoeken. 
• een eenvoudige constructie maken. 
• onder begeleiding een opdracht voltooien en evalueren rekening houdend met de 

vereisten voor kwaliteit, veiligheid, ergonomie en milieu. 
 

4 Praktische realisatie 
4.1 Uitlijning: verticaliteit, horizontaliteit 
4.2 Meting van afstanden 
4.3 Stabiliteit van draagconstructies bijv. bij bogen en bruggen 
4.4 Eenvoudige constructie: bijv. een muurtje, werkstuk in 

beton 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
20 

 
• de problemen, gevaren en gevolgen herkennen die zich tijdens het realiseren van 

een technische realisatie kunnen manifesteren.  
• een veiligheidsfiche begrijpen en gereedschappen en/of machines op een veilige 

manier gebruiken. 
• volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen werken. 

5 Welzijn 
5.1 Gevaren bij het gebruik van gereedschap en machines 
5.2 Veiligheidsvoorschriften en persoonlijke bescherming 
5.3 Hygiëne 

19 
20 
21 
23 
24 

• aantonen hoe bouwwerken (bijv. een woning) geëvolueerd zijn in de tijd. 
• de gevolgen op de wijze van samenleven en op de natuur inschatten. 
• voorbeelden geven van keuzes die bepalend zijn voor de bouw van woningen.  
• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met 

betrekking tot de bouwnijverheid situeren. 
• enkele specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

6 Techniek en samenleving 
6.1 Historische evolutie 
6.2 Keuzes, bijv. reglementering i.v.m. ruimtelijke ordening 
6.3 Beroepen uit de bouwsector: metser, stukadoor, 

kraanman, bouwplaatsmachinist, vloerder, tegelzetter, 
voeger … 

6.4 Specifieke vaardigheden 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• Louter theoretische lessen over materiaalkennis en gereedschappen zijn niet aan de orde. Deze onderwerpen worden in tegendeel samen met 

praktische toepassingen geïntegreerd tot een project. 
• Bij keuze van de projecten wordt uitgegaan van de leefwereld van de leerlingen en van de verschillende basistechnieken: metselen, bekistingen maken, 

beton verwerken, meten, planlezen … 
• Aandacht wordt besteed aan de gevaren verbonden aan het niet correct gebruik van gereedschappen en materialen (bijv. bij cement) rekening 

houdend met orde, veiligheid en hygiëne. 
• Het tekenen beperkt zich tot het maken van een schets van een eenvoudig plattegrond van bijv. een klaslokaal en het kunnen lezen van een 

plattegrond van bijv. een eenvoudige woning. 
• Een bezoek aan een handelaar in bouwmaterialen of een werfbezoek kan verrijkend zijn. 
• De impact van de keuze van materialen op het milieu kan aan bod komen (bijv. het belang van de isolatiematerialen en de gevolgen op het 

energieverbruik). 
• De premies kunnen onderzocht worden die de overheid toekent voor duurzaam bouwen. 
• Aan te raden is het spel “verboden de werf te betreden” (plan lezen woning en kennismaking met de bouwberoepen, cf. bibliografie). 
• Aan de hand van proeven kan de stevigheid van constructieprincipes onderzocht worden: vakwerk, boog, zuilen … 
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ELEKTRICITEIT 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
5 

 
• het doel van geleiders en isolatoren proefondervindelijk ervaren. 
• de verschillende materialen kiezen en benoemen in functie van het uit te voeren 

werk. 

1 Grondstoffen en materialen  
1.1 Geleidende en isolerende materialen 
1.2 Batterij, draden, snoer, lampje, schakelaar, aardingsdraad 

 
1 
2 
5 

• het gereedschap kiezen en benoemen in functie van de elektrische kringloop. 
• de gereedschappen op een ergonomische, veilige en verantwoorde wijze 

hanteren en onderhouden. 
• de elementaire werking van een gereedschap waarnemen en de voornaamste 

onderdelen herkennen. 
• een doormeetapparaat correct gebruiken. 

2 Gereedschap en meetinstrumenten, o.a. 
2.1 Combinatietang, kniptang, ronde bektang, draadstriptang 
2.2 Schroevendraaiers 
2.3 Soldeergereedschap 
2.4 Doormeetapparaat: werking 

 
5 
20 
21 
 

 
• de invloed van het klimaat op het vlak van energie onderzoeken (licht, warmte, 

biomassa, water, wind …). 
• de energiebronnen indelen in duurzame, fossiele en nucleaire energie. 
• groene energiebronnen herkennen.  
• voorbeelden geven van enkele soorten energie. 
• enkele eenvoudige voorbeelden geven van omzetting van energie. 
• aantonen dat in veel gevallen nuttige energie verloren gaat. 

3 Energie 
3.1 Energiebronnen:  

• duurzame (groene) energie: bijv. zonne-energie, 
windenergie;  

• fossiele energie; 
• nucleaire energie. 

3.2 Energiesoorten: bijv. kern-, bewegings-, verwarmings-, 
chemische -, stralings-, elektrische -, warmte-energie 

3.3 Energieomzetting door technische systemen 

1 
2 
9 
10 
11 

• een eenvoudig elektrisch schema lezen en/of tekenen aan de hand van 
eenvormige afspraken (symbolen). 

• gegevens zoals spanning en vermogen van lampen en elementaire apparaten 
aflezen en correct naleven. 

• het verband leggen tussen vermogen en verbruik. 
• aan de hand van een schema een eenvoudige elektrische kringloop maken en 

4 Elektrische kring 
4.1 De componenten van een stroomkring: geleider, verbruiker 

(lamp), isolator, schakelaar en elektrische spanningsbron  
4.2 Schematische voorstelling van een elektrische kring  
4.3 Eenheden voor spanning en vermogen  
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

12 
13 
14 
15 

uittesten;  
• enkele voorbeelden van een serie en parallelschakeling opsommen (U). 
• voorbeelden geven van opwekking van elektrische energie. 

4.4 Opsporen van fouten bij zelfgemaakte systemen 
4.5 Serie- en parallelschakeling1

4.6 Opwekking van energie o.a. batterij, zonnecel en generator 
 (u) 

 

 
19 
20 
21 
 

 
• van eenvoudige apparaten de spanning en het vermogen aflezen en het verbruik 

vergelijken. 
• de energieprestatielabel aflezen en begrijpen. 
• voorbeelden geven van de evolutie in gebruik en verbruik van energie. 
• een recyclagekringloop symbolisch voorstellen. 
• de functie herkennen van enkele beveiligingsapparaten. 
• voorbeelden geven van gevaren voor mens, toestel en omgeving, verbonden aan 

elektriciteit. 

5 Toepassingen  
5.1 Elektrische apparaten voor bijv. verlichting, verwarming, 

de keuken 
5.2 Energieprestatielabel van toestellen 
5.3 Evolutie van energiegebruik  
5.4 Recyclage van afval (batterij, lampen), onderscheid in 

bruingoed en witgoed 
5.5 Beveiliging: bijv. aarding, verliesstroomschakelaar, 

zekering 
5.6 Gevaren verbonden aan elektriciteit  

 
20 

 
• de problemen, gevaren en gevolgen herkennen die zich tijdens het realiseren van 

een technische realisatie kunnen manifesteren. 
• een veiligheidsfiche begrijpen en gereedschappen en/of machines op een veilige 

manier gebruiken. 
• volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen werken. 

6 Welzijn 
6.1 Gevaren bij het gebruik van gereedschap en machines 
6.2 Veiligheidsvoorschriften en persoonlijke bescherming 
6.3 Hygiëne 

 
23 
24 

• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met 
betrekking tot de elektriciteitssector situeren. 

• enkele specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

7 Beroepen 
7.1 Beroepen uit de sector 
7.2 Specifieke vaardigheden 

 

                                                      
1  (u) staat voor uitbreidingsleerstof. 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• Schakelingen mogen maar gemaakt worden via laagspanning (veiligheidsspanning). 
• De componenten van een stroomkring kunnen geïllustreerd worden met voorbeelden uit de leefwereld van de leerlingen: elektrische apparaten zoals 

keukenapparaten, strijkijzer, elektrische radiator, boormachine, enz. 
• Zowel statische (batterij) als bewegende (fietsdynamo, centrale) energiebronnen kunnen praktisch benaderd worden. 
• Het onderscheid tussen geleiders en isolatoren kan gemaakt worden d.m.v. batterij, draden, snoeren, lampje, schakelaar, aardingsdraad. 
• De serie- en parallelschakeling kan aangetoond worden d.m.v. een oude (serie) en een nieuwe (parallel) kerstboomverlichting. 
• Schakelingen kunnen gedemonstreerd worden op een didactisch paneel: bron – schakelaar (drukknop) – verbruiker (lamp), schakeling met lampen, 

schakelaars en drukknoppen. 
• Enkele veilige en onveilige situaties in eigen leefomgeving kunnen aangehaald worden met voorbeelden van preventieve maatregelen.  
• De omzetting van energie kan besproken worden d.m.v. eenvoudige demonstraties en toepassingen uit het dagelijkse leven (verbranding, 

warmteontwikkeling, elektrische energie, elektriciteitscentrale). 
• De leerlingen kunnen ervaren dat bij omzetting van energie veel energie verloren gaat (bijv. bij een boormachine, mixer, stofzuiger, auto, manuele 

zaag) en dat moderne toestellen hiermee rekening houden (bijv. het verschil tussen gloeilamp en spaarlamp). 
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HOUT 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
5 
7 

 
• houtmateriaal herkennen en gebruiken in functie van hun realisatie. 
• een keuze maken tussen verbindingsmaterialen in functie van hun realisatie. 
• afwerkingmateriaal kiezen in functie van hun realisatie. 

 

1 Grondstoffen en materialen 
1.1 Massief en plaatmateriaal 
1.2 Verbindingsmaterialen zoals lijm, spijkers, schroeven, … 
1.3 Afwerking- en onderhoudsmateriaal zoals verf, vernis, 

beits, boenwas, kneedbaar hout, … 
1.4 FSC1

 

 label  

5 
16 

 
• gereedschappen en machines herkennen, benoemen en gebruiken in functie 

van hun realisatie. 
• meet-, teken- en controlegereedschap herkennen, benoemen en gebruiken. 
• de elementaire werking van een gereedschap en/of machine waarnemen en de 

voornaamste onderdelen herkennen. 
• bij gereedschappen en/of machines bewegingsoverbrengingen herkennen. 

2 Gereedschap en machines 
2.1 Gereedschap zoals rugzaag, houtrasp, vijl, houtbeitel, 

figuurzaag, priem, verfborstel, schuurpapier … 
2.2 Machines zoals boormachine, pyrograaf, verstekzaag, 

wipzaag, elektrische figuurzaag … 
2.3 Meet-, teken- en controlegereedschap zoals, meetlat, 

vouwmeter, winkelhaak, verstekhaak, zwaaihaak, potlood, 
kruishout, smetpotlood … 

2.4 Elementaire werking 
2.5 Overbrenging van beweging zoals tandwielen, riem, 

ketting … 

 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 
• paringstekens op een correcte manier op het hout aanbrengen. 
• de symbolen in eenvoudige tekeningen aanbrengen. 
• een eenvoudige werktekening lezen. 
• een elementaire schets maken van een technische realisatie in hout. 
• een eenvoudig stappenplan lezen en toepassen. 
• vaardigheden i.v.m. houtbewerking toepassen. 

 

3 Praktische realisatie 
3.1 Paringstekens 
3.2 Symbolen i.v.m. technisch tekenen 
3.3 Ruimtelijke voorstelling 
3.4 Projectie: drie aanzichten  
3.5 Projecten waarbij vaardigheden aan bod komen zoals 

zagen, boren, vijlen, schuren … 

                                                      
1  FSC staat voor Forest Stewardship Council (duurzaam bosbeheer). 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

14 
15 

• een gemaakte realisatie vergelijken met de opgave, tekening of voorbeeld. 
• eventueel verbeteringen aanbrengen. 

 
20 

 
• de problemen, gevaren en gevolgen herkennen die zich tijdens het realiseren 

van een technische realisatie kunnen manifesteren. 
• een veiligheidsfiche begrijpen en gereedschappen en/of machines op een 

veilige manier gebruiken. 
• volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen werken. 

4 Welzijn 
4.1 Gevaren bij het gebruik van gereedschap en machines 
4.2 Veiligheidsvoorschriften en persoonlijke bescherming 
4.3 Hygiëne 

23 
24 

• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met 
betrekking tot de elektriciteitssector situeren. 

• enkele specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken 
hebben. 

5 Beroepen 
5.1 Beroepen uit de sector (binnenschrijnwerk, 

buitenschrijnwerk, meubelmaker, interieurbouw, 
dakwerker, … 

5.2 Specifieke vaardigheden 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• Bij keuze van de projecten wordt uitgegaan van de leefwereld van de leerlingen en gekozen in functie van de verschillende basistechnieken: zagen, 

boren, vijlen, monteren, schuren, lijmen, afwerken. 
• Het herkennen van materialen moet in een praktische situatie aangeleerd worden. 
• Wanneer men in de mogelijkheid is om verschillende werkstukken te maken, is het raadzaam om telkens andere materialen te gebruiken. 
• De materiaalkennis beperkt zich tot de oorsprong van hout, de invloed van de houtstructuur op de eigenschappen en het gebruik van de bewerkte 

houtsoorten. 
• De eigenschappen van hout worden aangetoond tijdens de praktische oefeningen met behulp van eenvoudige proeven in verband met 

vochtbestendigheid, gewicht, sterkte, kromtrekken, krimpen, … 
• Louter theoretische lessen over materiaalkennis en gereedschappen zijn niet aan de orde. Deze onderwerpen worden in tegendeel samen met 

praktische toepassingen geïntegreerd tot een project. 
• Het belang aantonen van correct gebruik van houtbeschermingsmiddelen en afwerkingsmaterialen (met onderscheid tussen binnen en 

buitenafwerking). 
• Aandacht wordt besteed aan de gevaren welke verbonden zijn aan het gebruik van gereedschappen en materialen (bijv. bij het gebruik van lijmen of 

het werken met houtbewerkingsmachines). 
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INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNIEK 

ET 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
3 
19 
20 
21 
 
 

 
• enkele voorbeelden geven van de historische en technische evolutie van 

informatieoverdracht. 
• voorbeelden van technische systemen opnoemen waarbij tekst, geluid en 

beeld worden overgebracht. 
• het verschil inzien tussen analoog en digitaal en verduidelijken met 

voorbeelden (van technische systemen die dit gebruiken). 
• het werkingsprincipe van telefonie schematisch weergeven. 
• enkele kenmerken van een GSM netwerk opsommen. 
• de werking van een GPS schematisch voorstellen. 
• de communicatiemogelijkheden van het internet gebruiken, zoals e-mail en 

chatten. 
• de positieve en negatieve ontwikkelingen (gevaren) i.v.m. communicatie op 

afstand omschrijven. 
• invloed van moderne technieken op de samenleving onderzoeken. 

1 Communicatie  
1.1 Communicatievormen 

▪ evolutie 
▪ overdracht van tekst, tekens, symbolen, geluid en beeld 
▪ digitaal-analoog (bijv. snelheidsmeter, uurwerk) 

1.2 Communicatiemiddelen  
▪ telefonie 
▪ GSM 
▪ GPS 
▪ Internet (mail, chat) 
▪ mp3, ipod, iphone 
▪ gevaren: o.a. privacy en straling 
▪ invloed van de moderne technieken op de samenleving  

 
8 

 
• eenvoudige zoekopdrachten uitvoeren in functie van het uit te voeren 

project. 
• een tekst (bijv. verslag) op elementaire wijze opmaken conform de Bin-

normen. 
• afbeeldingen integreren in een tekst. 
• een eenvoudige tekening maken. 
• een eenvoudige presentatie maken. 

2 Computergebruik  
2.1 Internet 
2.2 Tekstverwerking: 

▪ elementaire opmaak; 
▪ integratie van afbeeldingen. 

2.3 Tekenpakket 
2.4 Presentatie 

23 
24 

• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met 
betrekking tot communicatie of digitale systemen situeren. 

• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

3 Beroepen 
3.1 Beroepen uit de sector  
3.2 Specifieke vaardigheden 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• In dit toepassingsgebied liggen de accenten op het ‘begrijpen’ en ‘duiden’.  
• Het gedeelte “computergebruik” staat niet los op zich (er worden dus geen traditionele computerlessen gegeven) maar is uitsluitend te integreren in 

andere verkenningsgebieden. M.a.w. de vermelde onderwerpen komen maar aan bod indien de noodzaak (in functie van de gekozen project) zich 
voordoet. 

• Hanteer een eenvoudig en éénduidig taalgebruik, vermijd zoveel mogelijk Engelstalige begrippen en instructies. 
• Vertrek van de leefwereld van de leerlingen. Welke toestellen gebruiken ze om met elkaar en met anderen te communiceren?. Welke toestellen 

gebruiken hun ouders. Daarna volgt bijv. een kort overzicht van de communicatiemiddelen door de eeuwen heen (duiden van communicatiemiddelen 
op een tijdslijn). 

• Het verschil tussen digitaal en analoog kan toegelicht worden door te refereren naar uurwerken, snelheidsmeters, thermometers, fototoestellen … 
• Veel technieken die vroeger voorbehouden waren aan de professionele gebruiker, zijn vandaag binnen het bereik van iedereen die over een digitale 

foto- of filmcamera en een computer beschikt. Deze toestellen nodigen uit tot ontdekken en experimenteren. Digitale televisie, High Definition (HD), 
interactieve televisie, 3D televisie … zijn voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen. 

• Andere voorbeelden zijn: werken met de stimulus koffer (VUB project) met simulatie van de werking van zender en ontvanger bij gsm en gps, realiseren 
van een gsm-houder ( maak- of ontwerpopdracht). 

• Ook de invloed van sociale netwerken zoals Facebook, Netlog, Myspace, Hi5, Twitter, LinkedIn is belangrijk. De leraar kan bespreken waar het precies 
allemaal over gaat en welke misbruiken er kunnen ontstaan met mogelijke gevolgen. 
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KUNSTSTOFFEN 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
5 
7 

 
• de herkomst van kunststof verwoorden. 
• kunststof op elementaire wijze indelen (onderscheid in recycleerbare en niet-

recycleerbare). 
• toepassingen van kunststof in hun eigen omgeving situeren. 
• voorbeelden geven van voorwerpen die vroeger in andere materialen gemaakt 

werden. 
• via eenvoudige proefjes de basiseigenschappen van kunststof ontdekken. 

1 Grondstoffen en materialen 
1.1 Herkomst  
1.2 Kunststofgroepen  
1.3 Toepassingen 
1.4 Kunststoffen als vervanging van andere materialen 
1.5 Eigenschappen 

 
5 
16 

 
• gereedschappen en machines voor eenvoudige kunststofbewerking op een 

correcte manier gebruiken. 
• meet- en tekengereedschappen die men kan gebruiken bij kunststofbewerking 

op een correcte manier gebruiken. 
• de elementaire werking van een gereedschap en/of eenvoudige machine 

waarnemen en de voornaamste onderdelen herkennen. 
• bij gereedschappen en/of machines eenvoudige bewegingsoverbrengingen 

herkennen. 

2 Gereedschap en machines 
2.1 Gereedschappen zoals: zaag, snijmes, plooimal, … 
2.2 Machines zoals: plooimachine, boormachine, wipzaag, … 
2.3 Meet- en tekengereedschappen zoals: meetlat, lintmeter, 

stift, winkelhaak, ... 
2.4 Elementaire werking 
2.5 Overbrenging van beweging zoals: tandwielen, ketting, 

riem 

 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
• een eenvoudige schets maken van een technische realisatie in kunststof. 
• basissymbolen op een technische tekening lezen. 
• een eenvoudige werktekening lezen. 
• onder begeleiding een eenvoudige projectie tekenen. 
• een eenvoudige technische realisatie in kunststof realiseren. 
• een eenvoudig stappenplan lezen en toepassen. 
• een gemaakte realisatie vergelijken met de opgave, tekening, voorbeeld ... 
• en eventueel verbeteringen aanbrengen. 

3 Praktische realisatie 
3.1 Technische schets van een ontwerp in kunststof 
3.2 Symbolen i.v.m. technisch tekenen 
3.3 Ruimtelijke voorstelling 
3.4 Projectie: drie aanzichten  
3.5 Project met eenvoudige vaardigheden zoals: maten 

overbrengen, boren, plooien, knippen … 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
20 

 
• de problemen, gevaren en gevolgen herkennen die zich tijdens het realiseren 

van een technische realisatie kunnen manifesteren. 
• een veiligheidsfiche begrijpen en gereedschappen en/of machines op een 

veilige manier gebruiken. 
• volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen werken. 

4 Welzijn 
4.1 Gevaren bij het gebruik van gereedschap en machines 
4.2 Veiligheidsvoorschriften en persoonlijke bescherming 
4.3 Hygiëne 

 
4 
20 
23 
24 
 

 
• een onderzoek naar de levensloop van een eenvoudig product in kunststof 

verrichten. 
• enkele gevolgen van het gebruik van kunststoffen in producten als drank, 

speelgoed, voedsel, … op de afvalberg duiden (wegwerpcultuur). 
• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met 

betrekking tot kunststofproductie of verwerking situeren. 
• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

5 Techniek en samenleving 
5.1 Historische evolutie 
5.2 Afvalproblematiek  
5.3 Typische beroepen 
5.4 Beroepen die veel gebruik maken van kunststoffen zoals: 

installateur sanitair, schrijnwerker PVC, isolatie-
installateur, … 

 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• Het belang van kunststoffen wordt aangetoond door vergelijking van de toestand nu met deze van vroeger waar andere materialen gebruikt werden. 
• Het recyclageproces kan aangetoond worden met behulp van didactisch materiaal dat kan bekomen worden van bijvoorbeeld OVAM of plaatselijke 

intercommunales. 
• Maak verwijzingen naar andere verkenningsgebieden waar ook gebruik gemaakt wordt van kunststoffen. 
• Praktijkoefeningen blijven beperkt tot realisaties met eenvoudige bewerkingen zoals snijden, zagen, boren, plooien en lijmen. 
• Geef geen louter theoretische lessen over materialenkennis en gereedschappen, maar integreer dit samen met praktische toepassingen tot een project. 
• Aandacht wordt besteed aan de gevaren welke verbonden zijn aan het gebruik van de specifieke gereedschappen en materialen (bijv. het gebruik van 

lijm of het werken met kunststofbewerkingsmachines). 
• Een bedrijfsbezoek kan georganiseerd worden, bijv. aan een recyclage eenheid of containerpark. 
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METAAL 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
5 
7 

 
• het begrip “metaal” omschrijven. 
• enkele metaalsoorten en de voornaamste eigenschappen herkennen.  
• de meest courante handelsvormen kiezen in functie van de uit te voeren 

werkzaamheden.  
• corrosiewerende middelen gebruiken in functie van de uit te voeren 

werkzaamheden. 

1 Grondstoffen en materialen 
1.1 Van erts tot metaal + recyclage 
1.2 Metaalsoorten: ferro/non-ferro, uitzicht, hardheid, 

veerkracht, vervormbaarheid, geleidbaarheid voor warmte 
en elektriciteit, corrosiebestendigheid … 

1.3 Courante handelsvormen zoals plaat, profiel, buis, draad 
1.4 Metaalbeschermende en onderhoudsmiddelen 

 
5 
16 

 
• de verschillen tussen meet- en controlegereedschap herkennen.  
• meet- en controlegereedschap op een zorgzame manier gebruiken. 
• het geschikte gereedschap kiezen in functie van het uit te voeren werk. 
• machines op een veilige en zorgzame manier gebruiken en onderhouden.  
• elementaire werking van een gereedschap en/of machine waarnemen en de 

voornaamste onderdelen herkennen. 
• een eenvoudige aftekening met aangepaste hulpmiddelen realiseren. 

2 Gereedschappen en machines 
2.1 Controlegereedschap 
2.2 Spangereedschap 
2.3 Verwerkingsgereedschap zoals vijl, metaalzaag, beitel 
2.4 Machines zoals boormachine, plooibank, plaatschaar 

 

 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
• een eenvoudige technische schets of tekening van het uit te voeren werk lezen. 
• een eenvoudige projectie maken.  
• het gebruikte materiaal voorbereiden en de ruwe maten controleren. 
• maataanduidingen van de tekening aanbrengen op het werkstuk.  
• de stappen van een werkvolgorde toepassen. 
• onder begeleiding een eenvoudige opdracht voltooien en evalueren. 
• het werkstuk behandelen om oxidatie (corrosie) te voorkomen. 

3 Praktische realisatie 
3.1 Ruimtelijke voorstelling 
3.2 Projectie: 3 aanzichten  
3.3 Projecten waarbij volgende vaardigheden aan bod komen 

• met draad: afknippen, rechten, vormen, solderen … 
• met plaat: aftekenen, af- en uitsnijden, vormvijlen, 

boren, plooien, vastklinken, schroeven … 
• met staafmateriaal of buismateriaal: op lengte brengen, 

plooien, zagen 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
20 

 

• de problemen, gevaren en gevolgen herkennen die zich tijdens de maakopdracht 
kunnen manifesteren.  

• een veiligheidsfiche begrijpen en gereedschappen en/of machines op een veilige 
manier gebruiken. 

• volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen werken. 

4 Welzijn 
4.1 Gevaren bij het gebruik van gereedschap en machines 
4.2 Veiligheidsvoorschriften en persoonlijke bescherming 
4.3 Hygiëne 

23 
24 

• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met 
betrekking tot de metaalverwerking situeren. 

• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

5 Beroepen 
5.1 Beroepen uit de sector  
5.2 Specifieke vaardigheden 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• Tekeningen steeds in relatie brengen met hun ontwerp of project die zij realiseren. 
• Laat geen onveilige handelingen uitvoeren en demonstreer de juiste techniek. 
• Wees steeds aandachtig om de voorschriften in verband met preventie, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, hygiëne en milieu na te 

leven. 
• Informeer de leerlingen vooraf over de werking van de gebruikte gereedschappen en machine alvorens zij hiermee aan het werk gaan. 
• Wijs de leerlingen op de mogelijke gevaren en laat dit bijv. noteren in hun nota’s, agenda. 
• Bij het gebruik van producten respecteer de instructies opgegeven door de leverancier/producent. 
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MODE 
 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
5 
7 

 
• verschillende materialen herkennen. 
• de keuze ervan verantwoorden. 
• etiketten en labels lezen en verklaren. 

1 Grondstoffen en materialen 
1.1 Soorten verwerkbare soepele materialen 
1.2 Vezels, draden, weefsels … 
1.3 Herkomst: natuurlijk, kunstmatig 
1.4 Elementaire eigenschappen: isolerend en absorberend 

vermogen, wasbaarheid … 

 
5 

16 

 
•  gereedschap kiezen en op een ergonomische, veilige en verantwoorde wijze 

hanteren in functie van de uit te voeren werkzaamheden. 
•  gereedschap op een correcte manier onderhouden. 
• elementaire werking van een gereedschap en/of machine waarnemen en de 

voornaamste onderdelen herkennen. 

2 Gereedschap en machines 
2.1 Meet- en aftekenmateriaal: lintmeter, tekenkrijt, meetlat, 

tekendriehoek … 
2.2 Verwerkingsgereedschap zoals spelden, naalden, papier- 

en stofschaar, strijkijzer, naaimachine, … 
2.3 Elementaire werking, onderhoud, veiligheid, ergonomie 

 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
17 

 
• eenvoudige schetsen en/of technische tekeningen lezen. 
• een gekregen patroon kunnen lezen en onder begeleiding gebruiken. 
• symbolen juist lezen en toepassen a.d.h.v. ICT middelen. 
• vaardigheden in verband met mode toepassen. 
• stappen van de werkvolgorde toepassen. 
• onder begeleiding een opdracht voltooien en evalueren. 
 

3 Realisatie  
3.1 Schetsen 
3.2 Patroon 
3.3 Technische tekening van een werkstuk of detailonderdeel  
3.4 Symbolen: textielsymbolen … 
3.5 Projecten waarbij volgende vaardigheden aan bod kunnen 

komen: meten, knippen, strijken, naaien, textielverven, 
appliceren, eenvoudige stikoefening, 

 
16 
20 

 
 

 
• de juiste houding aannemen aan de naaimachine en strijkplank.  
• de problemen, gevaren en gevolgen herkennen die zich tijdens de 

maakopdracht kunnen manifesteren. 
• een veiligheidsfiche begrijpen en gereedschappen en/of machines op een 

4 Welzijn 
4.1 Ergonomie 
4.2 Gevaren bij het gebruik van gereedschap en machines 
4.3 Veiligheidsvoorschriften en persoonlijke bescherming 
4.4 Hygiëne 



1e graad – B-stroom - Basisvorming   33 
TV Techniek (1e leerjaar: 6 lestijden/week) 

  

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

veilige manier gebruiken. 
• volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen werken. 

 
19 
20 
21 
23 
24 

 
• de prijsklassen van kledij vergelijken. 
• de maatschappelijke invloed op de kledijkeuze inschatten. 
• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met 

betrekking tot de metaalverwerking situeren. 
• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

5 Techniek en samenleving 
5.1 Prijsklasse: verschillende mode industrieën, kwaliteit, 

kwantiteit, behoeften 
5.2 Maatschappelijke invloed op kledijkeuze 
5.3 Beroepen uit de sector 
5.4 Vaardigheden  

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• Van soepele materialen kan met stalen of via afbeeldingen een collage of wandplaat gemaakt worden met de indeling volgens herkomst. 
• Grondstoffen en hun eigenschappen worden ontdekt door het gebruik ervan en door stalen te vergelijken. 
• Een stofstaal ontleden leidt tot de opbouw weefsel – draad – vezel. 
• Soorten etiketten worden vergeleken naar gebruik en onderhoud. 
• Voorbeeld van project: ontwerpen en maken van antistress figuurtje in stof met vooraf bepaalde criteria. 
• Verschillende technieken om een werkstuk af te werken kunnen vergeleken worden (bijv. knippen van textiel vergelijken met knippen van metaal of 

kunststof). 
• De te knippen onderdelen worden zo zuinig mogelijk op het stuk stof geplaatst. 
• Praktijkoefeningen worden beperkt tot stikken volgens ontworpen figuur, aanhechten en afhechten, overnaaien, strijken, omdraaien, dichtnaaien met de 

hand.  
• Volgende machines komen in aanmerking: naaimachine, stoomstrijkijzer (incl. het onderhoud van de strijkzool). 
• Let op het correct gebruik van de stofschaar, niet om ook papier mee te knippen. 
• Om op stof te tekenen kan men een stukje zeep gebruiken dit is goedkoper en laat geen vlekken na. 
• Een ergonomische houding wordt aangenomen tijdens het gebruik van de naaimachine en de strijkplank. 
• Een opdracht (d.m.v. een opzoeking op internet en verslaggeving) kan gegeven worden betreffende mode industrieën (vergelijken pret à porter – 

massaconfectie – lage loon landen – kinderarbeid – namaak van bekende merken). 
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SCHILDER- EN GRAFISCHE TECHNIEKEN 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
5 
7 

 
• de soorten ondergronden herkennen; 
• de producten herkennen in functie van de ondergrond. 
• de reinigingsmiddelen, lijmen … herkennen. 
• problemen, gevaren en gevolgen tijdens het behandelen van 

bewerkingsproducten inschatten. 
• een verantwoorde keuze van producten en materialen maken rekening houdend 

met de gevaren en gevolgen voor het milieu. 
 

1 Grondstoffen en materialen 
1.1 Dragen en ondergrond: steenachtige materialen, 

metalen, kunststoffen, hout, papier, textiel, … 
1.2 Producten ter voorbereiding van ondergronden zoals 

primer, plamuur … 
1.3 Soorten lijmen: behangerslijmen, contactlijmen 
1.4 Reinigingsmiddelen: enkele soorten 
1.5 Afwerkingproducten: verven, beitsen, vernissen, inkten, 

lijm 
1.6 Grafische producten (print en niet-print) 

 
5 

16 

 
• correct gereedschap en materiaal kiezen in functie van de uit te voeren 

werkzaamheden. 
• gereedschap op een ergonomische, veilige en verantwoorde wijze hanteren in 

functie van de uit te voeren werkzaamheden. 
• gereedschap op een correcte manier onderhouden. 

2 Gereedschap en materialen 
2.1 Gereedschap: kwasten, penselen, verfrollen, spons, 

doek, plamuurmes, … 
2.2 Materialen: schuurpapier, afschermproducten, tapes, 

sjablonen … 
2.3 Meet- en tekenmaterialen: vouwmeter, winkelhaak, 

schietlood, sjablonen, waterpas, potloden, meetlat, 
kleurpotloden, viltstiften … 

2.4 Onderhoud van gereedschappen 
2.5 Machines voor grafische technieken, o.a. pers, computer 

 
3 
4 
5 

 
• in concrete voorbeelden (systemen/producten/uitkomsten) de stappen van het 

technisch proces aanduiden uit de wereld van schilderen & decoratie en/of 
grafische communicatie & media. 

3 Processen  
3.1 Schilderen, behangen, decoreren 
3.2 Print/druk processen: drager (papier, karton …), 

drukwijze/techniek, inkt, inhoud (ontwerp > tekst, beeld, 
illustratie) 

3.3 Niet-print processen: inhoud (ontwerp > tekst, beeld, 
illustratie) 

3.4 Schermprocessen (bijv. digitale presentaties, webdesign, 
virtuele publiciteit) 



1e graad – B-stroom - Basisvorming   35 
TV Techniek (1e leerjaar: 6 lestijden/week) 

  

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
7 

19 
21 

 
• de visuele aspecten uit de wereld van schilderen & decoratie (experimenteel) 

onderzoeken in functie van het gebruik of de realisatie ervan. 
• de visuele aspecten uit de wereld van grafische communicatie en media 

(experimenteel) onderzoeken in functie van het gebruik of de realisatie ervan. 
 

4 Visuele aspecten 
4.1 Schilderen & decoratie 

• Ruimte en vormgeving 

• Licht en kleur (o.a. gebruik van subtractieve 
kleurmenging > kleurmodel CMY) 

• Structuren en textuur 

4.2 Grafische communicatie en media 

• Lijn, vlak, ruimte en tijd 

• Tekst en letterentiteiten 

• Licht en kleur (o.a. kleurmodellen RGB en CMYK) 

• Visuele/beeldende communicatie 

 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
17 

 
• de opeenvolgende stappen doorlopen bij eenvoudige realisaties uit de wereld 

van schilderen & decoratie. 
• de opeenvolgende stappen doorlopen bij eenvoudige realisaties uit de wereld 

van grafische communicatie en media. 
• een eenvoudige schets of tekening van het uit te voeren decoratiewerk lezen. 
• een eenvoudige schets van het uit te voeren werk kunnen maken. 
• vaardigheden i.v.m. decoratieve technieken toepassen. 
• de ondergronden gebruiksklaar maken voor verdere bewerking. 
•  op de voorbereide ondergrond de gevraagde decoratie aanbrengen. 

5 Ontwerp en realisatie 
5.1 Ruimtelijk voorstel 
5.2 Projectie: 3 aanzichten  
5.3 Toepassing van decoratieve technieken op stoffen, 

bloempotten, meubeltjes, vazen … 
5.4 Toepassing van grafische technieken 

 
16 
20 

 
• elementaire technische systemen uit de wereld van schilderen en decoratie 

zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch gebruiken. 
• elementaire technische systemen uit de wereld van grafische communicatie en 

media zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch gebruiken. 
• de gevaren voor mens, toestellen en omgeving inzien. 

6 Welzijn 
6.1 Gevaren verbonden aan het gebruik van grondstoffen 

zoals verven, reinigingsmiddelen, vernissen, beitsen 
6.2 Veiligheidsvoorschriften en bescherming 
6.3 Hygiëne 
6.4 Ergonomie (bijv. hef- en tillen, zithouding bij 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

• zich houden aan de veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen. computerscherm) 

23 
24 

• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen in de 
decoratiewereld en grafische sector situeren. 

• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

7 Beroepen 
7.1 Beroepen uit de sector: 

• behanger, schilder, vloerbekleder 
• drukker 

7.2 Specifieke vaardigheden 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
De invloed van de techniek op de samenleving kan in dit verkenningsgebeid toegespitst worden op de bespreking van de invloed op  
• de eigen leefomgeving (bijv. welbevinden); 
• de socio-economische samenleving (bijv. etalages in winkelstraten); 
• de duurzame ontwikkeling; 
• de eigen leefomgeving; 
• de socio-economische samenleving; 
• de duurzame ontwikkeling. 
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TUINBOUW 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

1 
 

• enkele deelsectoren van de agrarische sector benoemen. 1 Kennismaking met de agrarische sector 

 
7 
tot 
17 

 
• eenvoudige teelt- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
• een perceeltje opmeten. 
• een perceeltje zaai- en plantklaar maken. 
• eenvoudige teeltwerkzaamheden op een eigen perceeltje uitvoeren. 
• het teeltverloop van de zelf gekweekte gewassen beknopt beschrijven. 
• een eenvoudig bloemstukje maken. 

2 Planten  
2.1 Teelt 
2.2 Gereedschappen 
2.3  Technieken: grond bewerken, vermeerder, oogsten, 

verzorgen 
2.4 Grondstoffen: planten, gewassen, groente en fruit 
2.5 Bloemstukje  

7 
tot 
17 

 
• eenvoudige verzorgingswerkzaamheden uitvoeren. 
• dieren voederen. 

3 Dieren 
3.1 Verzorging 
3.2 Voederen 

 

20 

 
• op het schoolplan de plaatsen aanduiden waar het afval wordt verzameld en 

gestockeerd. 
• het afval in de juiste fractie onderbrengen. 
• een bestemming geven aan de afvalfracties, o.a. composteren. 
• maatregelen opsommen, waarmee het afval kan beperkt worden. 

4 Afval  
4.1 Verzameling 
4.2 Bestemming 
4.3 Beperking van afval  

 
16 
20 

 
• elementaire technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch 

gebruiken. 
• de gevaren voor mens, toestellen en omgeving inzien. 
• zich houden aan de veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen. 

5 Welzijn 
5.1 Gevaren verbonden aan het gebruik van werktuigen  
5.2 Veiligheidsvoorschriften en bescherming 
5.3 Hygiëne 
5.4 Ergonomie (bijv. hef- en tillen) 

23 
24 

• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen in de 
sector situeren. 

• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

6 Beroepen 
6.1 Beroepen uit de sector: 
6.2 Specifieke vaardigheden 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• De leerlingen zoeken afbeeldingen over de verschillende deelsectoren binnen land- en tuinbouw (mogelijke deelsectoren zijn: akkerbouw, groenteteelt, 

bloemschikken, tuinaanleg, veeteelt, manège, dierenzorgsector ...). 
• Voorbeelden van eenvoudige teeltwerkzaamheden zijn: zaaien van tuinkers, stekken van klimop, zaaien en planten van groenten, diverse 

bloemplanten, Tagetes (afrikaantjes) ... 
• Het zelf kweken van planten kan gerealiseerd worden door het aanleggen van een moestuintje. 
• Geschikte momenten om een bloemstukje te maken zijn net voor de kerstvakantie (kerststukje), 14 februari (Valentijn), net voor de paasvakantie 

(paasstukje), moederdag. 
• Voorbeelden van dieren die in een tuinbouwschool “gemakkelijk” te houden zijn: kippen, konijnen, cavia’s, wandelende takken, vissen … 
• Om scholen te helpen bij het aanplanten van bomen en andere planten en bij het houden van dieren stelde de werking ‘Vergroening’ in samenwerking 

met MOS soortenlijsten samen: inheemse bomen en struiken, inheemse klimplanten, giftige tuinplanten, giftige kamerplanten, lijst van officieel 
toegelaten huisdieren. Cf. http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/onderwijsniveau/basis/thema/natuur-op-school/soortenlijsten. 

 

http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/onderwijsniveau/basis/thema/natuur-op-school/soortenlijsten�
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VERZORGING 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
 4 
 10 
 

 
• het nut (zin en onzin) van verzorgingsproducten onderzoeken.  
• een eenvoudig verzorgingsproduct maken. 
• verklaren waarvoor we niet te vlug medicatie mogen gebruiken. 
• de pictogrammen en vervaldatum op geneesmiddelen verklaren (aan de hand 

van lege verpakking). 
• op de juiste manier handelen bij een ongeval. (bijv. via een rollenspel). 
• op de juiste manier de 112 bellen (bijv. via een rollenspel). 

1 Zorg voor het lichaam 
1.1 Verzorgingsproducten  
1.2 Gebruik van medicatie  
1.3 Informatie op medicatie: pictogrammen, vervaldatum 
1.4 E.H.B.O  
1.5 Noodnummer 112  

 
7 
 9 
 

 
• verklaren waarvoor propere kledij belangrijk is. 
• het juiste onderhoudsproduct kiezen. 
• de pictogrammen op textiel en onderhoudsproducten verklaren. 
• uitgaande van de wasinstructies kledij op de juiste wijze onderhouden. 
 

2 Zorg voor kleding 
2.1 Dagelijkse hygiëne  
2.2 Onderhoudsproducten: wasmiddelen, wasverzachters; 

ontkalkers 
2.3 Pictogrammen  
2.4 Onderhoudsprocedures  

 
5 
 9 
10 
 

 
• begrijpen dat hygiëne in woon- en wekruimtes noodzakelijk is. 
• de juiste onderhoudsproducten kiezen. 
• de pictogrammen op de onderhoudsproducten verklaren. 
• het dagelijks onderhoud van een lokaal uitvoeren. 

3 Zorg voor de woning  
3.1 Dagelijkse hygiëne 
3.2 Onderhoudsproducten  
3.3 Pictogrammen  
3.4 Onderhoudsprocedures 

 
5 
15 
16 

 
• het juiste hulpmiddel gebruiken voor verzorging van het lichaam, wassen van 

kledij en onderhoud van een woon- of werkruimte. 
• de hulpmiddelen op de juiste manier onderhouden. 
• de hulpmiddelen veilig gebruiken. 
• duiden hoe veranderende behoeften nieuwe ontwikkelingen in toestellen en 

hulpmiddelen beïnvloeden. 
 

4 Hulpmiddelen  
4.1 Gebruik 
4.2 Onderhoud 
4.3 Veiligheid  
4.4 Recente ontwikkelingen 
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
16 
20 

 
• elementaire technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch 

gebruiken. 
• de gevaren voor mens, toestellen en omgeving inzien. 
• zich houden aan de veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen. 

5 Welzijn 
5.1 Gevaren verbonden aan het gebruik van apparaten  
5.2 Veiligheidsvoorschriften en bescherming 
5.3 Hygiëne 
5.4 Ergonomie (bijv. hef- en tillen) 

23 
24 

• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen in de 
sector situeren. 

• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

6 Beroepen 
6.1 Beroepen uit de sector: o.a. kapper, bejaardenzorg, 

strijkdiensten, thuiszorg, schoonmaakbedrijven 
6.2 Specifieke vaardigheden 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
• Voorbeeld van een activiteit: een verzorgingsproduct maken dat zonder gevaren gebruikt kan worden (bijvoorbeeld shampoo). 
• Lege verpakkingen van geneesmiddelen ontleden o.a. de vervaldatum en pictogrammen.  
• Lege verpakkingen van onderhoudsproducten voor textiel ontleden. 
• Proefondervindelijk vaststellen dat wasproducten voor bonte was sneller oplossen dan wasproducten voor witte was, zodat men kan afleiden dat een 

juiste keuze belangrijk is. 
• Pictogrammen voor het onderhoud van textiel verklaren aan de hand van de kledij die de leerlingen dragen. 
• Het juiste onderhoudsproduct voor de verschillende materialen in het klaslokaal (zoals banken, kasten, tafels, vensters ...) kiezen aan de hand van de 

beschrijving op de producten. 
• Het belang van het strijken van zakdoeken en keukenhanddoeken aantonen op vlak van hygiëne: bacteriën doden. 
• Vergelijkende studie van gewoon strijkijzer met stoomstrijkijzer, onderhoud van het strijkijzer. 
• Vergelijken van de hulpmiddelen voor het onderhoud: echt zeemvel met synthetisch zeemvel, borstel van paardenhaar met synthetische borstel of 

plantaardige borstel van kokosnoot, vaatdoek van katoen met synthetische doekjes, enz. 
• Demonstreren aan de hand van de brandproef waarom katoenen, wollen (werk)kledij veiliger is dan synthetische werkkledij. 
• De leerlingen erop attent maken dat men met onderhoudsproducten zeer zuinig moet zijn voor het milieu, maar ook voor ons budget. 
• Demonstreren dat bepaalde onderhoudsproducten, zoals ontstoppers, ammoniak, gevaarlijk kunnen zijn. 
• De leerlingen een enquête laten uitvoeren bij hun grootouders over de toestellen die zij thuis hadden in hun kindertijd. 
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• Mogelijke bezoeken: aan de brandweer met 112-centrale; aan een bejaardentehuis of kinderkribbe, enz.; aan een grootwarenhuis met de bespreking 
van elektrische toestellen: noodzakelijke en overbodige, rekening houden met overconsumptie en milieu. Ook (in voorkomend geval) binnen de school 
aan hogere jaren. 

• Aan de hand van de site www.gezondheid.be/tv wonden die tijdens de lessen kunnen voorkomen, leren herkennen en verzorgen.  
 

 

http://www.gezondheid.be/tv�
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VOEDING 

OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
1 
 5 
 20 

 
• voedingsmiddelen herkennen aan de hand van voorbeelden. 
• de voedingsstoffen herkennen en de functie ervan aanduiden. 
• onderzoeken hoe een persoon de dag op een gezonde manier doorbrengt aan 

de hand van de actieve voedingsdriehoek. 
• het belang van een goede verpakking aantonen. 
• het belang van een goede etikettering aantonen. 

1 Grondstoffen 
1.1 Voedingsmiddelen 
1.2 Voedingsstoffen 
1.3 Actieve voedingsdriehoek 
1.4 Verpakking van voedingsmiddelen 
1.5 Etikettering van de verpakking 

 
7 
16 

 
• gereedschap en materiaal kiezen in functie van de uit te voeren 

werkzaamheden. 
• gereedschap op een ergonomische, veilige en verantwoorde wijze hanteren in 

functie van de uit te voeren werkzaamheden. 
• analoge en digitale weeg- en meetgereedschap in de keuken gebruiken in 

functie van de opdracht. 
• gereedschap en apparaten op een correcte manier onderhouden. 

2 Gereedschap en materialen 
2.1 Apparaten in de keuken: elementaire werking 
2.2 Keukenuitrusting: klein gereedschap 
2.3 Meten en wegen op verschillende manieren 
2.4 Onderhoud van de gereedschappen 

 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

 
• een tafel dekken aangepast aan de maaltijd. 
• een menu ontwerpen rekening houden met de vooropgestelde criteria, o.a. de 

voedingsdriehoek, gelegenheid, seizoen. 
• aan de hand van verpakkingen de verschillende bereidingswijzen bespreken bv. 

van puddingen. 
• reinigen en snijden met het juiste gereedschap met het oog voor kwaliteit, 

veiligheid, ergonomie bv. groenten (*). 
• een eenvoudig gerecht maken met oog voor kwaliteit, veiligheid, ergonomie en 

milieu (*). 
• enkele bewaarmethoden toepassen, zoals inleggen in suiker, zout … 

3 Praktische realisaties 
3.1 Tafel dekken 
3.2 Ontwerp van een menu 
3.3 Bereidingswijzen 
3.4 Gebruik van gereedschappen (*) 
3.5 Bereiding (*) 
3.6 Bewaring 
3.7 Verschillen tussen bereidingen thuis, in grootkeuken en in 

een voedingsbedrijf  
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OD 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
16 
20 

 
• elementaire technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch 

gebruiken. 
• de gevaren voor mens, toestellen en omgeving inzien. 
• zich houden aan de veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen. 

4 Welzijn 
4.1 Gevaren verbonden aan het gebruik van apparaten  
4.2 Veiligheidsvoorschriften en bescherming 
4.3 Hygiëne 
4.4 Ergonomie (bijv. hef- en tillen) 

23 
24 

• de invloed van voeding op de gezondheid duiden (suikers, vetten, zout …) 
• met concrete voorbeelden aangeven wat de voor- en nadelen zijn van fast food 

en slow food. 
• beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen in de 

sector situeren. 
• specifieke vaardigheden herkennen die met het beroep te maken hebben. 

5 Techniek en samenleving  
5.1 Invloed op gezondheid 
5.2 Slow food en fast food 
5.3 Evolutie in het aanbod van voedingsmiddelen 
5.4 Socio-culturele invloeden op de keuze van de voeding 
5.5 Beroepen uit de sector: o 
5.6 Specifieke vaardigheden 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN  
(*) alleen mogelijk wanneer een didactische keuken voorhanden is (in principe mogen de bereide gerechten niet geconsumeerd worden indien ze niet bereid 
werden in de aangepaste hygiënische omstandigheden van een didactische keuken) 
• Gerechten die in aanmerking komen zijn bijv. pompoensoep, stamppot, cake, pudding, confituur. 
• Enquête gezond ontbijt. 
• Het belang van een gezond ontbijt in de verf zetten door een gezond ontbijt voor alle leerlingen aan te bieden door middel van sponsoring. 
• Verschillende apparaten bespreken en aantonen dat men met eenvoudige apparaten zeer goed kan koken.  
• Belang aantonen van het juiste basismateriaal, zoals een aangepast mes, klopper, potten en pannen. 
• Prijsvergelijking maken tussen verschillende producten en winkels voor basisvoeding zoals bloem, suiker, wortelen appelen enz. 
• Etiketten lezen van verpakkingen: wat moet erop staan; wat is verplicht? 
• Tafel dekken en tafelmanieren: www.weekvandesmaak, onderdeel “EETiKET” 
• De kooklessen worden zeer eenvoudig gehouden, alleen basistechnieken aanleren. 
• Tijdens de kooklessen vergelijkende bereidingen maken: bvb. pudding met kokende melk en met koude melk, met vanille- of met chocoladesmaak. 
• Indien mogelijk veiling bezoeken, zodat ze de groenten van het seizoen en uit eigen land leren kennen i.v.m. slow food. 
• Fast food restaurant bezoeken: menu, organisatie, afvalbeleid, personeel … 

http://www.weekvandesmaak/�
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• Een persoon uitnodigen (eventueel moeder of vader van ll.) met een andere cultuur en zo een ander eetgewoonte leren kennen. 
• Gebruik van een branddeken (vochtige handdoek) demonstreren. 
• Brandblusapparaat bespreken. 
• Aan de hand van grafiek het juiste gewicht bepalen per ll. www.vub.ac.be/groeicurven  
• Indien in de bovenbouw een richting hotel, bakkerij of beenhouwerij is, wordt deze zeker bezocht. 
 
  

http://www.vub.ac.be/groeicurven�
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
Zie ook hierboven (na de methodologie). 
 
Om op een pedagogisch verantwoorde en technisch veilige manier het leerplan techniek te kunnen 
afwerken, zijn volgende voorwaarden vereist: 
• twee aansluitende uren in het lessenrooster; 
• groepen van maximaal 16 leerlingen; 
• aangepast Technieklokaal (zie minimale uitrusting). 

 
KEUZE VAN DE VERKENNINGSGEBIEDEN EN TIMING 
Er moeten (volgens de opgelegde ontwikkelingsdoelen) minstens 5 verkenningsgebieden gekozen 
worden. Voor de keuze van deze gebieden geldt binnen de basisvorming van 150 uur (1 jaar van 6 
lestijden per week) volgende tabel: 

Verkenningsgebieden 

Verplicht:  

• Elektriciteit  
• Informatie- en communicatietechniek6

Minstens één te kiezen uit: 

 

• Verzorging 
• Voeding 

Minstens twee te kiezen uit: 

• Bouw 
• Hout 
• Kunststoffen 
• Metaal 

Maximum7

• Mode  

 één te kiezen uit: 

• Schilder- en grafische technieken 
• Tuinbouw 

 

Het aantal lestijden per verkenningsgebied binnen de basisvorming van 150 lestijden bedraagt 
minimum 10 en maximum 30, ongeacht het aantal gekozen gebieden. 
 

                                                      
6  Het gedeelte “computergebruik” is uitsluitend te integreren in de andere verkenningsgebieden 
7  Deze beperking vervalt indien de school beslist om binnen de basisvorming meer dan 6 

verkenningsgebieden te selecteren. 
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Omwille van hun technisch en maatschappelijk belang zijn voor het verkenningsgebied Elektriciteit 
volgende leerinhouden voor alle leerlingen verplicht: de elektrische kring (hoofdstuk 3) en een beperkt 
aantal toepassingen uit techniek en samenleving (hoofdstuk 4) naar keuze. De grondstoffen en 
materialen (hoofdstuk 1) komen aan bod in functie van de gekozen projecten. 
Indien via het keuzegedeelte meer uren beschikbaar zijn, zijn deze vrij te kiezen, mits rekening te 
houden met het evenwicht tussen de verschillende verkenningsgebieden. 
In het keuzegedeelte kunnen dezelfde projecten van de basisvorming uitgediept worden, kunnen 
nieuwe projecten aangepakt worden of kunnen andere toepassingsgebieden aan bod komen. 

VOET 
Wat en waarom? 

Vakoverschrijdende eindtermen8

De VOET geven scholen de opdracht om jongeren te vormen tot de actieve burgers van morgen!  

 (VOET) zijn minimumdoelen die, in tegenstelling tot de vakgebonden 
eindtermen, niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar door meerdere vakken en/of vakover-
schrijdende onderwijsprojecten worden nagestreefd. 

Zij moeten jongeren in staat stellen om die sleutelcompetenties te verwerven die een zinvolle bijdrage 
leveren aan het uitbouwen van een persoonlijk leven en aan de opbouw van de samenleving. 
Het ordeningskader van de VOET bestaat uit een samenhangend geheel dat deels globaal en deels 
per graad geformuleerd wordt. 
Globaal: 
• een gemeenschappelijke stam met 27 sleutelvaardigheden 

Deze gemeenschappelijke stam is een opsomming van vrij algemeen geformuleerde eind-
termen, los van elke context. Ze zijn toepasbaar in alle opvoedings- en onderwijsactiviteiten 
van de school. Ze kunnen, afhankelijk van de keuze van de school, in samenhang met alle 
andere vakgebonden of vakoverschrijdende eindtermen worden toegepast; 

• zeven maatschappelijk relevante toepassingsgebieden of contexten: 
− lichamelijke gezondheid en veiligheid, 
− mentale gezondheid, 
− sociorelationele ontwikkeling, 
− omgeving en duurzame ontwikkeling, 
− politiek-juridische samenleving, 
− socio-economische samenleving, 
− socioculturele samenleving. 

Per graad: 
• leren leren, 
• ICT in de eerste graad, 
• technisch-technologische vorming in de tweede en derde graad ASO. 

Een zaak van het hele team 

De VOET vormen een belangrijk onderdeel van de basisvorming van de leerlingen in het secundair 
onderwijs. Om een brede en harmonische basisvorming te waarborgen moeten de eindtermen van de 
gemeenschappelijke stam, contexten, leren leren, ICT en technisch-technologische vorming in hun 
samenhang behandeld worden. Het is de taak van het team om - vanuit een visie en een planning - 
vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen te combineren tot zinvolle gehelen voor de leerlin-
gen. 

                                                      
8  In de eerste graad B-stroom spreekt men over vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (VOOD). 

Aangezien zowel VOET als VOOD na te streven zijn, beperken we ons in de tekst tot de term 
VOET, waarbij we zowel naar het begrip vakoverschrijdende eindtermen als vakoverschrijdende 
ontwikkelingsdoelen verwijzen. 
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Door de globale formulering krijgen scholen meer autonomie bij het werken aan de vakoverschrij-
dende eindtermen, waardoor de school meer mogelijkheden krijgt om het eigen pedagogisch project 
vorm te geven.  
Het team zal keuzes en afspraken moeten maken over de VOET. 
De globale formulering over de graden heen betekent niet dat alle eindtermen in alle graden moeten 
aan bod komen, dit zou een onbedoelde verzwaring van de inspanningsverplichting tot gevolg heb-
ben. Bij het maken van de keuzes wordt verwacht dat elke graad in elke school een redelijke inspan-
ning doet ten opzichte van het geheel van de VOET, rekening houdend met wat in de andere graden 
aan bod komt. 
Doordat de VOET niet louter graadgebonden zijn, krijgt de school/scholengemeenschap de mogelijk-
heid om een leerlijn over de graden heen uit te werken. 

HET OPEN LEERCENTRUM EN DE ICT-INTEGRATIE 
Het gebruik van het open leercentrum (OLC) en de ICT-integratie past in de totale visie van de school 
op leren en op het werken aan de leervaardigheden van de leerlingen. De inzet en het gebruik van 
ICT en van het OLC zijn geen doel op zich maar een middel om het onderwijsleerproces te 
ondersteunen. 
Door de snelle evolutie van de informatietechnologie volgen nieuwe ontwikkelingen in de 
maatschappij elkaar in hoog tempo op. Kennis en inzichten worden voortdurend verruimd. Er komt 
een enorme hoeveelheid informatie op ons af. De school zal de leerlingen moeten leren hier zinvol en 
veilig mee om te gaan. 
Zelfstandig kunnen werken, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen 
beschikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen, zijn 
essentieel. Voor het onderwijs betekent dit een ingrijpende verschuiving: minder aandacht voor de 
passieve kennisoverdracht en meer aandacht voor de actieve kennisconstructie binnen de unieke 
ontwikkeling van elke leerling. Die benadering nodigt leraren en leerlingen uit om voortdurend met 
elkaar in dialoog te treden, omdat je de ander nodig hebt om te kunnen leren. Het traditionele beeld 
van onderwijs zal steeds meer verdwijnen en veranderen in een dynamische leeromgeving waar 
leerlingen in eigen tempo en in wisselende groepen onderwijs zullen volgen. Dergelijke leerprocessen 
worden bevorderd door gebruik te maken van het OLC en van ICT-integratie als onderdeel van deze 
rijke gedifferentieerde leeromgeving. 

Het open leercentrum als krachtige leeromgeving 

Een open leercentrum (OLC) is een ruimte waar leerlingen, individueel of in groep, zelfstandig, op hun 
eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren, werken en oefenen. 
Om een krachtige leeromgeving te zijn, is een open leercentrum 
• uitgerust met voldoende didactische hulpmiddelen,  
• ter beschikking van leerlingen op lesmomenten en daarbuiten,  
• uitgerust in functie van leeractiviteiten met pedagogische ondersteuning. 
In ideale omstandigheden zou de ganse school een open leercentrum kunnen zijn. In werkelijkheid 
kan in een school echter niet op elke plaats en op elk moment een dergelijke leeromgeving 
gewaarborgd worden. Daarom kiezen scholen ervoor om een aparte ruimte als OLC in te richten om 
zo de leemtes in te vullen.  
Voor de meeste leeractiviteiten volstaat een klaslokaal of informaticalokaal. Wanneer is het echter 
nuttig om over een OLC te beschikken?  
• Bij een gedifferentieerde aanpak waarbij verschillende leerlingen bezig zijn met verschillende 

leeractiviteiten, kan het klaslokaal op vlak van zowel ruimte als middelen niet meer als enige 
leeromgeving voldoen. Dit is zeker het geval bij begeleid zelfstandig leren, 
vakoverschrijdend leren, projectmatig werken ... Vermits leerlingen bij deze leeractiviteiten 
een zekere vrijheid krijgen in het plannen, organiseren en realiseren van het leren, is de 
beschikbaarheid van extra ruimte en middelen soms noodzakelijk.  

• Het leren van leerlingen beperkt zich niet tot de eigenlijke lestijden. Voor sommige 
opdrachten moeten zij beschikken over aangepaste leermiddelen buiten de eigenlijke 
lestijden. Niet iedereen heeft daar thuis de mogelijkheden voor. In functie van gelijke 
onderwijskansen, lijkt het zinvol dat een school ook momenten buiten de lessen voorziet 
waarop leerlingen van een OLC gebruik kunnen maken.  
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Om hieraan te voldoen, beschikt een OLC minimaal over volgende materiële mogelijkheden: 
• ruim lokaal met een uitnodigende inrichting die een flexibele opstelling toelaat (bijv. eilandjes 

om in groep te werken); 
• ICT: computers met internetverbinding, printmogelijkheid, oortjes, microfoons … 
• digitaal leerplatform waar alle leerlingen toegang toe hebben; 
• materiaal waarvan de vakgroepen beslissen dat het moet aanwezig zijn om de leerlingen 

zelfstandig te laten werken/leren (software, papieren dragers …) en dat bewaard wordt in 
een openkastsysteem; 

• kranten en tijdschriften (digitaal of op papier). 
In het ideale geval is er nog een bijkomende ruimte beschikbaar (liefst ook met ICT-mogelijkheden) 
die zowel kan gebruikt worden als ‘stille’ ruimte of juist omgekeerd om bijvoorbeeld leerlingen 
presentaties te laten oefenen (de grote ruimte is in dat geval de stille ruimte) of voor groepswerk 
(discussiemogelijkheid). 
Op organisatorisch vlak is het van belang dat met het volgende rekening wordt gehouden: 
• het OLC wordt bij voorkeur gebruikt voor werkvormen en activiteiten die niet in het vaklokaal 

kunnen gerealiseerd worden; 
• het is belangrijk dat bij een leeractiviteit begeleiding voorzien wordt. Deze begeleiding kan 

zowel gebeuren door de actieve aanwezigheid van een leraar als ook ‘van op afstand’ door 
middel van gerichte opdrachten, stappenplannen, studietips …; 

• het OLC is toegankelijk buiten de lesuren (bijv. tijdens de middagpauze, een bepaalde 
periode voor en/of na de lesuren). 

Voor het welslagen is het aan te bevelen dat een OLC-beheerder aangesteld wordt. Deze beheerder 
zorgt o.a. voor inchecken, bewaren van orde, beheer van het materiaal en praktische organisatie en 
wordt bijgestaan door een ICT-coördinator voor de technische aspecten. 
Door het specifieke karakter van het OLC is deze ruimte bij uitstek geschikt voor de realisatie van de 
ICT-integratie binnen de vakken maar deze integratie mag zich niet enkel tot het OLC beperken. 

ICT-integratie als middel voor kwaliteitsverbetering 

Onder ICT-integratie verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter 
ondersteuning van het leren. 
ICT-integratie kan op volgende manieren gebeuren: 
• Zelfstandig oefenen in een leeromgeving 

Nadat leerlingen nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze 
voldoende mogelijkheden krijgen om te oefenen bijvoorbeeld d.m.v. specifieke pakketten. De 
meerwaarde van deze vorm van ICT-integratie kan bestaan uit: variatie in oefenvormen, 
differentiatie op het vlak van tempo en niveau, geïndividualiseerde feedback, mogelijkheden 
tot zelfevaluatie. 

• Zelfstandig leren in een leeromgeving 
Een mogelijke toepassing is nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de 
leerkracht optreedt als coach van het leerproces (bijvoorbeeld in het open leercentrum). Een 
elektronische leeromgeving (ELO) biedt hiertoe een krachtige ondersteuning. 

• Creatief vormgeven  
Leerlingen worden uitgedaagd om creatief om te gaan met beelden, woorden en geluid. De 
leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die o.a. allerlei tekst-, beeld- en 
tekenprogramma’s bieden.  

• Opzoeken, verwerken en bewaren van informatie 
Voor het opzoeken van informatie kunnen leerlingen gebruik maken van o.a. cd-roms, een 
ELO en het internet.  
Verwerken van informatie houdt in dat de leerlingen kritisch uitmaken wat interessant is in 
het kader van hun opdracht en deze informatie gebruiken om hun opdracht uit te voeren.  
De leerlingen kunnen de relevante informatie ordenen, weergeven en bewaren in een 
aangepaste vorm. 

• Voorstellen van informatie aan anderen 
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Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-
ondersteuning met tekst, beeld en/of geluid onder de vorm van bijvoorbeeld een presentatie, 
een website, een folder … 

• Veilig, verantwoord en doelmatig communiceren  
Communiceren van informatie betekent dat leerlingen informatie kunnen opvragen of 
verstrekken aan derden. Dit kan via e-mail, internetfora, ELO, chat, blog … 

• Adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen 
De leerlingen ontwikkelen competenties om bij elk probleem verantwoorde keuzes te maken 
uit een scala van programma’s, applicaties of instrumenten, al dan niet elektronisch. Daarom 
is het belangrijk dat zij ontdekken dat er meerdere valabele middelen zijn om hun opdracht 
uit te voeren. Door te reflecteren over de gebruikte middelen en door de bekomen resultaten 
te vergelijken, maken de leerlingen kennis met de verschillende eigenschappen en voor- en 
nadelen van de aangewende middelen (programma’s, applicaties …). Op basis hiervan 
kunnen ze hun keuzes bijsturen. 

TECHNIEKMETER9

Bij de keuze van een project is het goed deze te evalueren naar geschiktheid en mate waarin het 
project bijdraagt tot de technische geletterdheid van de leerling. Hierbij kunnen 3 dimensies worden 
onderzocht:  

 

• het psychomotorisch handelen; 
• het probleemoplossend denken (en handelen); 
• de authenticiteit. 
Deze dimensies staan niet los van elkaar en moeten evenwichtig verdeeld zijn. Anders vervalt de 
techniek in activiteiten die te maken hebben met knutselen, loutere handvaardigheid of plastische 
opvoeding. 
Het psychomotorisch handelen heeft betrekking op  
• meerdere doelgerichte acties die nodig zijn om het technisch systeem te realiseren (zagen, 

knippen, mengen, ontmantelen, stapelen, …); 
• het gebruik van de juiste technische hulpmiddelen (gereedschappen, machines) op een 

verantwoorde manier (veiligheid, kwaliteit, ergonomie); 
• de ontwikkeling van psychomotorische mogelijkheden (precisie, coördinatie, flexibiliteit …).  
Het probleemoplossend denken (en handelen) heeft betrekking op: 
• de verzameling van kennis in functie van het project d.m.v. een reeks onderzoeken (waarbij 

een geschikt stappenplan gevolgd wordt); 
• de juiste probleemoplossende strategie (onderzoeken, technisch proces, ontwerpen, 

maken); 
• de reflectie over het ontworpen of gemaakte product en het hiertoe gevolgde proces. 
De authenticiteit heeft betrekking op: 
• het duiden van de maatschappelijke relevantie van een levensecht project (zoals het in de 

industrie … gebeurt); 
• de integratie van kennis uit verschillende domeinen; 
• het kaderen binnen onze cultuur; 
• het duiden van de positieve en negatieve effecten op mens, natuur en milieu; 
• het ontdekken van de eigen talenten en reflectie in functie van verdere studie- en 

beroepskeuze. 
 
Aan elk van de opgesomde aandachtspunten kan de leraar per project een waardeoordeel geven 
onder vorm van een cijfer bijv. 1 – laag tot 4 – hoog). Op die wijze krijgt de leraar een idee over de 
mate van de technische geletterdheid van het project en kan hij het desnoods bijsturen. 

                                                      
9  Naar een publicatie van de Arteveldehogeschool. 
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De 3 dimensies staan in nauw verband met de gehanteerde didactische werkvormen. Om een 
optimale leerlingenactiviteit te verzekeren zal de leraar aandacht hebben voor volgende 
verschuivingen:  
• van gesloten naar open opdrachten: bij gesloten opdrachten kan maar één oplossing 

bedacht worden, kan maar één goed resultaat gerealiseerd worden zoals bij een 
maakopdracht van een bouwpakket. Bij een open opdracht zoals een ontwerpopdracht 
kunnen veel verschillende oplossingen bedacht en uitgevoerd worden. Een open opdracht 
kan ook betekenen dat eenzelfde technisch systeem op verschillende manieren kan 
gemaakt worden. 

• van sturend naar delegerend onderwijs: bij sturend onderwijs staat de leerkracht centraal 
(doceren bijv.). Bij delegerend onderwijs staan de leerlingen centraal en is de leerkracht 
coach en ontwerper van rijke leeromgevingen (bijv. groepswerk). 

• van instructief naar coöperatief leren: instructie komt vooral voor bij sturend onderwijs 
waarbij de leerlingen zonder veel omwegen kennis nemen van de leerstof. Bij coöperatief 
leren bouwen de leerlingen tijdens actieve en authentieke werkvormen hun eigen 
leerinhouden op. 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
Zie hierboven (per verkenningsgebied na de leerinhouden). 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN10

De lessen moeten worden gegeven in een specifiek lokaal, dat voldoende ruim is om de voorziene 
activiteiten op een pedagogisch-didactisch verantwoorde manier uit te voeren en om groepswerk en 
differentiatie binnen klas mogelijk te maken. 

 

Het is evident dat elke individuele leerling op een verantwoorde manier moet kunnen beschikken over het 
vereiste materiaal (bijv. dat er geen al te lange wachttijden mogen ontstaan tot het beschikbaar is).  

BASISUITRUSTING 
• Polyvalente werkbanken 
• Tafels waar groepswerk, ontwerp- en maakopdrachten mogelijk zijn 
• Bord 
• Opbergkasten 
• Elektrische boormachine met statief en set boren (met veiligheidsbril en handschoenen) 
• Poster met veiligheidspictogrammen 
• Sorteerbakken voor afval 
• EHBO koffer 
• Lavabo 
• Minstens 1 PC met Internetaansluiting per 4 leerlingen  
• Basismateriaal voor (de)montage: schroevendraaiers, tangen, sleutels, inbussleutels, 

hamers, meters  
Voor de verkenningsgebieden geldt de algemene regel dat het materiaal maar beschikbaar moet zijn 
in functie van het gekozen project.  

ELEKTRICITEIT  
• Schakelaars 
• Gloeilampen 
• Snoerenset 
• Spaarlampen 
• Zekeringen – automaten 
• Testlampje (kan als oefening door de leerlingen worden gemaakt) 
• Batterijen 
• Veiligheidstransformator 
• Ronde bektang 
• Zijknip-, combinatie-, strip- en kabelschoentang 
• Schroevendraaierset 

                                                      
10  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 de 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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• Soldeerbouten (30 à 60 W) 

HOUT  
• Zaag 
• Figuurzaag (eventueel elektrisch) 
• Vijlen en raspen 
• Verstekzaag of verstekbakje 
• Houten hamers 
• Metalen bankhamers 
• Priemen 
• Schuurpapier 
• Houtlijm 
• Set schroevendraaiers 
• Spanklemmen 
• Bankschroeven 
• Afteken- en meetgereedschap 
• Winkelhaak 
• Verfborstels, verf, vernis 
• Houtschroeven, nagels 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen en handschoenen 

KUNSTSTOFFEN  
• Lijnbuiger (plooimachine) 
• Kunststofsnijder 
• Vijlen 
• Beugelzagen 
• Afteken- en meetgereedschap 
• Schuur en poliermateriaal 
• Kunststof lijmmateriaal 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen en handschoenen 

METAAL 
• Waterpas 
• Winkelhaken 
• Draad en priemen 
• Meetlat 
• Winkelhaak 
• Rolmeter, vouwmeter 
• Schuifmaat 
• Hamer 
• Klemtang 
• Bouwdozen 
• Set metaalboren en vijlen 
• Set schroevendraaiers tangen en sleutels 
• Bankschroef met spanplaten 
• Elektrische handboormachine en spanschroef 
• Kleine plooibank 
• Set verzink- en afschuinboor 
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• Rechte beitel 
• Klinknageltang met klinknagels 
• Puntlastoestel 
• Kleine bandschuurmachine (U) 
• Metaalzaag en/of juniorzaag 
• Collectieve beschermingsmiddelen die van toepassing zijn bij het boren, solderen, plooien, 

plaatbewerking, puntlassen, lijmen, schuren, … 

MODE 
• Latten van 50 cm 
• Tekendriehoeken 
• Papierscharen 
• Stofscharen 
• Lintmeters 
• Kopspelden 
• Kleermakerskrijt of stukje zeep 
• naainaald 
• Strijkplank(en) 
• Stoomstrijkijzer(s) 
• Naaimachine(s)  

VERZORGING 
• Echte en synthetische zeemvellen  
• Haren veegborstel- synthetische veegborstel- veegborstel van kokosnoot 
• Emmers 
• Dweilen: katoenen – synthetische 
• Vloertrekkers 
• Kuisdoeken: katoenen – synthetische 
• Sponzen: natuurlijke en synthetische 
• Mengbekers  
• Weegschaal: digitale en analoge 
• Strijkplank  
• Droog strijkijzer  
• Stoomstrijkijzer 

VOEDING  
• Poster van de actieve voedingsdriehoek 
• Analoge en digitale weegschaal 
• Maatbekers 
• Verschillende messen 
• Kleefpan en antikleefpan 
• Kookpot voor gas, elektriciteit en inductie 
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TAAL EN TECHNIEK 
Leraren techniek stellen zich vaak vragen over de mate waarin zij taaldoelen moeten en kunnen 
nastreven. Moet je als leraar techniek de talige elementen in je onderwijs beperken om taalzwakke 
leerlingen niet te benadelen? Is techniek nu net geen vak dat minder talige leerlingen kansen kan 
geven om uit te blinken? Of vertrek je van het idee dat een belangrijk deel van de algemeen vormende 
technische kennis via taal kan doorgegeven worden? En moet je dan als leraar proberen taaldoelen 
na te streven? En zo ja, hoe doe je dat?  
Hedendaags onderwijs in techniek vertrekt veel meer van levensechte contexten bij het 
probleemgericht actief leren. De verschuiving van vakkeninitiatie naar “geletterdheid” legt meer nadruk 
op de emanciperende rol van een vakgebied. De waardengeladenheid van vakken neemt toe, 
ondermeer vanuit de eindtermenrubriek ‘techniek en samenleving’. Op die manier is actueel 
techniekonderwijs veel taliger dan voorheen.  
Een taalbewuste aanpak kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Riteco and Meestringa, 
200911

• Fase 1: een toenemend bewustzijn: leraren onderkennen hun rol in de taalontwikkeling van 
leerlingen.  

 onderscheiden vier ontwikkelingsstadia: 

• Fase 2: begrijpelijker maken van het taalaanbod voor leerlingen: gebruik maken van 
leesstrategieën, variatie brengen in leertaken en taalaanbod, gebruik van visuele 
ondersteuning om de begrijpbaarheid te verhogen, woordverklaringen toevoegen. 

• Fase 3: de taalproductie van leerlingen stimuleren: leraren erkennen het belang van lezen en 
schrijven bij het leren van vakinhouden techniek; interactie wordt gestimuleerd en ondersteund 

• Fase 4: leraren streven via de gegeven opdrachten taaldoelen na via de aangeboden 
leerinhouden.  Er is aandacht voor taalfeedback en het gebruik van taalsteun zoals spreek- en 
schrijfkaders. 

 
Enkele voorbeelden van taalondersteuning in didactische materialen zoals leerlingenwerkblaadjes, 
oefeningen … 
• Toevoegen van verklarende woordenlijsten. 
• Toevoegen van spreek- of schrijfkaders bijv. bij het: beschrijven van een begrip, van 

verschillen of overeenkomsten, het voorstellen van de resultaten van een maak- of 
ontwerpopdracht. 

• Concrete spreekopdrachten koppelen aan een uitgevoerd onderzoek. 
• Onderzoeks-, ontwerp- en maakopdrachten voorzien van een boeiend verhaal waarin vanuit 

levensechte elementen en situaties een probleemstelling naar voor komt. 
• Digitale talige oefeningen voorzien waarbij vaktermen ingeoefend worden  
• Schema’s bij relevante leerstofonderdelen gebruiken. 
• Gebruik maken van ‘concept tekeningen of foto’s’ om technische situaties te bespreken. In 

deze tekening of foto doen een viertal personages een typerende uitspraak over een 
afgebeelde technische situatie (deze uitspraken omvatten onder andere typische 
leerlingendenkbeelden). Vervolgens verhelderden en verrijken de leerlingen hun 
denkbeelden via interacties in de klas. Voorbeelden: moeilijke begrippen zoals ‘creativiteit’ 
en ‘techniek’ verhelderen, een veiligheidssituatie bespreken, discussie over een 
keuzeproces in een gebruikerssituatie van techniek waarbij ook onderliggende 
waardepatronen verhelderd worden 

• Gebruik maken van narratieven (strips, films, kranten, spelletjes, boeken …) die leerlingen 
boeiend vinden en waar techniek op een of andere manier aan bod komt. 

 

                                                      
11 RITECO, A. and MEESTRINGA, T. (2009) Op zoek naar de taalontwikkelende leerkracht.  Hogeschool 
Instituut Archimedes en SLO, Enschede.  Internet: www.taalgerichtvakonderwijs.nl. 

 

http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/�
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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. 
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. 

EVALUEREN 
Proces- en productevaluatie 

Procesevaluatie 
Dit luik van evaluatie heeft tot doel de leerling en zijn ouders tussentijds in te lichten over de 
vorderingen in de realisatie van de kennis- en vaardigheidsdoelen van het vak, de vakgebonden 
attitudes en leerattitudes om op basis hiervan het leertraject bij te sturen. In deze evaluatie staat het 
leerproces dat de leerlingen doorlopen dus centraal. De evaluatie moet aan de leerkracht de nodige 
feedback geven over zijn gehanteerde aanpak. 
De leerkracht beschikt daarvoor over de volgende middelen: 
• observatie in de klas, 
• reflectiegesprekken, 
• zelf-, peer-, co-evaluatie, 
• oefeningen en opdrachten die in de klas worden uitgevoerd, individueel of in groep, 
• mondelinge en schriftelijke overhoringen, 
• huistaken, 
•  … 
Het opvolgen van de attitudes hoort ook onder dit aspect van de evaluatie.  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vak- en leerattitudes. De vakgebonden attitudes staan 
expliciet in de leerplannen vermeld. De leerattitudes worden op schoolniveau bepaald en vormen de 
randvoorwaarden om te leren. 
Attitudes kunnen nauwelijks in cijfers worden uitgedrukt. Er kan best gewerkt worden met rubrieken 
(SAM-schalen) die de attitudes omzetten in waarneembaar gedrag. Bij de weging wordt dan niet 
zozeer het gedrag dan wel de evolutie in rekening gebracht. 
Productevaluatie 
Producten, zoals herhalingstoetsen en examens, gaan na in welke mate de leerling de doelstellingen 
van het vak beheerst. De verschillende vaardigheden en de onderliggende kenniselementen komen 
aan bod. 
De attitudes komen niet aan bod bij de productevaluatie.  

Permanente evaluatie 

Bij permanente evaluatie ligt de nadruk op procesevaluatie. Deze evaluatie wordt voornamelijk 
gebruikt om het leerproces van de leerling en het aanleerproces van de leraar bij te sturen. Door op 
deze manier te evalueren, krijgen de leerwinst en het zelfbeeld van de leerling meer aandacht op een 
positieve manier. 
Vermist voor de vakken uit de basisvorming de leerplandoelstellingen gebaseerd zijn op 
ontwikkelingsdoelen, zijn de doelstellingen na te streven en niet te realiseren bij alle leerlingen. Vanuit 
deze optiek is het aangewezen dat de productevaluatie niet van doorslaggevend belang is bij de 
eindbeoordeling. 
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Kiezen voor een brede en permanente evaluatie sluit dan ook goed aan bij de heterogeniteit van de 
doelgroep in de B-stroom. 
Toch kan er in bepaalde vakken voor gekozen worden om af en toe ook grotere leerstofdelen te 
toetsen en de leerlingen zo voor te bereiden op het onder de knie krijgen van ruimere leerstofgehelen. 

RAPPORTERING 
De geregelde rapportering heeft tot doel de leerling en zijn ouders tussentijds in te lichten over de 
vordering in het realiseren van de doelstellingen. De rapportering moet ook aandacht schenken aan 
remediëren. 
De school bepaalt de vorm en de frequentie van rapporteren.  
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BIBLIOGRAFIE 
HANDBOEKEN12

• Switch B, 6 projectbundels, De Boeck, 2010. 

 

Volgende handboeken zijn bedoeld voor de A-stroom maar ze zijn allicht in beperkte mate ook voor de 
B-stroom bruikbaar. 
• Cool!, uitgeverij Pelckmans, 2010 
• Cyborg, nieuwe methode techniek, Die Keure, 2010. 
• Fix it, Averbode, 2010. 
• Schakel, Van In, 2010. 
• Techniek, Explora, Opzoekboek en Projectdossier, delen 1 tot 5, Plantyn, 2010. 
• Techniek 3D, 6 dossiers: Techniek leeft, Techniek beweegt, Techniek beweegt, Techniek 

verbindt, Techniek werkt, Techniek brengt leven, Techniek beschermt, Plantyn, 2010. 
 

PROJECTEN 
Op onderstaande locaties kunnen leraren kant- en klare projecten vinden: 
• www.rvo-society.be  
• www.smartschool.be (virtuele klas techniek en community) 
• www.klascement.be  
• www.alimento.be 
• www.tess.be 
  
WEBSITES 
Onderstaande websites bevatten heel wat mogelijke (meestal maak-) opdrachten. 
• www.go.to/techniek  
• www.gastrolinks.be 
• www.digischool.nl/wi/BaVo/ruimfig.html 
• www.crocodilia.com/info/cda-t/aContent.html 
• www.flying-pig.co.uk/mechanisms/index.html 
• www.design-technology.org 
• www.designandtech.com 
• www.crocodile-clips.com/tech.htm 
• www.technik-lpe.de 
• www.garagasten.be 
• www.stroomopwaarts.be 
• www.techniekinjeklas.nl 
• www.watetenwemorgen.be 
• www.gezondopschool.be 
• www.etenvarkensbananen.be 
• www.demaakbaremens.org 
• www.ergonomiesite.be 

                                                      
12  De meeste uitgeverijen  hebben in 2010 een aantal handboeken op de markt gebracht naar aanleiding van de 

eindtermen die eveneens in 2010 moesten ingaan. Bij de uitgave van het leerplan was nog geen enkel 
handboek beschikbaar, de hier opgenomen lijst houdt dus geen enkele aanbeveling of kwaliteitsgoedkeuring 
in.  
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• www.fost.be 
• www.greenbelgium.org/nl/opschool/educSO.asp 
• www.de12ambachten.nl 
• www.houtvasthouden.be 
• www.isvag.be 
• www.spelenmettechniek.be 
• www.weidepoort.be 
• www.gezondheid.be/tv 
• www.mondo.be 
• www.coiatwork.be 
• www.toekomstopwielen.be 
 

DIDACTISCH MATERIAAL 
• Opitec, Jan Van Rijswijcklaan 71 bus 19, 2018 Antwerpen, tel. 03 234 36 13, www.opitec.nl 
• Technomedia, Makeveldstraat 20, 8820 Torhout, tel. 050 22 07 07. 
• Technopolis, een doe-centrum in verband met technologie waar zeer veel van de 

leerinhouden aan bod komen. Er zijn werkmappen voor de leerlingen verkrijgbaar (vrij te 
kopiëren) alsook een handleiding voor de leerkracht. Technopolis, Technologielaan, 2800 
Mechelen, www.technopolis.be 

• Vincent leermiddelen, Kardinaal Mercierlei 84, 2600 Berchem, tel. 03 239 49 62 
(www.leermiddelen.be) 

• Verboden de werf te betreden, een project van het Beroepenhuis, CD-ROM, Brochure 
leerkracht – leerlingen, FVB/FFC . 
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