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VISIE 
Het decreet van 31 juli 1990 voorziet dat scholen in de eerste graad B-stroom de basisvorming in 
vakken of op een geïntegreerde manier kunnen aanbieden.  
De gekozen organisatievorm bepaalt de te volgen leerplannen: 
• kiest de school voor afzonderlijke vakken, dan worden de leerplandoelstellingen van de afzon-

derlijke vakken nagestreefd; 
• kiest de school voor AV Project algemene vakken dan wordt à rato van 13 uur in 1 B en 8 uur in 

2 BVL, de geïntegreerde aanpak van de ontwikkelingsdoelen Nederlands, wiskunde, maat-
schappelijke vorming en natuurwetenschappen nagestreefd op basis van dit leerplan. Deze 
keuze impliceert dat het vak PAV ingebed is in de schoolcultuur en gerealiseerd kan worden in 
een krachtige leeromgeving; als variant op deze keuze kan de school beslissen om  

• 1 à 2 lesuren Nederlands en/of wiskunde apart in te richten om de taal- en rekenvaardigheden 
uit de thema’s bijkomend in te oefenen, te differentiëren en te remediëren.  

• de regelgeving laat toe dat de school slechts een beperkt aantal vakken clustert onder de noe-
mer PAV. Dit leerplan is voor deze clustering niet van toepassing. De betrokken leerkrachten 
moeten zich in dit geval baseren op de leerplandoelstellingen van de vakken in de clustering. 

In AV Project algemene vakken ontwikkelen de leerlingen competenties om op een zinvolle en effi-
ciënte wijze te kunnen functioneren en participeren in hun eigen leven en in de samenleving. Deze 
klemtoon vertaalt zich in de krachtlijnen van de visie op het vak. 

GEÏNTEGREERD 
In PAV wordt het vakgebonden schoolse leren doorbroken en wordt er gekozen voor een geïnte-
greerde aanpak waarbij de basisleerinhouden en basisvaardigheden samen in contexten worden aan-
geboden.  

FUNCTIONEEL 
PAV selecteert functionele leerdoelen en streeft dus vooral naar het verwerven van competenties die 
toepasbaar zijn in het huidige én toekomstige leven van de jongeren. 

LEVENSECHT 
In PAV worden de leerplandoelstellingen aangeboden in concrete, levensechte situaties. Leerlingen 
ervaren hierdoor het nut, de voordelen of de noodzaak van de leerdoelen. 

WEERBAARHEID 
AV Project algemene vakken legt vooral de nadruk op vaardigheden en attitudes om de individuele 
persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale vorming van de leerlingen te versterken. 

LEERLINGGERICHTHEID 
De specifieke aanpak van PAV, het "levensecht" leren, maakt het mogelijk om een vertrouwensrelatie 
met deze kwetsbare leerlingengroep op te bouwen. De leraar-begeleider kan dieper ingaan op per-
soonlijke en affectieve aspecten die voor leerlingen in de B-stroom maar al te vaak een rem voor hun 
leer- en vormingsproces vormen. 

MAATWERK 
Maatwerk is essentieel in de eerste graad B-stroom, gezien de heterogeniteit van de doelgroep. 
We vertrekken vanuit de leerbehoefte van elke leerling en beogen een zo groot mogelijk leerrende-
ment. Dit vergt een gedifferentieerde aanpak met het oog op een zo adequaat mogelijke oriëntering, 
hetzij naar 2 BVL, hetzij naar 1 A. 
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BEGINSITUATIE 
De leerlingen van 1 B en 2 BVL vormen een heterogene groep, zowel wat hun leercapaciteiten, hun 
belangstelling, hun mogelijkheden, als hun culturele en sociale afkomst betreft.  
Dit is het gevolg van de diverse instapmogelijkheden: 
• de meeste leerlingen in het eerste leerjaar B komen uit het basisonderwijs, het buitengewoon 

onderwijs en het onthaalonderwijs. Meestal hebben deze leerlingen de leerdoelen van het ba-
sisonderwijs niet of onvoldoende bereikt. Zij missen dus nog de noodzakelijke startcompeten-
ties; 

• andere leerlingen zijn wat trager tot ontwikkeling gekomen dan hun leeftijdsgenoten, maar be-
schikken toch over voldoende leerpotentieel; 

• een aantal leerlingen kiest bewust voor de B-stroom omdat dit het best past bij hun talenten; 
• in het beroepsvoorbereidend jaar komen hier nog de leerlingen bij die omwille van slechte 

schoolresultaten overstappen van de A-stroom naar de B-stroom. 
Hier volgt een omschrijving van een aantal leerlingenkenmerken die we meer terugvinden in de B-
stroom: 
• leerlingen deden herhaaldelijk schoolse faalervaringen op. Hierdoor zijn ze vaak een stuk zelf-

vertrouwen kwijtgeraakt. Dit kan zich vertalen in een negatieve houding ten aanzien van het 
schoolgebeuren; 

• meer jongeren hebben een taalachterstand die aanleiding kan geven tot een leerachterstand, 
ongeacht de talenten van de leerlingen; 

• de meeste leerlingen willen al doende leren en tonen belangstelling voor het onmiddellijk bruik-
bare. Ze leren vooral van het handelen in concrete situaties en minder van theoretische uiteen-
zettingen; 

• vele leerlingen verliezen gemakkelijk hun concentratie wanneer de leerstof weinig activerend en 
weinig afwisselend wordt aangeboden; 

• in de B-stroom vindt men meer leerlingen uit kansarme gezinnen dan in de andere onderwijs-
vormen. 

Leerkrachten die oog hebben voor de specifieke noden van de leerlingen in de B-stroom kunnen hen 
vertrouwen geven en motiveren om leren opnieuw uitdagend te maken, wat leidt tot een positieve 
ervaring voor zowel leerkracht als leerling. 
Leerkrachten in de B-stroom moeten rekening houden met de heterogene leerlingenpopulatie én met 
de dubbele finaliteit. Naast functionele remediëring voor de leerlingen die de startcompetenties nog 
niet verworven hebben, wordt aan leerdoelen gewerkt die zowel een logische onderbouw voor PAV in 
de tweede graad BSO vormen als de overstap naar de A-stroom mogelijk maken. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
Dit leerplan vervangt het raamkader ‘Methodologische wenken voor uitwerking van de leerplannen 
algemene vakken onder de vorm van PAV’ en bijgevolg ook alle richtlijnen naar invulling van het vak 
PAV die hierin gegeven werden. 
Dit leerplan is opgemaakt op basis van de ontwikkelingsdoelen van de vakken in de basisvorming van 
de B-stroom: Nederlands, wiskunde, maatschappelijke vorming en natuurwetenschappen. De rode 
draad hierbij is het geïntegreerd en functioneel werken aan al deze ontwikkelingsdoelen via een the-
matische en/of projectmatige aanpak. 
In PAV worden de volgende funderende doelstellingen nagestreefd: 
de leerlingen ontwikkelen: 
• hun functionele taalvaardigheid; 
• hun functionele rekenvaardigheid; 
• hun functionele wetenschappelijke vaardigheid; 
• de vaardigheid om informatie te verwerven en te verwerken; 
• hun organisatiebekwaamheid; 
• hun tijd en ruimtebewustzijn; 
• hun maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid. 
Bij de indeling van de domeinen in clusters hebben we ons gebaseerd op de clusters van de tweede 
en derde graad, zodat de verticale samenhang bewaakt wordt. 
Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs benadrukt dat onderwijs zich niet alleen 
beperkt tot het onderricht op zich, maar ook de ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid en het 
succesvol functioneren in de maatschappij nastreeft. 
In dit kader krijgt het nastreven van de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen een belangrijke plaats 
in de lessen PAV. 
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FUNCTIONELE TAALVAARDIGHEID: KIJK- EN LUISTERVAARDIGHEID1

 

 

LEERPLANDOELSTELLING 1: 
de leerlingen horen het verschil tussen bepaalde klanken. 

OD NED 3 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Het verschil tussen een korte en een 
lange klank 

Dit is duidelijk een remediëringsdoel. Er wordt aan gewerkt als via de beginsituatieanalyse (zie pedagogisch-didacti-
sche wenken) tekorten bij individuele leerlingen worden vastgesteld. 
Voorbeelden van remediëringsoefeningen (in spelvorm): 
• de leerlingen herkennen de klanken in leuke gedichtjes, nonsensgedichten …; 
• de leerlingen spelen met medeklinkers: klanken (kort - lang) samenvoegen, waardoor woorden met korte en 

lange klanken gemaakt worden; 
• de leerlingen luisteren naar een woordenrij die door de leraar wordt voorgelezen. Ze geven de korte klan-

ken/klanken uit de het Standaardnederlands aan met een teken: 
− woorden met korte klanken en woorden met lange klanken; 
− woorden met klanken uit het Standaardnederlands en woorden met dialectklanken. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 2: 
de leerlingen kunnen selectief luisteren naar bepaalde woorden en klanken. 

OD NED 4 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Kernwoorden en kernklanken in een 
eenvoudige tekst 

Deze leerplandoelstelling is eveneens een remediëringsdoel (alleen gericht naar leerlingen met tekorten op dit vlak). 
Klanken herkennen ligt aan de basis van woordbegrip. 
“Kernwoord” in deze leerplandoelstelling betekent “woord met dezelfde klank”, niet “belangrijkste woord naar woord-
betekenis”: 
Kernwoorden in een reeks, een zin, in een korte tekst: 
• woorden met een afwijkende klank; 

                                                      
1 Attitudes worden met een asterisk aangeduid, zij zijn enkel na te streven , niet te realiseren. 



1e graad B-stroom - Basisvorming 8 
AV PAV (1e leerjaar: 13 lestijden/week, 2e leerjaar: 8 lestijden/week) - Functionele taalvaardigheid: kijk- en luistervaardigheid0F 

  

• woorden uit het Standaardnederlands versus dialectwoorden; 
• herhaalde woorden. 

 
Voorbeelden van remediëringsoefeningen: 
• de leerlingen krijgen de opdracht om goed te luisteren naar een tekstje dat door de leraar wordt voorgelezen en 

er de kernwoorden uit te halen. Uit deze woorden halen ze dan de kernklanken. Eerst kan er bijv. een zoektocht 
zijn naar korte klanken, daarna naar lange; 

• de leerlingen benoemen de overheersende klank in de tekst die door de leraar wordt voorgelezen (reclame-
boodschap, gedichtje, zelfgemaakte tekst); 

• de leerlingen luisteren naar een reeks rijmwoorden waarin één woord van klank afwijkt. Ze noteren deze klank 
en het woord; 

• de leerlingen luisteren naar een reeks woorden waarin één of meerdere dialectwoorden ‘verborgen’ zitten. De 
leerlingen steken hun hand op als zij een dialectwoord herkennen. Vervolgens geven ze het woord in het Stan-
daardnederlands; 

• de leerlingen luisteren naar een woordenreeks waarin een bepaald woord herhaald wordt. Ze tellen hoeveel 
keer het woord in de reeks voorkomt. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 3: 
de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de informatie achterhalen in voor hen bestemde tekstsoorten. 

OD NED 12 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Tekstsoorten zoals: 
• informatieve teksten zoals 

radio- en tv-uitzendingen, me-
dedelingen, documentaires, 
(nieuws)berichten, jeugdjour-
naals, interviews; 

• reclameboodschappen; 
• instructies van leerkrachten en 

medeleerlingen; 
• telefoongesprekken; 
• dramatische vormen zoals een 

soap, stand-upcomedy, to-

Het is de bedoeling om de luistertaken te integreren in de thema’s. Uit de beluisterde teksten halen de leerlingen doel-
gericht informatie om te gebruiken in het kader van het thema. 
Bij luistertaken op beschrijvend niveau wordt de informatie opgenomen of weergegeven zoals ze wordt aangeboden.  
Voorbeelden van luistertaken op beschrijvend niveau: 
• de leerlingen halen informatie uit eenvoudige boodschappen: een kort telefoongesprekje (bijv. op welke dagen 

en uren de bibliotheek open is), een stukje uit het jeugdjournaal, een korte mededeling van de leraar of een 
klasgenoot, een korte instructie; 

• de leerlingen duiden een korte voorgelezen routebeschrijving aan op een eenvoudig ‘stratenplan’. (idem met 
‘grondplan’ van een kamer); 

• de leerlingen volgen de instructies van de leraar bij het maken van een tekening; 
• de leerlingen noteren in een kattenbelletje de gegevens uit een telefonische boodschap; 
• de leerlingen lichten het verloop van een spel toe, nadat de leraar de spelregels van een eenvoudig gezel-
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neel, videoclip, trailer, film …  schapsspel heeft voorgelezen; 
• de leerlingen voeren een instructie uit die door de leraar wordt voorgelezen. De toeschouwers beoordelen of de 

instructies juist werden opgevolgd; 
• de leerlingen luisteren naar een stukje uit het jeugdjournaal. Ze beantwoorden gerichte vragen naar feiten, 

data ...; 
• de leerlingen herkennen gevoelens in een rollenspel, een kort fragment in een luisterspel, een videofragment…; 
• de leerlingen begrijpen mededelingen van de leraar over de toegang tot een klaslokaal, het opbergen van mate-

rialen, het indienen van artikels voor de schoolkrant, de deelname aan sportactiviteiten…; 
• de leerlingen halen de hoofdzaken uit een uiteenzetting door de leraar over een onderwerp dat aansluit bij het 

thema waarover geleerd wordt; 
• de leerlingen kunnen het product benoemen uit een reclamespot op de radio. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 4 
de leerlingen kunnen op beoordelend niveau luisteren en kijken naar interactie met leeftijdgenoten. 

OD NED 13 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Tekstsoorten zoals: 
• een discussie, 
• een gesprek, 
• een oproep, 
• een dramatisering. 

Luisteren op beoordelend niveau betekent dat de aangeboden informatie vergeleken wordt met een andere bron die 
hetzelfde onderwerp behandelt of met de eigen voorkennis die men rond het onderwerp al heeft opgedaan. 
 
Voorbeelden van beoordelend luisteren: 
• de leerlingen vergelijken de argumenten in een discussie tussen jongeren (bijv. op tv) met de eigen voorkennis 

en mening; 
• de leerlingen vergelijken de mening van hun klasgenoten over een film bijv. met hun eigen mening; 
• de leerlingen toetsen een voorgelezen verhaal of een opgevoerd toneelstuk voor jongeren aan de eigen smaak, 

mening of interesse; 
• de leerlingen houden rekening met elkaars feedback bij het uitvoeren van een taak. Ze spelen bijvoorbeeld een 

dramatisering uit een toneeltje van een winkelsituatie in een beleefd en een onbeleefd register. Ze bespreken 
achteraf het beleefdheids- of onbeleeftijdsgehalte van elkaars uitvoering; 

• de leerlingen komen in een groepsgesprek tot een top drie van beste antwoorden op een vraag. Ze bespreken 
achteraf wat ze vonden dat er goed en minder goed liep in het gesprek. Dat doen ze, afgewogen aan de criteria 
die ze zelf voorafgaand, in overleg met de leraar, hebben vastgelegd. 
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LEERPLANDOELSTELLING 5: 
de leerlingen leven bepaalde conventies na. 

OD NED 14 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Luistervoorwaarden De leerlingen leren de luistervoorwaarden naleven door er bij elke luistertaak en interactie bij stil te staan. 
Mogelijke criteria bij luistervoorwaarden: 
• naar mekaar luisteren; 
• zwijgen terwijl de anderen aan het woord zijn; 
• de spreker niet storen; 
• mekaar laten uitspreken; 
• oogcontact houden; 
• met voldoende respect en geduld luisteren naar iemand die zich minder goed kan uitdrukken; 
• kenbaar maken dat je de nodige aandacht schenkt aan de boodschap (knikken ...). 
Bij elke luistertaak worden een aantal luistervoorwaarden (criteria) vastgelegd. Deze criteria moeten in aantal beperkt 
blijven om hanteerbaar te zijn. 
Voorbeelden van contexten: 
• de leerlingen observeren een aantal luistersituaties op video of in realiteit (interview, gesprek aan tafel ...) en 

leiden luistervoorwaarden af. Wanneer ze zelf een interview doen, passen ze een selectie ervan toe en blikken 
ze terug op deze criteria; 

• de leerlingen denken, onder begeleiding van de leraar, regelmatig vooruit en/of blikken terug op criteria bij een 
luistertaak. Via OVUR, kunnen de leerlingen bij elke tussenstap relevante criteria inlassen die samen een vaar-
digheid opbouwen; 

• de leerlingen spreken voor een groepsoverleg af dat ze zullen luisteren en kijken hoe de ander de luistervoor-
waarden naleeft. 
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LEERPLANDOELSTELLING 6: 
de leerlingen kunnen bij luisteren en kijken een aantal strategieën inzetten. 

OD NED 26 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Strategieën: 
• het luister- en/of kijkdoel bepa-

len, 
• verwachtingen formuleren, 
• aanwijzingen binnen de com-

municatiesituatie gebruiken 
(zoals: zender, ontvanger, 
boodschap, ruis, code, kanaal, 
context), 

• zich concentreren, 
• gericht informatie noteren, 
• vragen stellen bij onduidelijk-

heid, 
• het resultaat beoordelen in het 

licht van het luister- of kijkdoel. 

We streven ernaar dat de leerlingen deze strategieën op het einde van de eerste graad zelfstandig kunnen inzetten 
om hun luistervaardigheid te verhogen. Hiertoe moeten ze systematisch aangeleerd en ingeoefend worden: 
• bij alle luistertaken worden luisterdoel en verwachtingen nadrukkelijk besproken vooraleer het luisteren aan-

vangt; 
• tijdens het luisteren wordt door de leraar de aandacht getrokken op aanwijzingen binnen de communicatiesitua-

tie zoals lichaamstaal, intonatie, oogcontact, en het belang van concentratie en noteren van belangrijke infor-
matie; 

• na het luisteren worden bijkomende vragen gesteld en wordt gereflecteerd op het resultaat. 
 
Bij luistertaken worden de communicatiebevorderende middelen onder de aandacht van de leerlingen gebracht aan de 
hand van richtvragen, gebaseerd op het OVUR-principe. 
Voorbeelden van werkvormen om strategieën aan te leren: 
• de leerlingen noteren enkele woorden die voor hen belangrijk lijken uit een korte, door de leraar voorgelezen 

tekst. Nadien volgt een mondelinge nabespreking; 
• de leerlingen beluisteren een voorgelezen krantenbericht, een fragment uit het jeugdjournaal enz. en ze vullen 

vervolgens het schema aan: wie, wat, waar, wanneer; 
• na het beluisteren van een boodschap (de lottocijfers, het weerbericht, de aankondiging van files, een adres/ 

telefoonnummer naar aanleiding van een wedstrijd) ... bespreken de leerlingen het luisterdoel (Waarom luistert 
iemand naar dergelijke berichten?); 

•  de leerlingen stellen gericht vragen naar bijkomende informatie, na het beluisteren van een onvolledig berichtje 
(een uitnodiging voor een fuif, gegevens die nodig zijn om op klasuitstap te gaan ...); 

• de leerlingen voorspellen het vervolg van een kortfilm, filmfragment, reclameboodschappen, ... nadat de leraar 
de luistertekst onderbreekt op een spannend moment. Ze vertellen wat ze verwachten dat er volgt op basis van 
beluisterde aanwijzingen. 
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FUNCTIONELE TAALVAARDIGHEID: SPREEKVAARDIGHEID 

LEERPLANDOELSTELLING 7: 
de leerlingen gebruiken het Nederlands als communicatiemedium. 

OD NED 1 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De Nederlandse taal in functionele 
situaties 

De leraar stimuleert de leerlingen telkens opnieuw om zich tijdens het lesgebeuren in het Nederlands te uiten. 
De leerlingen weten dat het spreken van het Nederlands op school functioneel is, omdat ze ook buiten de school, nu 
en later, met het Nederlands als communicatiemedium (zullen) worden geconfronteerd. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 8: 
de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau het gepaste taalregister hanteren in verschillende gesprekssituaties. 

OD NED 15 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Activiteiten zoals  
• informatie vragen en verschaf-

fen, 
• verslag uitbrengen, 
• informatie uitwisselen in tele-

foongesprekken en dramati-
sche vormen.  

Het is de bedoeling om binnen de thema’s zoveel mogelijk spreekkansen voor de leerlingen te creëren. De nadruk ligt 
op communicativiteit: leerlingen leren taal gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatiesituaties. 
De leraar zorgt voor motiverende taaltaken binnen de thema’s die enerzijds voldoende uitdaging inhouden, maar 
eveneens succeservaringen toelaten. 
Met het gepaste taalregister gebruiken wordt bedoeld dat de leerlingen hun taalgebruik aanpassen naargelang van de 
situatie (bijv. informeel tegenover een medeleerling, formeler tegenover een leraar of in een telefoongesprek met een 
onbekende volwassene).  
 
Spreken op beschrijvend niveau betekent dat de informatie wordt weergegeven zoals ze wordt aangeboden, bijv. 
een verslag uitbrengen van een gebeurtenis zoals ze zich heeft voorgedaan. 
Voorbeelden van spreektaken op beschrijvend niveau: 
• de leerlingen verstrekken aan klasgenoten informatie over hun leeftijd, hobby’s, lievelingseten …; 
• de leerlingen vragen aan klasgenoten naar ontbrekende informatie over een huistaak, een gemist tv-pro-

gramma …; 
• de leerlingen herhalen de stappen in een instructie, de afspraken in het groepswerk …; 
• de leerlingen brengen verslag uit over de activiteiten tijdens een uitstap;  
• de leerlingen vertellen aan hun klasgenoten een reclamespot, trailer van een film, clip van een DVD na; 
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• de leerlingen voeren een rollenspel op, bijv. een gesprek tussen een leerling en de directeur, een telefoonge-
sprek, een conflict tussen vrienden …; 

• de leerlingen spelen een poppenspel. 
Bij elk van deze spreektaken reflecteren de leerlingen over de taal die gehanteerd werd in de verschillende situaties. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 9: 
de leerlingen kunnen op beoordelend niveau het gepaste taalregister hanteren in verschillende gespreksituaties tussen leer-
lingen en gekende volwassenen. 

OD NED 15 + 
MAVO 37 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Activiteiten zoals  
• kritisch reageren, 
• passend argumenteren in een 

discussie, een kringgesprek 
en een stellingenspel, 

• hun mening verduidelijken 
over een actuele gebeurtenis. 

Spreken op beoordelend niveau betekent dat de leerlingen aan de hand van argumenten hun keuzes kunnen verant-
woorden. 
Voorbeelden van spreektaken op beoordelend niveau: 
• de leerlingen formuleren tijdens een klas- of kringgesprek, een stellingenspel … een eigen mening aan de hand 

van argumenten over: 
− een actuele gebeurtenis, 
− de keuze van een uitstap, activiteit, 
− een mediaboodschap, 
− een reclameboodschap; 

• de leerlingen vragen toestemming/medewerking aan de leraar, de directie, …voor de organisatie van een uit-
stap, activiteit. Ze gebruiken hierbij passende argumenten en hanteren het gepaste taalregister. 

Ook bij deze spreektaken op beoordelend niveau reflecteren de leerlingen over de taal die gehanteerd werd in de ver-
schillende situaties. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 10: 
de leerlingen verwerven expressievaardigheid. 

OD NED 16 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

In situaties zoals in een klasgesprek 
en groepsoverleg: 
• zich in een herkenbare situatie 

Expressievaardigheid heeft te maken met intonatie, mimiek en gebaren. Aan het verwerven van non-verbale expres-
sievaardigheid wordt geïntegreerd gewerkt tijdens de spreektaken. 
Voorbeelden van spreektaken: 
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inleven en zich soepel en na-
tuurlijk uitdrukken en bewe-
gen; 

• door middel van mimiek en 
gebaren bepaalde gevoelens 
uitdrukken; 

• de klasgroep aankijken en 
toespreken in eigen woorden. 

• de leerlingen vertellen over:  
− wat ze gezien en/of meegemaakt hebben, 
− over een afbeelding (o.a. over foto's uit een fotoalbum), 
− over een voorwerp (bijv. raadvorm); 

• de leerlingen stellen zichzelf voor aan de hand van een persoonlijk voorwerp, een foto van vroeger …; 
• de leerlingen lichten handelingen toe bij het gebruik van een toestel, bij het bereiden van een recept, het be-

schrijven van de weg …; 
• de leerlingen leggen expressie in woord en gebaar, o.a. in mime, pantomime, schimmenspel, dramatiseren van 

bijv. een fragment uit een boek ...; 
• de leerlingen dragen eenvoudige gedichten en/of zelfgemaakte gedichtjes voor.  
Voorbeelden van spelvormen om expressievaardigheid te ontwikkelen: 
• de leerlingen geven een boodschap door zonder geluid te maken, door nadrukkelijke bewegingen van de lippen 

(liplezen); 
• de leerlingen kiezen een reisbestemming en vermelden om beurt een artikel uit de valies en beelden dit uit. De 

groep herhaalt de reeks woorden met het bijbehorend gebaar. Zo gaat het de hele kring rond; 
• De leerlingen beelden een spreekwoord, een beroep, een bepaalde situatie uit; 
• De leerlingen spelen een rollenspel zoals een gesprek tussen een leerkracht en een leerling, de weg vragen, 

iemand uitnodigen op een feestje … De klasgenoten observeren het rollenspel aan de hand van criteria en ge-
ven feedback. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 11: 
de leerlingen ontwikkelen in het kader van de spreektaken een aantal vaardigheden en attitudes. 

OD NED 17 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Vaardigheden en attitudes: 
• spreekdurf: d.w.z. de positieve 

bereidheid om het woord te 
nemen; 

• voldoende weerbaarheid om 
voor de eigen mening op te 
komen; 
 
 

Spreekdurf verwerven werkt emancipatorisch en verhoogt de zelfredzaamheid, voor deze doelgroep een essentieel 
streefdoel. 
Om dit te bereiken zal de leerkracht zorgen voor een veilige, uitnodigende en open klassfeer met veel spreekkansen 
en in een interactieve klasopstelling. 
Voorbeelden van interactieve werkvormen om de spreekkansen bij alle leerlingen te verhogen: 
 
• De leerlingen gebruiken de drie kaartjes die ze van de leraar gekregen hebben bij hun tussenkomst in een dis-

cussie of gesprek. Als een leerling alle kaartjes heeft ingeleverd moet hij zwijgen. 
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• de bereidheid om gespreks-
conventies na te leven; 

• respect voor de gesprekspart-
ner. 

 

• De leerlingen geven tijdens een kringgesprek een voorwerp door, bijv. een praatstok. Wie het voorwerp krijgt, 
heeft het woord. 

• De leerling die aan het woord is gooit een bolletje wol naar een uitgekozen leerling om het gesprek verder te 
zetten. Zo ontstaat er een spinnenweb. 

Per spreektaak kunnen een aantal van deze vaardigheden en attitudes, in samenspraak met de leerlingen vooraf-
gaand aan de spreektaak, als criteria in een evaluatielijst worden opgenomen. Leerlingen en leerkracht noteren een 
inschatting voor elk criterium. Nadien wordt op basis hiervan overlegd (peer- en co-evaluatie).  
Mogelijke criteria voor vaardigheden en attitudes in spreektaken: 
• hanteren van instructietaal; 
• verbale en niet-verbale gespreksconventies zoals het woord durven vragen, gepaste lichaamshouding, aan-

dacht van toehoorder trekken, oogcontact houden, controleren of je begrepen wordt, ruimte aan anderen geven 
om zich te uiten, tolerantie ten overstaan van een andere mening of reactie …; 

• spreektechniek zoals stemvolume, intonatie, spreeksnelheid, articulatie, uitspraak, gebruik Standaardneder-
lands; 

• taalzorg zoals zinsbouw, woordkeuze; 
• juist gebruik spreekplan (niet aflezen). 

 

LEERPLANDOELSTELLING 12: 
de leerlingen kunnen bij spreektaken strategieën inzetten. 

OD NED 26 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Communicatiebevorderende strate-
gieën: 
• het spreekdoel bepalen; 
• informatie verzamelen; 
• een spreekplannetje opstellen; 
• de bedoeling duidelijk formule-

ren; 
• het resultaat beoordelen in het 

licht van het spreekdoel. 

We streven ernaar dat de leerlingen deze spreekstrategieën op het einde van de eerste graad zelfstandig kunnen 
inzetten om hun spreekvaardigheid te verhogen. Hiertoe moeten ze systematisch aangeleerd en ingeoefend worden 
aan de hand van veelvoudige spreekmomenten zoals het oproepen van voorkennis, beeldmateriaal beschrijven, een 
woordspin maken, een placemat vormen, de betekenis van nieuwe woorden onderhandelen … 
Bij expliciete spreekopdrachten worden de communicatiebevorderende middelen onder de aandacht van de leerlingen 
gebracht aan de hand van richtvragen, gebaseerd op het OVUR-principe. 
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FUNCTIONELE TAALVAARDIGHEID: LEESVAARDIGHEID 

LEERPLANDOELSTELLING 13: 
de leerlingen lezen bepaalde woorden foutloos en zonder herhalingen. 

OD NED 7  

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Het inoefenen van frequent voorko-
mende woorden 

De leraar screent mogelijk problematische leerlingen op achtergebleven technische vaardigheden. Dat kan gaan over 
een tempoprobleem, een nauwkeurigheidsprobleem, een verklankingprobleem ... Hij zoekt daarbij een gepaste reme-
diëring.  
Taaltoetsen technisch lezen (zie bibliografie): 
• CITO-toetsen Technisch Lezen, 
• DMT-toets. 
Remediëringsoefeningen: 
• de leerlingen oefenen het technisch lezen van frequent voorkomende woorden door woordenrijen en teksten 

met een oplopende moeilijkheidsgraad veelvuldig luidop te lezen; 
• de tekst die door de leerling luidop wordt gelezen wordt opgenomen en gebruikt voor feedback. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 14:  
de leerlingen kunnen eenvoudige studieteksten foutloos en zonder herhalingen hardop lezen en begrijpen. 

OD NED 10 +11 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Studieteksten met minder frequente 
woorden en gebruiksaanwijzingen 
met zinnen met een gemiddelde 
lengte van 12 tot 15 woorden. 
 

Het gaat hier om technisch lezen. Onder technisch lezen verstaan wij de vaardigheid om een tekst dermate vlot te 
lezen dat de leestechniek geen hinderpaal vormt voor het begrijpen van de tekst. 
Aan technisch lezen kan zowel individueel als klassikaal gewerkt worden. 
De leraar ondersteunt het technisch lezen door met de leerlingen het lezen voor te bereiden. Onder zijn begeleiding 
oriënteren de leerlingen zich op de tekstsignalen zoals lay-out, titel, ondertitel, illustraties … Het verhelderen van die 
structuur helpt de leerlingen om die teksten zelfstandig te lezen en begrijpen. 
De leraar kan het voorlezen van een tekst ook demonstreren. 
Aandachtspunten bij individueel technisch lezen: 
• vaste regel: eerst stil lezen, dan hardop lezen; 
• nauwkeurig lezen wat er staat; 
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• overzien van grotere leesvelden: telkens de zin rustig overkijken op zoek naar betekenisvolle eenheden en dan 
pas verklanken; 

• aanduiden van pauzetekens; 
• opvoeren van het leestempo. 
Voorbeelden van klassikaal technisch lezen: 
• de leerlingen oriënteren zich onder begeleiding van de leraar. De leerlingen krijgen elk een korte leesbeurt 

hardop, nadat ze eerst de tekst in stilte gelezen hebben. De andere leerlingen luisteren aandachtig en formule-
ren een antwoord op de leesopdrachten bij de verschillende tekststukjes; 

• de leerlingen worden in homogene groepjes verdeeld. Ze lezen om beurt een stukje van de tekst op fluistertoon, 
met de bedoeling om de korte opdrachten die bij de tekst zijn gegeven, te beantwoorden. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 15: 
de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau informatie achterhalen in voor hen bestemde tekstsoorten. 

OD NED 18 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Tekstsoorten zoals: 
• instructies, 
• gebruiksaanwijzingen, 
• schema’s, 
• informatieve teksten, 
• fictionele teksten en gedich-

ten. 

Krachtlijnen voor het leesonderwijs in B-stroom: 
• de leraar zorgt ook voor taakgericht en realistisch leesonderwijs. Binnen het thema worden situaties gecreëerd 

waarin lezen onontbeerlijk is voor het bereiken van een bepaald doel, lezen dus als middel om iets te maken, 
iets te doen, iets te weten te komen, tot de oplossing te komen van een voorgelegd probleem, een beslissing te 
nemen…; 

• er wordt zo veel mogelijk gewerkt met authentiek tekstmateriaal, d.w.z. met teksten in hun originele lay-out.  
In leestaken op beschrijvend niveau wordt de informatie opgenomen zoals ze wordt aangeboden, in de informatie als 
dusdanig wordt geen transformatie aangebracht.  
Voorbeelden van leestaken op beschrijvend niveau: 
• de leerlingen volgen de instructies in een gebruiksaanwijzing bij een computerspel tijdens het spelen van het 

spel; 
• de leerlingen halen informatie uit een bijsluiter bij geneesmiddelen, uit zoekertjes in krant …; 
• de leerlingen selecteren uit een tabel de informatie die nodig is om op een gestelde vraag te antwoorden 

(busregeling, getijdentabel, kasticket, voetbaluitslagen, lessenrooster, openingsuren van winkel, telefoon-
gids …); 

• de leerlingen halen informatie uit eenvoudige kranten- en tijdschriftartikels (schoolkrant, Wablieft-krant …); 
• de leerlingen kunnen een personage uit een verhaal beschrijven of tekenen; 
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• de leerlingen lezen een verhalende tekst om kennis te nemen van de hoofdgedachte; 
• de leerlingen kunnen het verloop van een verhaal volgen.  

 

LEERPLANDOELSTELLING 16: 
de leerlingen kunnen op structurerend niveau in voor hen bestemde en duidelijk opgebouwde teksten informatie ordenen. 

OD NED 19 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Tekstsoorten zoals: 
• school- en studieteksten, 
• instructies bij schoolopdrach-

ten. 

Bij leestaken op structurerend niveau is er een actieve inbreng in de wijze waarop de informatie wordt aangeboden of 
gepresenteerd. Naargelang van het leesdoel dat men zichzelf stelt, worden bepaalde elementen uit het geheel gese-
lecteerd, brengt men een nieuwe ordening aan in het geheel of geeft men dit in een verkorte versie weer.  
Voorbeelden van leestaken op structurerend niveau: 
• de leerlingen ordenen logisch en chronologisch informatie uit teksten; 
• de leerlingen selecteren hoofdzaken in een tekst en geven ze in een schema weer; 
• de leerlingen halen uit taken, vraagstukken … de essentiële informatie om de opdracht uit te voeren. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 17: 
de leerlingen kunnen voor hen bestemde teksten op beoordelend niveau lezen. 

OD NED 20 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De tekstsoorten of media: 
• brieven, 
• digitale teksten, 
• jeugdkranten, 
• tijdschriften, 
• encyclopedieën, 
• themaboeken voor jongeren, 
• oproepen, 
• reclameteksten. 

Leestaken op beoordelend niveau impliceren altijd een tweede 'perspectief': men confronteert de aangeboden infor-
matie met een andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of met de eigen voorkennis die men rond het onder-
werp al heeft opgedaan of met vooropgestelde criteria. 
Voorbeelden voor het beoordelen van informatie: 
• de leerlingen lezen de uitnodigingen voor deelname aan een quiz van een postorderbedrijf, een verrassingsreis 

voor een verbazend lage prijs, belspelletjes kritisch; 
• de leerlingen maken uit of een tekst bruikbaar is in het kader van een opdracht; 
• de leerlingen wegen de informatie in een reclametekst of advertentie af tegen hun eigen behoeften. (bijv. re-

clame voor GSM, fastfood, games, jeugdtijdschrift); 
• de leerlingen kunnen bijvoorbeeld een gedicht associëren met een kleur; 
• tegenover reclameboodschappen, leren de leerlingen kritische vragen te formuleren zoals ‘Wat betekent “witter 

dan wit”?’. 
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LEERPLANDOELSTELLING 18: 
de leerlingen verwerven leesplezier. 

OD NED 21 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Teksten zoals  
• jeugdliteratuur, historische 

verhalen, hobbylectuur, strip-
verhalen. 

Het lezen van fictionele teksten moet leerlingen aanzetten om te genieten van het lezen en hen ertoe bewegen om 
zelfstandig te gaan lezen.  
Mogelijke werkvormen: 
• bezoek aan de bibliotheek, het uitnodigen van een auteur van jeugdboeken in de klas …; 
• lezen in een leeshoek;  
• voorlezen uit een boek in de klas; 
• filmfragmenten als illustratie voor fragmenten uit jeugdboeken gebruiken; 
• via boekenzoekers hen de weg laten ontdekken naar boeken die hen liggen. 
Het is belangrijk dat de leerlingen uitgenodigd worden tot lezen door de keuze van geschikte onderwerpen die aan-
sluiten bij hun leefwereld. (bijv. via www.boekenzoeker.org). 

 

LEERPLANDOELSTELLING 19: 
de leerlingen kunnen bij leestaken een aantal strategieën inzetten. 

OD NED 26 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De volgende communicatiebevorde-
rende middelen: 
• het leesdoel bepalen; 
• verwachtingen formuleren; 
• aanwijzingen binnen de com-

municatiesituatie gebruiken 
(zoals: zender, ontvanger, 
boodschap, ruis, code, kanaal, 
context); 

• zich concentreren; 
• gericht informatie zoeken; 
• de vermoedelijke betekenis 

Het is de bedoeling dat de leerling zijn leesstrategie kiest in functie van het leesdoel.  
Voorspellend lezen
Voorbeelden: 

: de leerling activeert zijn voorkennis om allerlei voorspellingen te doen over de tekst. 

• de leerlingen voorspellen aan de hand van illustraties waarover een verhaal vermoedelijk zal gaan; 
• de leerlingen voorspellen hoe een verhaal zal verder gaan na een onderbreking in het lezen van het verhaal; 
• de leerlingen krijgen een deel van een advertentie en trachten te zeggen voor welk product reclame gemaakt 

wordt.  
Oriënterend lezen

Voorbeelden: 

: de leerling activeert zijn voorkennis. Hij vraagt zich af waarover de tekst gaat en wat er precies van 
hem verwacht wordt. Hij leest de tekst snel en selectief door (zeer weinig woorden op een pagina lezen en heel veel 
overslaan) met de bedoeling een eerste algemene indruk ervan te verwerven. 

• de leerlingen leiden uit de buitenkant van de tekst af of de tekst geschikt is voor een opdracht, interessant is, 
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van onbekende woorden uit 
de context afleiden; 

• herlezen wat onduidelijk is; 
• een woordenboek gebruiken; 
• het resultaat beoordelen in het 

licht van het leesdoel. 

voor hen bedoeld is … 
Zoekend lezen

Voorbeelden: 

: de leerling wil welbepaalde informatie uit de tekst halen (ook scannen genoemd). Dit is een specifieke 
vorm van gericht lezen om specifieke tekstinformatie op te zoeken (bijv. bepaalde woorden, data, cijfergegevens ...) of 
het antwoord op een specifieke vraag op te zoeken. 

• de leerlingen zoeken gegevens in een tabel of schema, zoals een dienstregeling van De Lijn, een website van 
een bedrijf …; 

• de leerlingen zoeken binnen een opgegeven tijd een plaats, datum, naam, aantal … in een tekst. 
Globaal lezen
Hier gaat hij nog een stapje verder dan bij oriënterend lezen: hij wil weten wat er over het centrale thema zoal gezegd 
wordt, wat de kernuitspraken zijn over het thema en de deelonderwerpen. Hij wil een antwoord vinden op de vragen bij 
het thema. De leerling concentreert zich op kernwoorden en kernzinnen. Die staan meestal vooraan en achteraan in 
de alinea’s (Elza-lezen = eerste, laatste zin alinea). 

: de leerling leest de tekst diagonaal om er de hoofdzaken uit te halen (ook skimmen genoemd). 

Voorbeelden: 
• de leerlingen geven het globale onderwerp van een tekst aan; 
• de leerlingen vatten de verschillende alinea’s in grote lijnen samen. 
Intensief lezen

Voorbeelden: 

: de leerling leest de hele tekst aandachtig om er allerlei belangrijke gegevens uit te halen. Hij let dus op 
hoofd- en bijzaken om de tekst helemaal te begrijpen. 

• de leerlingen vullen een schema aan met hoofdzaken uit een gelezen tekst; 
• de leerlingen vergelijken twee teksten over hetzelfde onderwerp de hand van criteria. 
Inzetten van een moeilijke woordenstrategie: 
Wat doe je met een moeilijk woord? 
• Je kunt kijken of je het woord kan overslaan. 
• Je kunt kijken of de zinnen eromheen uitleg geven. 
• Je kunt kijken of de schrijver uitleg geeft. 
• Je kunt kijken of het woord uit andere woorden bestaat. 
Lukt dat allemaal niet?  
• Dan kun je aan een ander vragen wat het woord betekent of het opzoeken in het woordenboek. 
• Controleer of de betekenis in de zin past. 
Bij leestaken worden de communicatiebevorderende middelen onder de aandacht van de leerlingen gebracht aan de 
hand van richtvragen, gebaseerd op het OVUR-principe. 
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FUNCTIONELE TAALVAARDIGHEID: SCHRIJFVAARDIGHEID 

LEERPLANDOELSTELLING 20: 
de leerlingen hebben een goede schrijfhouding en een duidelijk en goed leesbaar handschrift. 

OD NED 5 +6 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Elementen die daar toe bijdragen Wordt geoefend in het kader van de functionele schrijftaken in de thema’s. Geen lesuren ‘schoonschrift’ 
Mogelijke elementen: 
• een correcte lichaamshouding hebben; 
• met de juiste spanning een pen vasthouden; 
• in de juiste houding een klavier bedienen ...  
De leraar geeft de leerlingen voldoende tijd om dingen te noteren. Hij signaleert ook vermoedens van mogelijke 
disorthografie aan het CLB. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 21 
de leerlingen kunnen op kopiërend niveau bepaalde woorden en teksten op- en overschrijven. 

OD NED 2+8+22 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Frequent voorkomende, onverander-
lijke woorden en zinnen van geringe 
lengte. 
Teksten: 
• overzichten, 
• aantekeningen, 
• mededelingen. 

Bij voorkeur functionele opdrachten zoals notities voor agenda, schema van de les, moeilijke woorden uit de les … 
De leraar schrijft regelmatig kernwoorden op het bord opdat de leerlingen ze kopiëren met de bedoeling dat woord-
beelden zich in hun hoofd vormen. 
Het schrijven van moeilijke woorden wordt best gekoppeld aan woordbegrip door bijv. betekenisonderhandeling met 
behulp van een woordspin. 
Voorbeelden: 
• de leerlingen leggen een (digitaal) woordenschrift aan waarin ze moeilijke woorden noteren met de betekenis (in 

eigen woorden of uit jeugdwoordenboek) en een voorbeeldzin; 
• de leerlingen vullen woordzoekers of kruiswoordraadsels in om het correcte woordbeeld in te oefenen; 
• de leerlingen schrijven over uit een boek, uit een map van een medeleerling, van het bord ... (overschrijven); 
• de leerlingen schrijven korte, eenvoudige en functionele opdrachten op zoals het lesonderwerp en het mee te 

brengen materiaal, opgaven voor huistaken … in de agenda (opschrijven). Bij meer uitgebreide instructies 
schrijft de leraar mee aan het bord. 
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LEERPLANDOELSTELLING 22: 
de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau teksten schrijven voor leeftijdgenoten. 

OD NED 23 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De tekstsoorten: 
• een oproep,  
• een uitnodiging,  
• een instructie,  
• een kort bericht. 

Bij schrijftaken op beschrijvend niveau wordt de informatie weergegeven zoals ze wordt aangeboden, zonder trans-
formatie. 
Er wordt best gekozen voor motiverende schrijftaken die functioneel zijn binnen een thema. 
Aanvankelijk kunnen de leerlingen o.m. voorbereidende schrijfoefeningen maken: 
• zinnen ordenen met behulp van afbeeldingen; 
• zinnen omzetten (mededelend, vragend, uitroepend maken); 
• puzzelen met zinnen; 
• zinsdelen ordenen; 
• zinsdelen zoeken om de zinskern aan te vullen; 
• zinnen bouwen bij een prent of een prentenreeks; 
• de tekstballonnetjes van een stripverhaal invullen; 
• aansluitend bij een gegeven zin een tweede bedenken, dan een derde, enz., zodat een samenhangend geheel 

wordt bereikt. 
Voorbeelden van schrijftaken op beschrijvend niveau: 
• de leerlingen maken een affiche voor het schoolfeest, een strooibriefje voor een sportmanifestatie …; 
• de leerlingen schrijven een uitnodigingskaartje voor een fuif, verjaardagsfeestje …; 
• de leerlingen schrijven een spelinstructie bij een zelfgemaakt spel, een recept …; 
• de leerlingen schrijven een kattenbelletje, een wenskaart, een verjaardagskaart, een vakantiegroet ...; 
• de leerlingen beantwoorden vragen bij afbeeldingen en schrijven zo een samenhangende tekst. 
Als taalsteun kan gewerkt worden met schrijfkaders. Een schrijfkader is een tekst waarvan alleen de beginzinnen zijn 
gegeven. Leerlingen moeten de tekst aanvullen, bijvoorbeeld op basis van voorkennis of het geleerde. Het helpt leer-
lingen zinnen te formuleren. 
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LEERPLANDOELSTELLING 23: 
de leerlingen kunnen op structurerend niveau een boodschap neerschrijven. 

OD NED 24 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Tekstsoorten zoals: 
• een persoonlijke mail of brief, 
• een verslag, 
• een formulier (voor hun leef-

tijd), 
• een antwoord op 

(toets)vragen. 

Bij schrijftaken op structurerend niveau is er een actieve inbreng in de wijze waarop de informatie wordt aangeboden 
of gepresenteerd. Naargelang van het schrijfdoel en van het publiek geeft men aan de tekst een welbepaalde struc-
tuur mee. 
Voorbeelden van schrijftaken op structurerend niveau: 
• de leerlingen schrijven een klasblog, een mail via het digitaal schoolplatform …; 
• de leerlingen maken een kort verslag van een uitstap; 
• de leerlingen vullen op een formulier (bijv. een aanvraag voor busabonnement, een inschrijvingskaart voor een 

sportclub …) de gevraagde gegevens in; 
• de leerlingen schrijven goed geformuleerde antwoorden bij tekstvragen. 
Ook bij deze schrijftaken steunen schrijfkaders rechtstreeks het structureren. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 24: 
de leerlingen kunnen hun teksten verzorgen rekening houdend met een aantal formele eisen. 

OD NED 25 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Eisen zoals: 
• een verzorgd handschrift; 
• een verzorgde lay-out;  
• spellingafspraken en –regels 

toepassen in verband met het 
schrijven van: 
− woorden met vast 

woordbeeld: klankzui-
vere woorden, hoogfre-
quente niet-klankzui-
vere woorden, 

− woorden met verander-
lijk woordbeeld: werk-

Klemtoon ligt op het verzorgen van schrijfproducten, niet op een feilloze spelling. 
In de eerste plaats worden de leerlingen zelfredzaam gemaakt bij het maken van schrijftaken door het hanteren van 
woordenboek en spellingcontrole. 
Spellinginstructie wordt best als volgt aangepakt: 
• vertrekken van schrijfproducten van de leerlingen en vanuit de veel voorkomende fouten de spellinginstructie 

geven in een kort cursorisch moment; 
• inductief aanleren van spellingregels: de leerlingen uit voorbeelden, ervaringen … de regels laten afleiden; 
• grammaticale regels en spellingsregels vastleggen in instructiekaarten, die de leerlingen kunnen inzetten bij 

volgende schrijftaken; 
• herhaalde korte oefeningen op de spellinginstructie, aansluitend bij de schrijftaak; 
• evaluatie van grammaticale regels en spellingsregels gebeurt in de context van een schrijftaak, geen geïso-

leerde dictees. 
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woorden, klinker in 
open en gesloten letter-
greep, verdubbeling 
medeklinker, niet-klank-
zuivere eindletter; 

• hoofdletters; 
• interpunctietekens (. , ? ! :) 
 

LEERPLANDOELSTELLING 25: 
de leerlingen kunnen bij de ontwikkelingsdoelen voor schrijven een aantal strategieën inzetten. 

OD NED 26 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De volgende communicatiebevorde-
rende middelen: 
• het schrijfdoel bepalen; 
• informatie verzamelen; 
• een schrijfplan gebruiken; 
• een woordenboek gebruiken; 
• de eigen tekst herwerken; 
• het resultaat beoordelen in het 

licht van het schrijfdoel. 

Het is de bedoeling dat bij elke schrijftaak de strategieën worden aangeleerd en ingeoefend, zodat ze geautomati-
seerd worden. 
Bij schrijfopdrachten worden de communicatiebevorderende middelen onder de aandacht van de leerlingen gebracht 
aan de hand van richtvragen, gebaseerd op het OVUR-principe. 
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WOORDENSCHAT 

LEERPLANDOELSTELLING 26: 
de leerlingen breiden hun woordenschat uit. 

OD NED 9 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Het uitbreiden van actieve en pas-
sieve basiswoordenschat (functio-
neel, schools, beroepsgericht). 

Alle thema’s aangrijpen om de woordenschat uit te breiden met 
• laagfrequente woorden uit de omgangstaal; 
• schooltaalwoorden, signaalwoorden en verwijswoorden; 
• vaktaalwoorden. 
Aandachtspunten: 
• visuele insteek/voordoen/betekenisonderhandeling; 
• met gekende woorden definiëren; 
• van receptief naar productief; 
• herhalen in verschillende contexten; 
• betekenisonderhandeling: door overleg tussen leerlingen komen tot een beter begrip van het woord; 
• in woordenschrift neerschrijven met definitie in eigen woorden en contextzin. 
Suggesties voor oefeningen: 
• de leerlingen achterhalen in groepjes de betekenis van een aantal woorden (bijv. met een woordspin) Ze ver-

gelijken hun resultaat met wat in het woordenboek staat. Daarna maken ze samen met de woorden enkele 
contextrijke zinnen, een rijmpje of verhaaltje; 

• de leerlingen leggen per thema een woordenlijst aan waarin het begrip, de omschrijving en een contextzin wordt 
genoteerd; 

• de leerlingen raadplegen de themaposter met de belangrijkste woorden uit een thema, die in de klas ophangt. 
Deze woorden zijn eerst aangeleerd en ingeoefend bij het begin van het thema; 

• de leerlingen brengen woorden aan vanuit een beroepsgericht vak, bijv. de ingrediënten uit recepten, de namen 
van werktuigen, bewerkingen ... 
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TAALBESCHOUWING 

LEERPLANDOELSTELLING 27: 
de leerlingen tonen bij taalhandelingen en taalbeschouwing aandacht, begrip en respect voor de persoon van de ander en zijn 
cultuur.  

OD 28*-34* 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Aandacht en begrip voor culturen. 
Aandacht en begrip voor verschillen 
en gelijkenissen tussen culturen. 

De leraar gebruikt bewust de situaties die de leerlingen vanuit hun verschillende culturele achtergronden in de klas 
brengen.  
Onder cultuur kan zowel worden gedacht aan jongerenculturen, subculturen, kwesties man -vrouw, etnische verschil-
len ...  
De interculturele component kan ook een leidraad zijn bij de materiaalkeuze voor om het even welke taak. 
Voorbeeld: 
• de leerlingen zien het cultuurgebonden aspect van taalhandelingen in, zoals overvloedige beleefdheidsvormen, 

iemand niet aankijken wanneer je in gesprek bent, iemand bewust niet de hand schudden; 
• de leerlingen herkennen aanwijzingen voor cultuurverschillen in krantenkoppen, reclameslogans …; 
• de leerlingen leren omgaan met cultuurverschillen door deel te nemen aan contexten die afwijken van hun eigen 

cultuur, zoals tekst over Halloween voor wie dit feest te heidens is, vleesrecepten lezen voor veganisten …; 
• de leerlingen luisteren naar songteksten en bespreken de cultuur waar ze in passen. 
Zelfs bij taalbeschouwing, kunnen interculturele contexten opduiken, zoals zoek de persoonsvorm in ‘Jan en Yves 
geven elkaar volgende week hun ja-woord’. 
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LEERPLANDOELSTELLING 28: 
de leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete situaties nadenken over taalgebruik in functie van de situatie 

OD NED 27*- 28*- 
29- 30 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Reflecteren op: 
• de belangrijkste factoren in de 

communicatiesituatie: zender, 
ontvanger, boodschap, be-
doeling, situatie; 

 
 
 
 

 
 
• het gebruik van standaardtaal, 

tussentaal en dialect; 
• het gebruik van in hun omge-

ving voorkomende talen; 
• normen, houdingen, vooroor-

delen en rolgedrag via taal; 
• taalgedragsconventies; 
• de gevolgen van hun taalge-

drag voor anderen en henzelf; 
• talige aspecten van cultuurui-

tingen in hun omgeving. 

Dit betekent dat de leerlingen stilstaan bij wat ze tegenover wie willen bereiken. Daar zullen ze zowel hun taalgebruik 
voor moeten inzetten, als hun respect voor de persoon en de cultuur van de ander. Dit is een complexe vaardigheid. 
Daarom moet de leraar met functionele opdrachten werken, waarin de leerlingen expliciet de OVUR-stappen doorlo-
pen. 
Voorbeelden: 
• de leerlingen leiden in een reclamespot de boodschap af, wie de boodschap verstuurde en langs welk kanaal, 

aan wie ze gericht is en wat er de bedoeling van is en bespreken de invloed van alle factoren; 
• de leerlingen schrijven of lezen een briefje naar een vakantievriendje, de burgemeester, of een nieuwjaars-

brief … en denken na over de factoren in de communicatiesituatie; 
• de leerlingen schrijven een uitnodiging voor een verjaardagfeestje, een verslagje, voor de schoolkrant en ze 

reflecteren daarbij over wie schrijft, wie leest, over de aard van de boodschap, over de bedoeling en de situatie. 
In de eerste plaats betekent dit dat de leerlingen bereid zijn taalverschillen onder ogen te zien, bijvoorbeeld het onder-
scheid tussen standaardtaal en tal van tussentalen. Bovendien zouden ze ook bereid moeten zijn hun taalgebruik aan 
te passen aan de vereisten van de situatie waarin ze zich bevinden, te weten: doel en publiek. 
Met taalgedragconventies wordt bijvoorbeeld bedoeld: begroetings- en afscheidsformules, verschillende gradaties van 
beleefdheid ...  
Met talige aspecten van cultuuruitingen wordt bijvoorbeeld bedoeld hoe woorden een verschillende bijklank kunnen 
hebben in verschillende bevolkingsgroepen, bijv. ‘eer’ in mediterrane culturen. 
Voorbeelden: 
• de leerlingen vergelijken situaties waarin informele en formele taal gesproken wordt, bijv. gesprek tussen vrien-

den, tussen leerlingen en directeur en/of onbekende bezoekers van de school, een reclamespot over voetbal-
vrienden, een gesprek tussen dokters …en leiden hieruit het bestaan van taalvarianten af; 

• de leerlingen zijn bereid na te denken over het taalgebruik in een bepaalde boodschap: heb ik niet te impulsief, 
ongepast of grof gereageerd op wat anderen zeggen of doen? heb ik niet teveel de baas gespeeld? waarom 
heb ik wel/geen succes als ik dialect praat? waarom begrijpt de leraar mij niet als ik een vraag stel? 
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LEERPLANDOELSTELLING 29: 
de leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete situaties en op hun niveau nadenken over het taalsysteem. 

OD NED 27*-31 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Reflecteren op: 
• klanken, woorden, zinnen, 

teksten; 
• spellingvormen; 
• betekenissen. 

Voorbeelden: 
• de leerlingen geven de verbindingswoorden die een verband uitdrukken (signaalwoorden) tussen informatieve 

elementen in een tekst aan (oorzakelijk, chronologisch, tegenstellend ...); 
• de leerlingen herkennen (weten over welk woord het gaat) de grammaticale termen en begrippen die de leraar 

gebruikt bij het commentariëren van de schrijfproducten, bijv. enkelvoudige /samengestelde zinnen, onderwerp 
/werkwoordsvorm, mannelijk/vrouwelijk/onzijdig …; 

• de leerlingen luisteren inhoudelijk en tegelijk taalbeschouwelijk, naar een tekst als de leraar ze vraagt: ‘De spre-
ker gebruikt drie bijvoeglijke naamwoorden om zijn gevoelens te beschrijven, welke zijn het?’. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 30: 
de leerlingen kunnen op hun niveau reflecteren op de door hen gebruikte strategieën en daarbij de voorgaande attitudes, 
kennis en vaardigheden inzetten. 

OD NED 32 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Dit houdt in: 
• luisterstrategieën, kijkstrate-

gieën, 
• spreekstrategieën, 
• leesstrategieën, 
• schrijfstrategieën. 

Alle attitudes, kennis en vaardigheden die de leerlingen ontwikkelen zijn functioneel in de taak waaraan ze werken (zie 
OVUR).  
Voorbeelden: 
• de leerlingen beseffen dat ze bepaalde passages moeten herlezen als ze informatie gemist hebben (leesstrate-

gieën); 
• de leerlingen toetsen hun interpretatie van wat iemand zegt door te parafraseren in een vraag: “Dus je bedoelt 

dat …? Heb ik het goed begrepen?” (luisterstrategie). 
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LEERPLANDOELSTELLING 31: 
de leerlingen kunnen bij alle ontwikkelingsdoelen Nederlands de bijhorende taalbeschouwelijke begrippen en/of termen 
gebruiken. 

OD NED 33 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Taalbeschouwelijke begrippen en 
termen uit lijst in bijlage. 

Dit betekent dat de leerlingen, terwijl ze aan de ontwikkelingsdoelen werken, de taalbeschouwelijke termen uit de ko-
lom ‘begrip en term’ kunnen hanteren waar dat in de stappen van OVUR relevant is.  
Voorbeeld: 
• de leerlingen herkennen (weten over welk woord het gaat) de grammaticale termen en begrippen die de leraar 

gebruikt bij het commentariëren van de schrijfproducten, bijv. enkelvoudige /samengestelde zinnen, onderwerp 
/werkwoordsvorm, mannelijk/vrouwelijk/onzijdig … 
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DOMEIN - FUNCTIONELE REKENVAARDIGHEID CLUSTERS VAN LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 BASISVAARDIGHEDEN 

GETALLEN EN BREUKEN 

SCHAAL EN PERCENT 

LIJNEN EN HOEKEN 

GROOTHEDEN 

SCHEMATISCHE VOORSTELLINGEN 
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FUNCTIONELE REKENVAARDIGHEID: BASISVAARDIGHEDEN 

LEERPLANDOELSTELLING 32: 
de leerlingen kunnen grootheden en resultaten van bewerkingen vooraf schatten, zinvol afronden en controleren. 

OD WIS 11-12-15 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Schatten 
Afronden 
Controleren 

Schatten, afronden en controleren zijn basisvaardigheden, die best in alle clusters geïntegreerd worden en in de eva-
luatie moeten opgenomen worden.  

Schatten:  

• Grootheden: het te schatten maatgetal vergelijken ten opzichte van een zelfgekozen, courant gebruikte referen-
tie-eenheid. 
Voorbeelden van referentie-eenheden: 
− breedte duim, lengte voet, afstand tussen de toppen van duim en pink van een uitgestrekte hand (span), 

spanbreedte tussen de uitgestrekte duim en wijsvinger, afstand tussen de uiteinden van de handen bij in 
één vlak uitgestrekte armen, een grote stap, hoogte deur ...; 

− een emmer water is ongeveer 10 l, een pak suiker weegt 1 kg, flink doorstappen komt overeen met een 
snelheid van 6 km/h ... 

 

  

  

 

 

 

Voorbeelden van schatten: 
− de klas is 9 m lang, want ik stap in 9 stappen van de ene muur naar de andere. Een grote stap is onge-

veer 1 m; 
− deze kast is ongeveer even hoog als de deuropening, dus de kast zal ongeveer 2 m hoog zijn; 
− de melkfles is nog voor de helft vol, er zit dus nog ongeveer een 1/2 liter in; 
− het lijkt hier warmer dan 18°C, want bij ons thuis is het steeds 18°C; 
− van het station tot de school is het ongeveer 20 min flink doorstappen, de afstand tussen station en 

school is dus ongeveer 2 km. 
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• Resultaten van bewerkingen: het resultaat van een bewerking schatten we door de getallen in de bewerking af 
te ronden. 
Voorbeeld: 
Ik koop een bal (€ 3,25), een sjaal (€ 16,85) en een muts (€ 10,35). 
Afronden:  
3,25   3                               of        3,25  3,3 
16,85  17                                       16,85  16,9 
10, 34  10                                      10,34  10,3     
Ik schat dat ik ongeveer                    Ik schat dat ik ongeveer  
 € 30 moet betalen                             € 30,5 moet betalen 

Afronden: 

Het afronden van getallen gebeurt in functie van het doel en de context (rekenen met geld (EURO) = tot op 0,01 
nauwkeurig). 

Controleren: 

Het controleren van uitgevoerde bewerkingen kan gebeuren door: 
• de uitkomsten van de bewerkingen te vergelijken met de schatting; 
• het uitvoeren van de inverse bewerking; 
• het berekenen met zakrekenmachine; 
• het bewaken van de realiteitszin in levensechte contexten. 
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LEERPLANDOELSTELLING 33: 
de leerlingen kunnen met een zakrekenmachine optellen, aftrekken, vermenigvuldigen delen en een percent nemen van een 
getal. 

OD WIS 14-16-17 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Zakrekenmachine: 
• hoofdbewerkingen, 
• percent. 

In levensechte contexten kan de zakrekenmachine een handig hulpmiddel zijn. 
Met de leerlingen dienen duidelijke afspraken gemaakt worden over het al of niet gebruiken van de zakrekenmachine. 
Het hoofd- en cijferrekenen en het gebruik van de zakrekenmachine zijn complementaire vaardigheden die afhankelijk 
van de situatie worden ingezet. 
Hoofdbewerkingen: 
• optelling en aftrekking van getallen; 
• vermenigvuldiging van getallen; 
• deling van getallen. 
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FUNCTIONELE REKENVAARDIGHEDEN: GETALLEN EN BREUKEN 

LEERPLANDOELSTELLING 34: 
de leerlingen kunnen hoofdbewerkingen met natuurlijke getallen maken, met inbegrip van de nulmoeilijkheid. 

OD WIS 7-10 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Getallenkennis: 
• terminologie; 
• lezen van getallen; 
• ordenen van getallen; 
• afronden. 

Het is de vrijheid van de vakgroep om de clusters natuurlijke getallen en decimale getallen verticaal of horizontaal aan 
te bieden: 

• verticaal: 
eerst alle leerinhouden van de natuurlijke getallen behandelen en vervolgens de leerinhouden van de decimale 
getallen; 

• horizontaal: 
per leerinhoud natuurlijke en decimale getallen gezamenlijk behandelen. 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): cijfer, natuurlijk getal. 
Lezen van getallen in levensechte contexten uit de omgeving en leefwereld van de leerlingen. 
In functie van ordenen, afronden en schatten van natuurlijke getallen KAN het bepalen van de positiewaarde van een 
cijfer in een getal ( honderdtallen, tientallen, eenheden ...) worden aangebracht, bijvoorbeeld:60 560 afronden tot op 
de honderdtallen. 
Ordenen van getallen:  
• gebruik hiervoor de tekens >, ≥, =, <, ≤; 
• rangschikken volgens dalende en stijgende orde; 
• natuurlijke getallen op een getallenas plaatsen. 

Optelling en aftrekking 
• terminologie; 
• schatten; 
• hoofdrekenen; 
• cijferrekenen; 
• controleren. 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): optelling, som, aftrekking, verschil en termen (eventueel ook aftrekker 
en aftrektal); 
Hoofdrekenen: som en verschil van 2 getallen maken (termen tot 100); 
Cijferrekenen: 
• schikking van de termen onder elkaar; 
• som: maximum 3 termen en sommen tot 1 000 000; 
• verschil: termen kleiner dan 1 000 000. 

Vermenigvuldiging en deling: 
• terminologie; 
• schatten; 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): vermenigvuldiging, product, factoren, deling, quotiënt, deeltal, deler, 
rest. 
Hoofdrekenen:  
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• hoofdrekenen; 
• cijferrekenen; 
• controleren. 

• tafels van vermenigvuldiging; 
• hoofdrekenen, zoals  

− vermenigvuldigen met en delen door factor 10, 100, 1 000; 
− getal kleiner dan 100 vermenigvuldigen met en delen door 2, 4 en 5. 

Cijferrekenen: 
• schikking van de factoren; 
• vermenigvuldiging met factoren kleiner dan 1 000; 
• deling met maximum 5 cijfers in deeltal en 3 maximum 2 cijfers in de deler. 

Vraagstukken betreffende hoofdbe-
werkingen met natuurlijke getallen 

Gebruik zoveel mogelijk levensechte contexten uit de omgeving en leefwereld van de leerlingen. De leerlingen ervaren 
hierdoor de praktische bruikbaarheid en nood. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 35: 
de leerlingen kunnen hoofdbewerkingen met een decimaal getal en een natuurlijk getal maken. 

OD WIS 9-10 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Getallenkennis: 
• terminologie; 
• lezen van decimale getallen; 
• ordenen van decimale getal-

len; 
• afronden. 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): cijfer, kommateken, decimaal getal (kommagetal). 
Lezen van getallen in levensechte contexten uit de omgeving en leefwereld van de leerlingen. 
In functie van ordenen, afronden en schatten van decimale getallen KAN ook hier het bepalen van de positiewaarde 
van een cijfer in een getal (honderdtallen, tientallen, eenheden, tienden, honderdsten …) worden aangebracht, bij-
voorbeeld 605,67 afronden op een tiende. 
Ordenen van decimale getallen:  
• gebruik hiervoor de tekens >, ≥, =, <, ≤; 
• rangschikken volgens dalende en stijgende volgorde; 
• decimale getallen op een getallenas plaatsen. 

Optelling:en aftrekking 
• terminologie; 
• schatten; 
• cijferrekenen; 
• afronden; 
• controleren. 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): optelling, som, aftrekking, verschil en termen. 
Cijferrekenen: 
• schikking van de termen onder elkaar; 
• optelling en aftrekking van decimale getallen (maximum 2 cijfers na de komma). 
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Vermenigvuldiging en deling: 

• terminologie; 
• schatten; 
• cijferrekenen; 
• afronden; 
• controleren. 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): vermenigvuldiging, product, factoren, deling, quotiënt, deeltal, deler, 
rest. 
Hoofdrekenen: een decimaal getal vermenigvuldigen met en delen door 10, 100, 1000 
Cijferrekenen: 
• schikking van de factoren; 
• vermenigvuldigingen van decimale getallen (maximum 3 cijfers na de komma in het product); 
• deling van decimaal getal door een natuurlijk getal (deeltal en quotiënt: maximum 2 cijfers na de komma). 

Vraagstukken betreffende hoofdbe-
werkingen met decimale getallen 

Gebruik zoveel mogelijk levensechte contexten uit de omgeving en leefwereld van de leerlingen. De leerlingen ervaren 
hierdoor de praktische bruikbaarheid en noodzaak. 

  

LEERPLANDOELSTELLING 36: 
de leerlingen kunnen een rekenkundig gemiddelde berekenen. 

OD WIS 48 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Rekenkundig gemiddelde Rekenkundig gemiddelde berekenen voor zowel natuurlijke als decimale getallen. 
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LEERPLANDOELSTELLING 37: 
de leerlingen kunnen breuken optellen en aftrekken waarbij het resultaat een breuk is met een noemer kleiner dan of gelijk aan 
16. 

OD WIS 8-10 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Breuken: 
• terminologie; 
• breuken vereenvoudigen; 
• optellen en aftrekken van breu-

ken. 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): 
• breuk, teller, noemer, breukstreep; 
• gelijknamige en ongelijknamige breuken. 
Breuken vereenvoudigen: in functie van optellen en aftrekken van breuken. 
Optellen en aftrekken van breuken : gemeenschappelijke noemer maximum 16. 

Vraagstukken in verband met breu-
ken 

Gebruik zoveel mogelijk levensechte contexten uit de omgeving en leefwereld van de leerlingen. De leerlingen erva-
ren hierdoor de praktische bruikbaarheid en noodzaak. 
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FUNCTIONELE REKENVAARDIGHEID: SCHAAL/PERCENT 

LEERPLANDOELSTELLING 38: 
de leerlingen kunnen een 
tweedimensionale tekening 
verkleind, vergroot tekenen 
met behulp van een raster. 

LEERPLANDOELSTELLING 39: 
de leerlingen hebben inzicht 
in het schaalbegrip. 

LEERPLANDOELSTELLING 40: 
de leerlingen kunnen met te-
keningen en modellen op 
schaal werken. 

LEERPLANDOELSTELLING 41: 
de leerlingen kunnen met plat-
tegronden en plan werken 

 

OD WIS 3 
OD WIS 47 
OD WIS 49 
OD WIS 46 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Schaal: 
• terminologie; 
• afmetingen kaart, plan, platte-

grond, model ... omzetten naar 
werkelijke afstanden; 

• op schaal tekenen. 

Terminologie: lijnschaal, schaal in breukvorm. 
Confronteer de leerlingen met de verschillende notaties van een schaal. 
Werkelijke afstanden of afmetingen bepalen: afmetingen kaart, plan, plattegrond, model … omzetten naar werkelijke 
afstanden. 
Op schaal tekenen: werkelijke afstanden of afmetingen worden met een gegeven schaal omgezet naar afmetingen 
voor plan, plattegrond, tekening ... 

 

LEERPLANDOELSTELLING 42: 
de leerlingen kunnen met verhoudingen en percenten in praktische situaties werken. 

OD WIS 13 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Percent: 
• betekenis; 
• handige rekenregels voor 

eenvoudige percenten (1%, 
5%, 10%, 20%, 25%, 50% ...); 

• percent nemen van een getal 
(met en zonder rekenma-
chine); 

• percentberekening in prakti-
sche situaties. 

Percentaanduidingen in een bepaalde context herkennen en een betekenis geven afhankelijk van de context: 
Betekenis 

• in een winkel tijdens de koopjesperiode verwijst % naar ‘prijsvermindering’; 
• op een wijnfles verwijst % naar het alcoholgehalte; 
• in bankdocumenten verwijst % naar interest of premie; 
• in kledingsetiketten verwijst % naar de samenstelling van de stof; 
• op een verkeersbord verwijst % naar hellingspercentage. 
Eenvoudige percenten snel uitrekenen
• 1%  delen door 100; 

: 

• 5%  delen door 20 of delen door 10 en delen door 2; 
• 10%  delen door 10; 



1e graad B-stroom - Basisvorming 39 
AV PAV (1e leerjaar: 13 lestijden/week, 2e leerjaar: 8 lestijden/week) - Functionele rekenvaardigheid: schaal/percent 

  

• 20%  delen door 5 of delen door 10 en maal 2; 
• 25%  delen door 4 of tweemaal delen door 2; 
• 50%  delen door 2. 
Percent van een getal berekenen
• door toepassen van de regel: 

5 % van een getal 

: 

5  het getal
100

×
=

• met de %-toets zakrekenmachine; 

;                  

• UITBREIDING: percent bepalen met de regel van drie. 
Vraagstukken
Gebruik zoveel mogelijk levensechte contexten uit de omgeving en leefwereld van de leerlingen. De leerlingen erva-
ren hierdoor de praktische bruikbaarheid en noodzaak. 

 in verband met percent. 

Voorbeelden:  
• x% korting berekenen bij aankoop van een GSM ...; 
• x% BTW berekenen bij aankoop van een Ipod ...; 
• verkoopprijs bepalen rekeninghoudend met korting of BTW; 
• korting omzetten in percent; 
• hellingspercentage berekenen en interpreteren bijvoorbeeld bij verkeersborden. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 43: 
de leerlingen hebben inzicht in de relatie tussen breuk, decimaal getal en percent. 

OD WIS 6 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Verband tussen breuken, percenten 
en decimale getallen • een decimaal getal schrijven als een breuk en omgekeerd: 

0,5 kg suiker = 1/2 kg (0,5 = 5/10 = 1/2) suiker 
3/4 l melk = 0,75 l (3/4 = 75/100 = 0,75) melk; 

Verband tussen breuken, percenten en decimale getallen: 

• een percent schrijven als een breuk en omgekeerd 
40% van de leerlingen dragen een bril = 40 leerlingen op 100 (40/100 = 4/10 = 2/5) 
voor een GSM van € 50 krijgen we € 10 korting of 20% (10/50 = 20/100 = 20% = 1/5). 
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FUNCTIONELE REKENVAARDIGHEID: LIJNEN EN HOEKEN 

LEERPLANDOELSTELLING 44: 
de leerlingen kunnen tekeningen correct 
van het bord overnemen. 

LEERPLANDOELSTELLING 45: 
de leerlingen kennen verschillende soor-
ten lijnen en kunnen ze tekenen. 

LEERPLANDOELSTELLING 46: 
de leerlingen herkennen de onderlinge 
stand van rechten en kunnen rechten 
tekenen waarvan de onderlinge stand 
beschreven is. 

OD WIS 01 
OD WIS 25-26 
OD WIS 28 
 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Lijnen: 
• rechte, halfrechte, lijnstuk; 
• onderlinge stand rechten. 
Tekenen van: 
• gebogen, gebroken en rechte 

lijn, lijnstuk; 
• evenwijdige rechten, loodlij-

nen; 
• hoeken.  

De geodriehoek kan hier ten volle gebruikt worden bij het tekenen van hoeken en evenwijdige rechten. De passer kan 
een aanvullend hulpmiddel zijn. 
Bij het aanbrengen van de terminologie in verband met de verschillende soorten lijnen kan vertrokken worden vanuit 
termen die in de basisschool gebruikt werden (gebroken lijn, gebogen lijn …). Rechte, halfrechte en lijnstuk zijn belang-
rijke termen in het vervolg van de meetkunde: stand van rechten, hoek, zijden van figuren. 
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LEERPLANDOELSTELLING 47: 
de leerlingen kunnen de elementen van een hoek aanduiden 
en benoemen. 

LEERPLANDOELSTELLING 48: 
de leerlingen kunnen de hoeken aanduiden, rubriceren en te-
kenen (nulhoek, scherpe hoek, rechte hoek, stompe hoek, ge-
strekte hoek, volle hoek). 

OD WIS 29 

OD WIS 30-31 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Hoeken (0° tot en met 360°): 
• elementen van een hoek; 
• nulhoek, scherpe hoek 

(grootte tussen 0° en 90°), 
rechte hoek, stompe hoek 
(grootte tussen 90° en 180°), 
gestrekte hoek, volle hoek. 

De geodriehoek kan hier ten volle gebruikt worden bij het tekenen van hoeken en evenwijdige rechten. De passer kan 
een aanvullend hulpmiddel zijn. 
Eventueel kan ook de inspringende hoek behandeld worden (een hoek met een grootte tussen 180° en 360°). 
Het is niet de bedoeling om deze leerstof geïsoleerd te behandelen maar wel als onderdeel van het tekenen van 
vlakke en ruimtelijke figuren en het op schaal tekenen aan te bieden. 
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FUNCTIONELE REKENVAARDIGHEID: GROOTHEDEN 

LEERPLANDOELSTELLING 49 
de leerlingen kunnen figuren correct van het bord overnemen, 
herkennen, aanvullen, samenstellen en ordenen. 

LEERPLANDOELSTELLING 50 
de leerlingen kunnen gelijksoortige objecten vergelijken en 
ordenen zonder gebruik te maken van een maateenheid. 

OD WIS 1-2 
OD WIS 18 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Vlakke en ruimtefiguren We gebruiken hierbij voorwerpen uit de leefwereld van de leerlingen. Laat de leerlingen kritisch kijken naar de figuren 
in hun omgeving. De aanschouwelijkheid wordt verder ondersteund door het gebruik van ruimtelijke figuren, beeld-
materiaal ...  

  

LEERPLANDOELSTELLING 51: 
de leerlingen kunnen figuren indelen als 

• vlakke figuren en ruimtelijke figuren; 
• veelhoeken en niet-veelhoeken. 

OD WIS 32-33 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Vlakke en ruimtelijke figuren 
Veelhoeken en niet-veelhoeken 

Bij het indelen van figuren wordt minimaal gewerkt met de figuren uit de leerplandoelstellingen 52 en 53.  

  

LEERPLANDOELSTELLING 52: 
de leerlingen kunnen veelhoeken classificeren op basis van criteria. 

OD WIS 34-35-37 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Veelhoeken: op basis van het aantal 
hoeken en zijden namelijk driehoe-
ken, vierhoeken, vijfhoeken, zeshoe-
ken 
Driehoeken: op basis van het aantal 
gelijke zijden of hoeken namelijk 
gelijkbenige, gelijkzijdige en wille-

Bij het indelen (classificeren, herkennen) is er ook aandacht voor de begrippen en terminologie gerelateerd aan de 
figuren: 
• trapezium: kleine basis, grote basis en hoogte; 
• parallellogram: basis en hoogte, diagonalen; 
• ruit: kleine diagonaal, grote diagonaal; 
• rechthoek: lengte, breedte en diagonalen; 
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keurige driehoeken 
Vierhoeken: op basis het aantal ge-
lijke zijden, aantal paren evenwijdige 
zijden, aantal gelijke hoe-
ken, eigenschappen van de diago-
nalen, namelijk trapezium, parallello-
gram, ruit, rechthoek, vierkant 

• vierkant: zijde en diagonalen; 
• driehoek: zijde, basis en hoogte; 
• cirkel: middelpunt, straal en diameter. 

  

LEERPLANDOELSTELLING 53: 
de leerlingen herkennen een kubus en een balk, een piramide, cilinder, kegel en bol. 

OD WIS 42-43 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Ruimtelijke figuren :kubus, balk en 
cilinder, piramide, kegel en bol 

Bij het indelen (classificeren, herkennen) is er ook aandacht voor de begrippen en terminologie gerelateerd aan de 
figuren 
• kubus: ribbe, grond- en bovenvlak, mantel; 
• balk: lengte, breedte, hoogte, grond- en bovenvlak, mantel; 
• cilinder: straal, diameter, as, hoogte, grond- en bovenvlak, mantel; 
• eenvoudige piramide: zijde, as, hoogte, grondvlak en mantel; 
• kegel: straal, diameter, as, hoogte, grondvlak en mantel; 
• bol: middelpunt, straal en diameter. 
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LEERPLANDOELSTELLING 54: 
de leerlingen kunnen een cirkel en driehoeken en vierhoeken tekenen, waarvan een aantal voorwaarden in verband met gelijk-
heid van zijden of hoeken gegeven zijn. 

OD WIS 36-38-40 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Tekenen (constructie) van: 

• cirkel ; 
• gelijkbenige, gelijkzijdige en 

willekeurige driehoeken; 
• vierkant, rechthoek . 

 

Als uitbreiding kunnen ook rechthoekige driehoeken aan bod komen. 

 

 

LEERPLANDOELSTELLING 55: 
de leerlingen kunnen een ontwikkeling maken van een driedimensionaal lichaam 

OD WIS 5 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Ontwikkeling kubus en balk Bij de ontwikkeling van kubus en balk wordt naast het tekenen, de uitgeknipte figuur samengesteld tot respectievelijk 
kubus en balk.  

 

LEERPLANDOELSTELLING 56: 
de leerlingen kunnen een tweedimensionale tekening spiegelen ten opzichte van een verticale en een horizontale as met be-
hulp van een raster 

OD WIS 4 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Spiegeling eenvoudige tweedimen-
sionale tekening 

De leerlingen hebben in de basisschool reeds kennisgemaakt met eenvoudige spiegelingen.  
Met wiskundesoftware kunnen de leerlingen allerhande spiegelingen in het vlak uitvoeren, hieruit kunnen eigen-
schappen worden afgeleid die nuttig zijn bij het zelf uitvoeren van eenvoudige spiegelingen in een raster.  
Concrete toepassingen en opdrachten, zowel in het vlak als in de ruimte: 
• spiegelingen herkennen in logo’s, vliegtuigen, architectuur …; 
• opschriften in spiegelschrift bij wagens van de hulpdiensten; 
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• eigen voornaam spiegelen; 
• zelf logo ontwerpen waarin een spiegeling is verwerkt. 
De spiegelingen kunnen met of zonder software worden uitgevoerd. 

  

LEERPLANDOELSTELLING 57: 
de leerlingen kennen de begrippen 
lengte, omtrek, oppervlakte, volume, 
inhoud, massa, tijd, temperatuur en 
hoekgrootte. 

LEERPLANDOELSTELLING 58: 
de leerlingen kennen de belangrijkste 
eenheden en kunnen de symbolen 
daarvan juist gebruiken. 

LEERPLANDOELSTELLING 59: 
de leerlingen zien het verband tussen de 
verandering in de eenheid en de verande-
ring bij het maatgetal bij herleidingen. 

OD WIS 19 
OD WIS 20 
OD WIS 21 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Grootheden (lengte, oppervlakte, 
volume (inhoud), massa, tijd, tempe-
ratuur, hoeken): 

• terminologie, 
• symbolen, 
• gebruikelijke eenheden, 
• verband tussen eenheid en 

maatgetal, 
• herleidingen. 

Juiste terminologie gebruiken (geen definities): grootheden, symbolen, eenheden. 
Eenheden: 
Gebruik eenheden die in praktische situaties voorkomen: 
• lengte:                km – m – dm –cm – mm; 
• oppervlakte:       km2 – m2 - dm2  - cm2; 
• volume:              m3 – dm3 – cm3; 
• inhoud:               l – dl – cl – ml; 
• massa                 ton – kg – g – mg; 
• tijd:                     h (uur) – min – s (seconde); 
• temperatuur:       °C; 
• hoeken:               graden. 
Vestig ook de aandacht op het feit dat er verschillende notaties worden gebruikt voor de tijd. Het is belangrijk dat leer-
lingen deze notaties herkennen en kunnen lezen. 
Eventueel kunnen de volgende symbolen worden geïntroduceerd: 
• lengte: l 
• omtrek: P (perimeter); 
• oppervlakte: A (area); 
• volume: V; 
• inhoud: I . 
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Naast het kennen van de belangrijkste eenheden is er ook aandacht voor het juiste gebruik in een zinvolle context: 
• de klas is 10,50 ... lang; 
• een blikje limonade van 33 ...; 
• in de diepvries hebben we een temperatuur van ... 
Herleidingen: de herleidingen gebeuren tussen eenheden van eenzelfde grootheid. 
Bij herleidingen kan een eenhedentabel als (tijdelijk) ondersteuningsmiddel gebruikt worden, ook het (tijdelijk) beper-
ken van het aantal te overbruggen eenheden kan de moeilijkheidsgraad verlagen. Bij tijdmaten kunnen we het om-
zetten beperken tussen enerzijds uren en minuten en anderzijds minuten en seconden. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 60: 
de leerlingen kunnen bij een meetopdracht op een verant-
woorde manier een keuze maken tussen instrumenten. 

LEERPLANDOELSTELLING 61: 
de leerlingen kunnen in levensechte situaties grootheden me-
ten met een afgesproken nauwkeurigheid en berekenen. 

OD WIS 23 
OD WIS 24-27-31 
 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Grootheden meten (lengte, massa, 
inhoud, tijd, temperatuur, hoeken): 
• schatten; 
• keuze, hantering en nauwkeu-

righeid meetinstrumenten; 
• afronden metingen. 

Bij het meten van grootheden wordt door de leerlingen steeds dezelfde procedure doorlopen: 
• schatten: keuze van de eenheid en schatten van het maatgetal in functie van de gekozen eenheid; 
• keuze van het geschikte meetinstrument op basis van meetbereik en nauwkeurigheid van het meetinstrument; 
• metingen uitvoeren en meetinstrument technisch nauwkeurig gebruiken (instellen, hanteren, aflezen); 
• metingen afronden volgens de gewenste nauwkeurigheid. 
Enkele voorbeelden van meetinstrumenten: 
• lengte: meetlat, rolmeter, vouwmeter ...; 
• inhoud: maatbeker; 
• massa: keukenbalans, digitale balans; 
• temperatuur: diverse vloeistofthermometers, digitale thermometer (zie ook functionele wetenschappelijke vaar-

digheid); 
• tijd: digitale en analoge klok, chronometer; 
• hoeken: geodriehoek. 
De te gebruiken nauwkeurigheid komt overeen met de kleinste schaalverdeling van het meetinstrument. 
Enkele voorbeelden: 
• meetlat, rolmeter, vouwmeter: 1 mm; 
• koortsthermometer: 0,1°C; 



1e graad B-stroom - Basisvorming 47 
AV PAV (1e leerjaar: 13 lestijden/week, 2e leerjaar: 8 lestijden/week) - Functionele rekenvaardigheid: grootheden 

  

• digitale balans: 1 g; 
• geodriehoek: 1°. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 62: 
de leerlingen kunnen de omtrek en op-
pervlakte van een driehoek, vierkant, 
rechthoek en van een cirkel berekenen. 

LEERPLANDOELSTELLING 63 
de leerlingen kunnen met een gegeven 
formule de inhoud van een kubus en een 
balk berekenen. 

LEERPLANDOELSTELLING 64 
de leerlingen kunnen eenvoudige vraag-
stukken in verband met omtrek, opper-
vlakte, inhoud, massa, tijd, temperatuur 
en hoekgrootte oplossen. 

OD WIS 39-41 
OD WIS 44 
OD WIS 22 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Eenvoudige vraagstukken in ver-
band met grootheden: 
• omtrek en oppervlakte (drie-

hoek, vierkant, rechthoek en 
cirkel), lengte, volume (kubus 
en balk), massa, tijd, tempe-
ratuur en hoekgrootte; 

• resultaten van bewerkingen 
vooraf schatten, zinvol afron-
den en controleren; 

• grootheden vooraf schatten 
en zinvol afronden. 

Vraagstukken op niveau van een enkelvoudig probleem (met lengte, omtrek, oppervlakte, volume, massa, tijd, tempe-
ratuur en hoekgrootte). 
Een enkelvoudig probleem is een probleem waarin één grootheid moet berekend worden.  
Als uitbreiding kunnen eenvoudige samengestelde problemen behandeld worden. Een samengesteld probleem is een 
probleem waarin meerdere grootheden moeten berekend worden. 
Bijvoorbeeld: de tijd nodig om een zwembad te vullen (eerst berekenen de leerlingen het aantal liter water in het 
zwembad op basis van afmetingen, vervolgens berekenen ze de tijd op basis van het debiet van de pomp). 
Gebruik zoveel mogelijk levensechte contexten, zowel binnen als buiten de klas, en eenheden die in praktische situa-
ties voorkomen. De leerlingen ervaren hierdoor de praktische bruikbaarheid en noodzaak van grootheden. 
Bij het oplossen van de vraagstukken zullen bewerkingen met grootheden aan bod komen, de grootheden kunnen 
hierbij dezelfde of verschillende eenheden hebben.  
Enkele voorbeelden: 
• optellen en aftrekken van grootheden: omtrek, tijdsinterval, temperatuurverschil ...; 
• vermenigvuldigen van grootheden: oppervlakte rechthoek, volume balk ...; 
• grootheid vermenigvuldigen met of delen door een natuurlijk getal: omtrek vierkant, oppervlakte driehoek, tijds-

interval ... 
Vraagstukken in verband met volume kunnen beperkt worden tot kubus en balk. Als uitbreiding kan de cilinder aan 
bod komen. 
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FUNCTIONELE REKENVAARDIGHEID: SCHEMATISCHE VOORSTELLINGEN 

LEERPLANDOELSTELLING 65: 
de leerlingen kunnen informatie halen uit eenvoudige grafieken, tabellen, diagrammen, kaarten en schaalmodellen. 

OD WIS 45 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Gegevens aflezen 
Informatie interpreteren 

Voorbeelden van contexten waarbij frequent informatie in grafieken, tabellen of diagrammen wordt aangeboden: 

• uurregelingen (trein/bus); 
• inventaris (van een magazijn); 
• verkoopsgrafieken; 
• kijkcijfers; 
• groeicurven; 
• temperatuur; 
• beursresultaten. 
Leerlingen worden in het dagelijks leven vaak geconfronteerd met grafieken, tabellen en diagrammen. Gebruik bij 
voorkeur informatie die aansluit bij de leefwereld van de jongeren, die actueel is of die door hen zelf wordt aange-
bracht. In de media en via de website van het Nationaal Instituut voor Statistiek kan je inspiratie opdoen en actuele 
cijfers bekomen voor de invulling van deze lessen. 
In de media maakt men vaak handig gebruik van verschillende soorten voorstellingen en een goedgekozen ijk om 
gegevens misleidend voor te stellen. Het ontwikkelen van een kritische houding bij de leerlingen tegenover het gebruik 
van allerlei cijfermateriaal, tabellen, berekeningen en grafische voorstellingen kan aan de hand van eenvoudige voor-
beelden gestimuleerd worden.  
Het gebruik van ICT kan hier enorm verhelderend werken. 
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LEERPLANDOELSTELLING 66: 
de leerlingen kunnen eenvoudige tabellen, grafieken en diagrammen gebruiken om informatie voor te stellen. 

OD NATWET 4 
OD MAVO 23 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Natuurwetenschappelijke verschijn-
selen 
Nationaliteiten in school en/of 
leefomgeving 

De ontwikkelingsdoelen wiskunde beperken zich tot het lezen en interpreteren van schematische voorstellingen.  
De ontwikkelingsdoelen natuurwetenschappen en maatschappelijke vorming geven aan om schematische voorstellin-
gen te maken. Om die reden kunnen de contexten beperkt worden tot: 
• natuurwetenschappelijke verschijnselen: de resultaten van een waarneming of een meting weergeven met 

woorden, een figuur, een schets, een tabel of grafiek; 
• de nationaliteiten binnen de school en de leefomgeving. 

  



1e graad B-stroom - Basisvorming 50 
AV PAV (1e leerjaar: 13 lestijden/week, 2e leerjaar: 8 lestijden/week) - Domein - Functionele informatieverwerking 

  

DOMEIN - FUNCTIONELE INFORMATIEVERWERKING CLUSTERS VAN LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 INFORMATIE VINDEN, SELECTEREN EN INTERPRETEREN 

INFORMATIE BEOORDELEN 
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FUNCTIONELE INFORMATIEVERWERKING: INFORMATIE VINDEN, SELECTEREN EN INTERPRETEREN 

LEERPLANDOELSTELLING 67: 
de leerlingen kunnen enkele verkeers- en informatieborden en pictogrammen die voor hen belangrijk zijn correct interpreteren. 

OD MAVO 21 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Enkele verkeers- en informatiebor-
den 
Veel voorkomende pictogrammen 
zoals vluchtroute, toilet, ingang/uit-
gang, gevaar ... 

Geen systematische studie van verkeersborden en –regels, steeds in context van de voetganger/fietser individueel en 
in groep. 
Verkeers- en informatieborden: 
• de leerlingen maken een wandeling in de schoolomgeving en tekenen/fotograferen de verkeersborden op hun 

route. In de klas zoeken ze de betekenis van de verschillende verkeersborden op; 
• de leerlingen maken een collage of tekening van de meest voorkomende verkeers- en informatieborden in de 

omgeving van de school; 
• de leerlingen halen informatie uit de informatieborden tijdens een bezoek aan station of bushalte. 
Pictogrammen: 
• de leerlingen duiden de pictogrammen die in de school ophangen aan op de plattegrond; 
• de leerlingen brengen een bezoek aan het station en zoeken de pictogrammen op; 
• de leerlingen beschrijven de vluchtweg bij brandevacuatie in de eigen school en gebruiken hierbij de pictogram-

men; 
• de leerlingen verklaren de pictogrammen in sporthal, toeristische folders …; 
• de leerlingen spelen Pictionary met pictogrammen. 
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LEERPLANDOELSTELLING 68:  
de leerlingen kunnen uit aangereikte historische en/of actuele bronnen informatie halen en interpreteren. 

OD MAVO 13 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Interpretatie van informatie uit een-
voudige schriftelijke en mondelinge 
bronnen 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 

• de leerlingen zoeken in de krant een artikel waar ze het mee eens zijn en een artikel waar ze het oneens mee 
zijn en lichten telkens hun mening toe; 

• de leerlingen nemen t.o.v. een lijn plaats naarmate ze meer of minder akkoord zijn met informatie over een ac-
tuele gebeurtenis bijv. een krantenartikel; 

• de leerlingen halen de essentie uit een krantenartikel en bedenken een passende titel; 
• de leerlingen maken een tekening bij een krantenartikel; 
• de leerlingen interviewen ouders, grootouders over bijv. vrijetijdsbesteding, voedingsgewoonten …; 
• de leerlingen interviewen elkaar over cultuurgewoonten. 
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FUNCTIONELE INFORMATIEVERWERKING: INFORMATIE BEOORDELEN 

LEERPLANDOELSTELLING 69: 
de leerlingen kunnen bepalen of historische en/of actuele informatiebronnen betrouwbaar zijn. 

OD MAVO 16 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Betrouwbaarheid van bronnen 
• onderscheid feit-mening, 
• criteria voor het beoordelen 

van informatie. 

In de eerste graad wordt de aanzet gegeven voor kritisch omgaan met informatiebronnen aan de hand van enkele 
criteria. 
Voorbeelden van lesactiviteiten over feit-mening: 
• de leerlingen maken een kort verslag over een voorval tijdens de speeltijd/ in de klas. Eerst moeten ze zo waar-

heidsgetrouw de feiten beschrijven, vervolgens moeten ze in een tweede tekst hun mening over de feiten ge-
ven; 

• de leerlingen sorteren uitspraken over een onderwerp als feit of mening; 
• de leerlingen geven ieder hun mening over een door de leerkracht aangeboden stelling en zoeken in ter be-

schikking gestelde bronnen op of hun uitspraken feiten of meningen zijn. Op basis hiervan herbekijken ze hun 
antwoorden op de stelling. 

Voorbeelden van lesactiviteiten over beoordelen van informatie: 
• de leerlingen vergelijken artikels uit verschillende kranten over eenzelfde gebeurtenis; 
• de leerlingen vergelijken een betrouwbare en minder betrouwbare website en bepalen samen enkele criteria 

voor betrouwbaarheid van een website, zoals doel, sponsor / eigenaar, inhoud, bruikbaarheid, veiligheid …; 
• de leerlingen vergelijken de informatie in artikels over een sportgebeurtenis vanuit het perspectief van een neu-

trale verslaggever en de betrokken partijen (speler, supporter); 
• de leerlingen maken een poster met instructies voor veilig internetgebruik; 
• de leerlingen beluisteren een verhaal dat door de leraar op twee verschillende manieren wordt verteld, geven 

aan wat de tweede maal is veranderd/weggelaten en welk verschil dit maakt voor hun beoordeling. 
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DOMEIN - ORGANISATIEBEKWAAMHEID CLUSTERS VAN LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 ORGANISATIE EIGEN LEVEN 

GROEPSOPDRACHTEN 

OMGAAN MET GELD 
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ORGANISATIEBEKWAAMHEID: ORGANISATIE EIGEN LEVEN 

LEERPLANDOELSTELLING 70: 
de leerlingen kunnen enkele begrippen in verband met tijd in concrete situaties gebruiken. 

OD MAVO 11 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De begrippen tijdstip, tijdsduur, 
vroeger, nu, later, dag, maand, jaar, 
generatie en eeuw 

Zie ook in de cluster grootheden. 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen groeperen feiten in de kolommen verleden-heden-toekomst, zoals bijvoorbeeld: 

− in 1969 landde de eerste mens op de maan = verleden; 
− volgende maand bezoeken we een museum = toekomst; 
− vandaag lezen we deze tekst = heden. 

• de leerlingen maken oefeningen zoals:  
− wat komt na donderdag, 1997, zomer, april ...? 
− wat komt voor zondag, 1985, winter ...? 
− welke eeuw is 1865, 920? 

De leerlingen passen het begrip generatie op een stamboom toe. 
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LEERPLANDOELSTELLING 71:  
de leerlingen kunnen tijdsaanduidingen op uitnodigingen en openings- en sluitingstijden juist inschatten. 

OD MAVO 9 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Tijdsaanduidingen Hier wordt bij voorkeur gewerkt met authentiek materiaal. 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen geven tijdsaanduidingen weer op een klok bijv. middagpauze, duur van het eerste lesuur; 
• de leerlingen zoeken in advertenties/websites op wanneer ze in een winkel/maatschappelijke voorziening te-

recht kunnen; 
• de leerlingen berekenen in reisadvertenties de duur van de reis in dagen en nachten; 
• de leerlingen gebruiken de informatie in een spoorboekje/dienstregeling bus uit de eigen streek om aankomst-

,vertrektijden en duur van verplaatsingen te bepalen; ook de websites van NMBS en De Lijn; 
• de leerlingen berekenen in de tv-gids de duur van programma’s. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 72: 
de leerlingen kunnen voor een welbepaald doel, voor een beperkte periode en met behulp van een kalender een planning op-
stellen. 

OD MAVO 10 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Kalender en planning Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen maken een planning voor een daguitstap of een doe-activiteit; 
• de leerlingen maken oefeningen op het gebruik van het lessenrooster en agenda; 
• de leerlingen duiden de vakantieperiodes, examenperiodes, schoolse activiteiten aan op een jaarkalender; 
• de leerlingen maken een verjaardagskalender van de klas; 
• de leerlingen maken een planning voor de voorbereiding van een examen of herhalingstoets. 
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LEERPLANDOELSTELLING 73: 
de leerlingen kunnen voorbeelden geven van verschillende vormen van vrijetijdsbesteding die aansluiten bij hun leefwereld. 

OD MAVO 32 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Enkele voorbeelden van vrijetijdsbe-
steding 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen vullen een enquête in over hun eigen vrijetijdsbesteding en stellen ze eventueel grafisch voor; 
• de leerlingen berekenen na het invullen van hun weekschema de ruimte die voor vrijetijdsbesteding overblijft; 
• de leerlingen bevragen medeleerlingen over hun vrijetijdsbesteding en noteren de resultaten in een verslag; 
• de leerlingen stellen hun eigen vrijetijdsbesteding / sportclub voor. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 74: 
de leerlingen kunnen informatie over vrijetijdsmogelijkheden, infrastructuur opzoeken. 

OD MAVO 33-34 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Vrijetijdsmogelijkheden  Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen maken in groepjes steekkaarten van vrijetijdsmogelijkheden in de eigen streek; 
• de leerlingen zoeken op de website van de gemeente naar praktische informatie over de vrijetijdsmogelijkheden 

in de streek (openingsuren, lidgeld …); 
• de leerlingen maken een folder over een vrijetijdsactiviteit die in de eigen streek kan beoefend worden; 
• de leerlingen bespreken voor- en nadelen van de eigen vrijetijdsactiviteiten.  
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ORGANISATIEBEKWAAMHEID: GROEPSOPDRACHTEN 

LEERPLANDOELSTELLING 75: 
de leerlingen kunnen voor een groepsopdracht een taakverdeling afspreken en opstellen. 

OD MAVO 8 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Taakverdeling De leerlingen stellen een taakverdeling op en koppelen daar afspraken aan. 
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ORGANISATIEBEKWAAMHEID: OMGAAN MET GELD 

LEERPLANDOELSTELLING 76: 
de leerlingen kunnen in reële situaties rekenen met geld en ermee omgaan in hun eigen leven. 

OD WIS 50 

OD MAVO 34 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Schrijfwijze 
Leeswijze 
Betaalmiddelen (bankbiljetten en 
muntstukken) gebruiken: wisselen, 
betalen en teruggeven 

Schrijfwijze: 

• in woorden (euro) bij niet-gespecialiseerde teksten: 
Ik moet nog 20,65 euro betalen. 
Heb jij 20 euro voor mij? 
Kan jij 1 euro wisselen in 2 muntstukken van 50 cent? 

• met symbool euro ( € ) bij wervelende teksten (reclame, flyer ...): 
Eenmalige aanbieding: € 45,50 

• met internationale code (EUR) in financiële en internationale verrichtingen: de internationale code zal in de B-
stroom weinig of niet gebruikt worden 

Leeswijze: 

€ 31,45       31 euro (en) 45 cent 
                   31 euro 45 
                   31 komma 45 euro 
Betaalmiddelen gebruiken: 
Het gebruik van bankbiljetten en muntstukken oefenen we in reële situaties:  
• wisselen van bankbiljetten of muntstukken 

Voor de automaat heb ik een muntstuk van 50 cent nodig. Wie kan een muntstuk van 1 euro wisselen? 
Na het betalen van de rekening krijgen 3 leerlingen 1 bankbiljet van 10 euro en 1 bankbiljet van 5 euro terug. 
Hoe krijgt elke leerling 5 euro?; 

• betalen met bankbiljetten en muntstukken; 
• teruggeven met bankbiljetten en muntstukken. 
Op de website www.pavportaal.be (rubriek ICT) zijn er online oefeningen beschikbaar voor het wisselen, betalen en 
teruggeven. 

Bij de reële opdrachten over het wisselen, betalen en teruggeven kunnen ook andere clusters uit dit leerplan geïnte-
greerd worden: 

• lezen of controleren van een kasticket; 
• interpreteren en gebruiken van prijslijsten: 

http://www.pavportaal.be/�
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• bij benadering de prijs van courante producten en diensten schatten; 
• prijzen vergelijken: 

− prijs van pruimenconfituur van verschillende merken vergelijken in 1 winkel; 
− prijs van pruimenconfituur van een bepaald merk vergelijken in verschillende winkels; 

• berekenen van wat moet betaald worden voor gedane aankopen (door hoofdrekenen, door cijferrekenen of met 
behulp rekenmachine); 

• zakgeld beheren. 
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DOMEIN - TIJD EN RUIMTE CLUSTERS VAN LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 ACTUALITEIT EN HET DAGELIJKS LEVEN 

EIGEN REGIO 

SITUEREN EN ORIËNTEREN 
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T&R- ACTUALITEIT EN HET DAGELIJKSE LEVEN 

LEERPLANDOELSTELLING 77: 
de leerlingen kunnen de historische periodes en door de leerkracht aangeboden gebeurtenissen en hun datum op een tijds-
band plaatsen. 

OD MAVO 10-12 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De tijdsband De tijdsband wordt gebruikt om het begrip tijdsduur te verhelderen en om een zicht te hebben op de omvang en de 
complexiteit van het verleden.  
Tijdsvakken op de tijdsband zijn : 
• Prehistorie: tot 3500 voor Chr 
• Oudheid: -3500 voor Chr tot 500 NC 
• Middeleeuwen: 500 tot 1500 NC 
• Nieuwe Tijd: 1500 tot 1800 NC 
• Nieuwste Tijd: 1800 tot 1945 
• Eigen tijd: na 1945 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen halen hun voorkennis ( uit het basisonderwijs) op en koppelen die aan de grote periodes; 
• de leerlingen plaatsen data en bijhorende gebeurtenis uit aangeboden teksten op een tijdsband; 
• de leerlingen plaatsen foto’s ( waarbij uitleg gegeven wordt) in het juiste tijdsvak ter illustratie van de tijdsband; 
• de leerlingen plaatsen gebeurtenissen uit het eigen leven op een voorgestructureerde tijdlijn. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 78 
de leerlingen kunnen informatie over een actuele gebeurtenis verzamelen, deze informatie situeren in tijd en ruimte en hierover 
een eigen mening formuleren. 

OD MAVO 35-36 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Enkele actuele gebeurtenissen Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen verzamelen informatie over een actuele gebeurtenis aan de hand van verschillende bronnen bijv. 

in een hoekenwerk met videomateriaal, kranten op verschillend niveau (Wablieft, metro, jeugdkrant …) en ge-
ven hun mening hierover op bijv. een forum, waarop de leraar enkele stellingen heeft geplaatst; 
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• de leerlingen leggen onder begeleiding een actuamapje aan op basis van vooropgestelde criteria (bijv. 1 artikel 
buitenlands nieuws, 1 artikel binnenlands nieuws …) Op elk artikel wordt de bron en datum geschreven. Elk ar-
tikel wordt samengevat bijv. met behulp van de W-vragen. De plaatsen uit het artikel worden op kaarten (we-
reld, Europa, België …) aangeduid, bijv. met behulp van een atlas, routeplanner …Elke leerling kiest een artikel 
uit om op de muurkrant te prikken en verantwoordt zijn keuze. Medeleerlingen kunnen eventueel aanvullingen 
doen met behulp van post-its; 

• de leerlingen kiezen uit het actuamapje een gebeurtenis, verzamelen bijkomende informatie over deze ge-
beurtenis en geven een kleine presentatie voor de klas ter voorbereiding van een actuaquiz; 

• de leerlingen maken een muurkrant over actualiteit, waarbij ze de krantenartikels met behulp van koordjes ver-
binden met de plaats op de wereldkaart waar de gebeurtenis zich afspeelt. 

 

 

LEERPLANDOELSTELLING 79: 
de leerlingen kunnen het dagelijks leven en de tijdsbesteding vandaag vergelijken met die van hun ouders en grootouders. 

OD MAVO  

13-14-15 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Verschillen in dagelijks leven en 
tijdsbesteding vandaag en bij de 
vorige generaties 

Geen systematische studie van het dagelijks leven doorheen de historische periodes. Exemplarisch kan wel terugge-
blikt worden in functie van het thema. (woning, transport, voeding …). 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen interviewen hun ouders en grootouders over de school vroeger, over de invulling van het dagelijks 

leven, over vrijetijdsbesteding ...; 
• de leerlingen bezoeken een museum dat gelinkt is aan het dagelijks leven zoals bijv. het Speelgoedmuseum in 

Mechelen en plaatsen het speelgoed van vroeger op een voorgestructureerde tijdlijn; 
• de leerlingen vergelijken foto’s van vroeger en nu van hun gemeente; 
• de leerlingen gaan op bezoek in een rusthuis en interviewen enkele bewoners over vroeger; 
• de leerlingen vergelijken hoe kinderen vroeger leefden met leven vandaag, bijv. kinderarbeid aankaarten door 

middel van artikels, documentaire, filmfragment; 
• de leerlingen organiseren een tentoonstelling over het leven van hun grootouders ( met foto’s , kledij, oude am-

bachten). 
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LEERPLANDOELSTELLING 80: 
de leerlingen kunnen de tijdsbesteding in de eigen streek vergelijken met die in andere gebieden. 

OD MAVO 14 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Verschillen in tijdsbesteding bij ons 
en elders 

Ook hier wordt exemplarisch gewerkt, in functie van het thema. 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen lezen verhalen van/ bekijken filmpjes over het dagelijks leven van hun leeftijdsgenoten uit andere 

delen van de wereld en vergelijken met hun eigen leven. 
 

LEERPLANDOELSTELLING 81: 
de leerlingen kunnen aan de hand van enkele voorbeelden aantonen dat de manier van wonen afhankelijk is van tijd, stand-
plaats en status. 

OD MAVO 27-28 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Factoren die invloed hebben op het 
wonen zoals: 
• soort samenleving ( in heden 

en verleden), 
• klimaat, 
• landschap, 
• beroepsactiviteit, 
• levensstandaard. 

De factoren die het wonen beïnvloeden levensecht benaderen door bijv. een wandeling door de gemeente te maken, 
vakantiefoto’s te bekijken en te vergelijken, de eigen woning te beschrijven … 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen maken tijdens de wandeling in de gemeente foto’s van verschillende woonvormen. In de klas lijs-

ten ze de kenmerken van deze woonvormen op en vergelijken ze met foto’s van woningen in andere wereldde-
len/ tijden; 

• leerlingen beschrijven foto’s van woningen en koppelen ze aan beroepsactiviteit, levensstandaard, noden van 
het gezin …; 

• de leerlingen prikken foto’s van woningen van vroeger op de klastijdsband. Bij elke woonvorm vertelt de leraar 
(of lezen de leerlingen) een verhaaltje over de samenleving waarin deze woonvorm voorkwam; 

• de leerlingen prikken (vakantie)foto’s van dorpen en steden op de kaart van Europa/wereld en bespreken de 
woonvormen in functie van klimaat en landschap. 

 

 



1e graad B-stroom - Basisvorming 65 
AV PAV (1e leerjaar: 13 lestijden/week, 2e leerjaar: 8 lestijden/week) - T&R: Eigen regio 

  

 T&R: EIGEN REGIO 

LEERPLANDOELSTELLING 82: 
de leerlingen kunnen op foto’s en/of in de eigen omgeving soorten landschappen herkennen. 

OD MAVO 18-22 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Landelijke, stedelijke, toeristische en 
industriële landschappen 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen zoeken afbeeldingen van landschapselementen (natuurlijk en menselijk); 
• de leerlingen herkennen de elementen van de verschillende landschappen (natuurlijk/landelijk/industrieel/stede-

lijk/toeristisch) op eigen of aangeboden foto’s; 
• de leerlingen doen een excursie naar een stad, industriegebied, natuurreservaat uit hun buurt; 
• de leerlingen fotograferen de verschillende soorten landschappen in hun leefomgeving en bespreken de land-

schapselementen. 
 

LEERPLANDOELSTELLING 83: 
de leerlingen kunnen omschrijven waarom een gemeente op een bepaalde plaats ontstaan is. 

OD MAVO 29 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Enkele factoren die tot het ontstaan 
van een gemeente leiden 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen zoeken de ontstaansgeschiedenis van hun gemeente op; 
• de leerlingen interviewen iemand van de heemkundige kring van hun gemeente; 
• de leerlingen halen uit eenvoudige verhalen over verschillende ontstaansgeschiedenissen de factoren die tot 

het ontstaan van een gemeente leiden. 

  

LEERPLANDOELSTELLING 84: 
de leerlingen kunnen in een stad sporen uit het verleden aanduiden en beschrijven. 

OD MAVO 30 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Sporen uit het verleden Het is niet de bedoeling om hier een historisch overzicht te geven over alle woonvormen. Het is wel mogelijk om be-
paalde voorbeelden uit het verleden te vergelijken met vandaag. 
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Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen bereiden een wandeling in de gemeente (of nabije stad) in groepjes voor: ze duiden de oude ge-

bouwen en historische sites aan op het stratenplan, zoeken eventueel informatie over de oude gebouwen, stip-
pelen een wandelroute uit op de kaart ...; 

• de leerlingen kunnen aangeven welke straatnamen naar het verleden verwijzen; 
• de leerlingen maken een PowerPoint, een tentoonstelling met foto’s van de oude gebouwen in hun ge-

meente/nabije stad. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 85: 
de leerlingen kunnen de voornaamste functies van een stad opnoemen. 

OD MAVO 31 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Functies van de stad Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen brainstormen (via placemat, woordspin ...) waarvoor je allemaal terecht kan in de stad. ( indien 

nodig met behulp van foto’s.) en gebruiken dit als vertrekpunt voor een bezoek aan het stadhuis, containerpark, 
bibliotheek, OCMW…; 

• de leerlingen maken een begeleide wandeling door hun eigen (of een nabij gelegen) stad en koppelen wat ze 
zien aan de functies van de stad; 

• de leerlingen worden verdeeld in werkgroepjes en verzamelen per functie van de stad enkele informatiebrochu-
res. Ze leggen deze informatie in eigen woorden uit;  

• de leerlingen zoeken naar de functies van een stad aan de hand van aangeboden foto’s; 
• de leerlingen maken een oefening om de website van hun eigen (of een nabij gelegen) stad beter te leren ken-

nen. 
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LEERPLANDOELSTELLING 86: 
de leerlingen kunnen het leven in de stad en op het platteland vergelijken. 

OD MAVO 31 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Voor- en nadelen van stads- en 
plattelandsleven 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen maken in groepjes een woordspin van de voordelen van de stad en het platteland, vervolgens een 

woordspin van de nadelen. Door vergelijken van alle woordspinnen komen we tot een oplijsting van voor- en 
nadelen van stad en platteland; 

• de leerlingen krijgen een stelling met een aantal keuzemogelijkheden. Elke keuzemogelijkheid krijgt een hoek in 
het lokaal toegewezen. De leerlingen gaan naar de hoek van hun keuze en praten met klasgenoten over hun 
keuze, ze zoeken naar argumenten voor die ‘hoek’ en brengen die vervolgens plenair; 

• de leerlingen gaan op zoek naar de best mogelijke woonomgeving bij een gegeven situatie (gezin met kind, 
ouder koppel, rolstoelpatiënt, woon-werkverkeer); 

• de leerlingen gaan op zoek naar de verschillen tussen wonen in de stad/het platteland aan de hand van aange-
boden foto’s, videofragmenten, verhalen ... 

  

LEERPLANDOELSTELLING 87: 
de leerlingen kunnen een aantal ruimtelijke begrippen toepassen op de eigen gemeente. 

OD MAVO 17 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De begrippen:  
wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, 
fusiegemeente, stad 

Deze leerplandoelstelling integreren in een thema over /een wandeling in de gemeente. 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen passen de begrippen toe op concrete situaties: in hun eigen gemeente en de gemeentes in de 

onmiddellijke omgeving van de school; 
• de leerlingen lezen van verkeersborden de naam van de deelgemeente en de fusiegemeente af. 
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T&R: SITUEREN-ORIËNTEREN 

LEERPLANDOELSTELLING 88: 
de leerlingen kunnen een atlas functioneel gebruiken. 

OD MAVO 19 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Gebruik van de atlas Voorbeelden van lesactiviteiten 
• de leerlingen zoeken hun gemeente en andere belangrijke plaatsen uit hun omgeving in een atlas op; 
• de leerlingen zoeken plaatsen, landen, steden uit krantenartikels, thema….op in de atlas. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 89:  
de leerlingen kunnen de gegevens over de verschillende nationaliteiten binnen de school en/of de leefomgeving verzamelen en 
op de wereldkaart plaatsen. 

OD MAVO 23 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Kaartbeeld van de nationaliteiten in 
de school of gemeente 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen verzamelen aan de hand van een vragenlijst informatie over de nationaliteiten in de verschillende 

klassen en duiden ze met behulp van een atlas aan op een wereldkaart/kaart van Europa; 
• de leerlingen prikken op een grote wandkaart de foto’s van hun klasgenoten in hun land van herkomst en ver-

binden deze plaatsen met behulp van een koordje met België. 
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LEERPLANDOELSTELLING 90: 
de leerlingen kunnen hun gemeente en belangrijke plaatsen op een geografische kaart situeren binnen provincie, gewest, re-
gio en land. 

OD MAVO 19-25 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Ligging van de gemeente Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen duiden hun gemeente aan op een (werk)kaart van de ruimere omgeving, een kaart met de provin-

cies van België, een kaart van de gewesten …aan de hand van hulpmiddelen of specifieke instructies; 
• de leerlingen zoeken de eigen gemeente aan de hand van specifiek kaart- en/of beeldmateriaal zoals Google 

Earth, routeplanners ... 
 

LEERPLANDOELSTELLING 91: 
de leerlingen kunnen de windrichtingen op een kaart aanduiden. 

OD MAVO 20 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De windrichtingen Beperken tot de hoofdwindrichtingen. 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen duiden op een plattegrond van de klas, school, gemeente ... de windrichtingen aan; 
• de leerlingen oriënteren plattegrondfoto’s van de school aan de hand van een kompas; 
• de leerlingen tekenen met stoepkrijt een windroos op de speelplaats aan de hand van een kompas; 
• de leerlingen bepalen met een kompas de windstreek waar het meubilair van de klas zich bevindt. 
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LEERPLANDOELSTELLING 92: 
de leerlingen kunnen een kaart naar het noorden richten door middel van een kompas. 

OD MAVO 20 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Plattegrond van de school(domein), 
maar eventueel ook van andere lo-
caties zoals bibliotheek of sportpark; 
Oriëntatie op de kaart 

Plattegrond: 
• de leerlingen maken een plattegrond van hun klas op schaal en gebruiken symbolen om het meubilair op de 

plattegrond een plaats te geven; 
• de leerlingen duiden op een plattegrond van de school een aantal klaslokalen en gemeenschappelijke ruimtes 

aan; 
• de leerlingen stippelen in groep een zoektocht doorheen de school op de plattegrond uit. 
Oriëntatie op de kaart: 
• de leerlingen oriënteren de kaart met behulp van een kompas, eventueel tijdens een eenvoudige oriëntatieloop; 
• de leerlingen bepalen met behulp van een plattegrond en kompas de ligging van lokalen en gemeenschappe-

lijke ruimtes van op de speelplaats. 
  

LEERPLANDOELSTELLING 93: 
de leerlingen kunnen enkele plaatsen op een stratenplan van hun gemeente aanduiden en de route uitstippelen van de ene 
plaats naar de andere. 

OD MAVO 24 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Stratenplan van de gemeente Koppelen aan wandeling in de gemeente: 
• de leerlingen vinden op een stratenplan van hun gemeente met behulp van de legende een aantal plaatsen; 
• de leerlingen duiden een aantal bekende plaatsen uit hun gemeente op een stratenplan aan, aan de hand van 

het raster. 
• de leerlingen stippelen in groepjes een wandeling uit op het stratenplan van de gemeente. Vervolgens beschrij-

ven ze de weg voor de klas. De klasgenoten duiden deze wandelroute aan; 
• de leerlingen tekenen op een plattegrond van de schoolomgeving richtingwijzers naar deelgemeentes binnen 

hun gemeente; 
• de leerlingen spelen gids voor de leerkracht en hun medeleerlingen (Ze stippelen een wandeling uit op het stra-

tenplan van de gemeente langs een aantal belangrijke gebouwen, zoeken informatie op over die gebouwen en 
geven tijdens de wandeling uitleg ).  
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DOMEIN – MAATSCHAPPELIJK EN ETHISCH BEWUSTZIJN CLUSTERS VAN LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 IK EN MIJN LICHAAM 

IK EN DE MAATSCHAPPIJ 
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MEBWV: IK EN MIJN LICHAAM 

LEERPLANDOELSTELLING 94: 
de leerlingen kunnen belangrijke organen die betrokken zijn bij het functioneren van het menselijk lichaam lokaliseren, hun 
functie eenvoudig toelichten en stofomzettingen illustreren . 

OD NATWET 9 -
10 - 13 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De organen van: 
• ademhaling, 
• spijsvertering, 
• transport,  
• uitscheiding: longen en nieren. 
Voorbeelden van waarneembare 
stofomzettingen bij werking van de 
organen. 

Lokaliseren en benoemen van de organen van de verschillende stelsels wordt best visueel aangeboden via rompmo-
del, animatiefilmpjes, wandplaat… 
Het is de bedoeling dat de leerlingen de organen kunnen situeren op een figuur/model van het menselijk lichaam en 
niet dat ze alle organen en hun functies uit het hoofd kennen. Het verband tussen bouw en functie wordt eenvoudig 
behandeld. 
Het is belangrijk dat relaties en verbanden gelegd worden tussen de stelsels om de werking van het menselijk lichaam 
te begrijpen. Steunend op de voorkennis van de leerlingen kan men een klassikaal schema opbouwen waarin de rela-
ties tussen het leveren van arbeid, het verbruiken van energie en de noodzaak van het opnemen en verteren van 
voedsel in het spijsverteringsstelsel worden weergegeven. Men benadrukt dat het vrijmaken van energie gebeurt door 
de verbranding van energierijke voedingsstoffen in de cellen. Hieruit kan de rol van het ademhalingsstelsel en trans-
portfunctie van het bloed worden afgeleid. De noodzaak van een uitscheidingsstelsel volgt uit de productie van afval-
stoffen tijdens de verbranding. 
Bij elk stelsel worden op een eenvoudige manier een aantal stofomzettingen bekeken: 
• de verschillen in samenstelling van in- en uitgeademde lucht experimenteel vaststellen en verklaren: met helder 

kalkwater (CO2), een spiegeltje (waterdamp) en een thermometer (temperatuur); 
• erop wijzen dat voeding verkleind moet worden voor dat het in het lichaam kan gebruikt worden. Eventueel kan 

dit vergeleken worden met veranderingen uit de levende natuur zoals het composteren van groenafval, rottings-
processen, het verteren van afgevallen bladeren …. 

Ook de invloed op de gezondheid/het milieu kan bekeken worden: 
• de invloed van roken en luchtvervuiling op de ademhalingsorganen en op de gezondheid; 
• de kenmerken van gezonde voeding; 
• de voedingsdriehoek gebruiken om de samenstelling (kwalitatief) van dagmenu’s te beoordelen en op te stellen; 
• Body Mass Index (BMI) laten berekenen en gebruiken om hun voedingsgewoonten (kwantitatief) te bespreken. 
Zoveel mogelijk doe-activiteiten en/of experimenten inlassen: 
• vitale capaciteit bepalen met een spirometer en verschillen vaststellen tussen meisjes/jongens, sporters/niet 

sporters; 
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• slagaders, aders en haarvaten op het eigen lichaam waarnemen; 
• invloed van bewegen op het hartritme proefondervindelijk vaststellen. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 95: 
de leerlingen kunnen weergeven hoe de voortplanting bij mensen verloopt. 

OD NATWET 9-10 

OD NATWET 11 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Bouw en functie van de voortplan-
tingsorganen bij de mens 
Rol eicel en zaadcel bij bevruchting 
De menstruatie, de ovulatie en de 
vruchtbare periode van de vrouw 
situeren op een tijdlijn van de men-
struatiecyclus 
Belangrijkste gebeurtenissen van de 
bevruchting tot de geboorte 
Lichamelijke en sociaal-emotionele 
veranderingen tijdens de puberteit 

Mogelijke activiteiten: 
• vanuit een concrete situatie de menstruatiecyclus voorstellen op een kalender met aanduiding van menstruatie, 

eisprong en vruchtbare periode; 
• gebruik maken van beeldmateriaal om bevruchting en embryonale ontwikkeling uit te leggen. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 96: 
de leerlingen kunnen middelen aangeven om zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. 

OD NATWET 12 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Anticonceptie 
SOA 
Condoom als bescherming tegen 
SOA 
Hygiëne van de voortplantingsorga-
nen 

Mogelijke activiteiten: 
• de anticonceptiekoffer gebruiken. Deze kan ontleend worden bij het Jongerenadviescentrum (JAC) of Sensoa. 
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MEBWV: IK EN DE MAATSCHAPPIJ 

LEERPLANDOELSTELLING 97 
de leerlingen kunnen het schoolreglement en de afspraken in eigen woorden formuleren. 

OD MAVO 1 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Het schoolreglement en afspraken 
zoals 
• klasafspraken,  
• afspraken bij extra-murosacti-

viteiten, 
• verkeersafspraken, 
• afspraken thuis. 

Met dit onderwerp wordt best gestart in september. Een groot aantal leerplandoelstellingen uit verschillende domeinen 
kunnen gekoppeld worden aan de kennismaking met de school. 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen houden, na het lezen/bespreken van het schoolreglement, een quiz over de afspraken die erin 

staan; 
• de leerlingen doen een stellingenspel over afspraken uit verschillende schoolreglementen; 
• de leerlingen maken samen met de leraar een klasreglement met een vijftal afspraken en stellen deze afspra-

ken voor op een poster; 
• de leerlingen krijgen een aantal cases met herkenbare schoolse problemen en zoeken in het schoolreglement 

een oplossing; 
• de leerlingen bepalen via een placemat samen de afspraken / evaluatiecriteria … Hoe groter de inbreng van de 

leerlingen zelf, hoe groter de betrokkenheid en hoe beter ze zich aan de regels zullen houden; 
• de leerlingen formuleren klasafspraken aan de hand van pictogrammen; 
• de leerlingen krijgen een schoolsituatie voorgeschoteld waarbij geen afspraken gelden Ze gaan in groep oplos-

singen zoeken en zo afspraken noteren. 
 

LEERPLANDOELSTELLING 98: 
De leerlingen kunnen de verschillen tussen zichzelf en de medeleerlingen en tussen de medeleerlingen onderling kritisch ob-
serveren en zonder vooroordelen toelichten. 

OD MAVO 2 
OD MAVO 5 
OD MAVO 6 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Verschillen zoals 
• gender, 
• sociale afkomst, 
• leeftijd, 

Voorbeelden van lesactiviteiten:  
• bij de start van het schooljaar als kennismaking een carrouseldiscussie houden om mekaar te leren kennen; 
• de leerlingen interviewen klasgenoten over familie, hobby’s, tijdsbesteding, vakantie …en stellen deze informa-

tie grafisch voor; 
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• etnische en culturele achter-
grond, 

• fysiek. 
 

• de leerlingen bekijken foto’s van onbekenden en worden door de commentaar die ze daarop geven geconfron-
teerd met hun vooroordelen; 

• de leerlingen bespreken getuigenissen van kansarme en rijke jongeren over hun dagelijks leven en krijgen zo 
inzicht in het begrip sociale ongelijkheid; 

• de leerlingen zoeken in groep krantenartikels over sociale ongelijkheid, stellen de situaties uit de artikels voor 
aan de klas en zoeken samen naar oplossingen. 
 

 

LEERPLANDOELSTELLING 99: 
de leerlingen kunnen het maatschappelijk gebeuren kritisch bespreken. 

OD MAVO 5 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Enkele voorbeelden van maatschap-
pelijk gebeuren 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen zoeken afbeeldingen om het begrip consumptiemaatschappij te illustreren; 
• de leerlingen maken in groepjes een woordspin over de factoren die de vervuiling van het leefmilieu veroorza-

ken en welke oplossingen haalbaar zijn; 
• de leerlingen houden een klasdiscussie over de invloed van onze manier van leven op het milieu. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 100: 
de leerlingen kunnen in concrete situaties illustreren hoe men respectvol omgaat met verschillende groepen in een multi-etni-
sche samenleving. 

OD MAVO 3 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Omgangsvormen Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen bekijken filmfragmenten waarop omgangsvormen te zien zijn en zeggen of dit respectvol is of niet 

en waarom; 
• de leerlingen beluisteren muziek, proeven gerechten, luisteren naar verhalen van mensen met een andere cul-

tuur en bespreken de ervaringen respectvol; 
• de leerlingen interviewen een familielid van een leerling met andere nationaliteit in het gepaste taalregister en 

met de nodige luisterbereidheid; 
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• de leerlingen brengen een bezoek aan religieuze gebouwen ( kerk, moskee, synagoge) en gedragen zich res-
pectvol; 

• de leerlingen maken een tentoonstelling over voorwerpen, recepten, tradities, feesten…van de verschillende 
culturen in de klas met korte presentatie, waaruit waardering blijkt; 

• de leerlingen organiseren een multi-etnische namiddag (standjes met eten, hennaversiering ...). 

 

LEERPLANDOELSTELLING 101: 
de leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden enkele basisrechten toelichten. 

OD MAVO 1- 4 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Voorbeelden: 
• rechten van de leerling; 
• rechten van het kind; 
• rechten van de mens. 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen koppelen aan een aantal beschrijvingen van overtredingen van de mensen/kinderrechten het 

juiste mensen/kinderrecht; 
• de leerlingen maken een poster van een kinderrecht (slogan + afbeelding), ev. voor een tentoonstelling in de 

gangen van de school; 
• de leerlingen verzamelen informatie over een mensenrechten/kinderrechtenorganisatie in door de leerkracht 

aangereikte websites en stellen deze organisatie kort voor aan de klas; 
• als inleiding op het thema verrichten de leerlingen onder tijdsdruk enkele werkjes zoals speldjes sorteren, pa-

perclipketting maken … Nadien wordt het thema ‘kinderarbeid’ en ‘kinderrechten’ besproken; 
• de leerlingen nemen actuele gebeurtenissen onder de loep en halen er eventuele schendingen van de mensen- 

en kinderrechten uit en lichten ze toe; 
• de leerlingen bekijken een fragment uit de film “ Daens” als uitgangspunt voor de les over kinderrechten. 
In sommige steden zoals Gent is het mogelijk om een ‘Kinderrechtenwandeling’ te maken. 
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LEERPLANDOELSTELLING 102: 
de leerlingen kunnen hun eigen mening formuleren, rekening houdend met andere opvattingen en los van vooroordelen. 

OD MAVO 2-7 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

De begrippen feit en mening Ideaal in combinatie met de leerplandoelstelling 98 en 99. 
Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen krijgen 3 kaartjes: rood (=niet akkoord), geel (=twijfel) en groen (=akkoord). Aan de hand van deze 

kaartjes nemen ze een standpunt in bij een bepaalde stelling. Na elke stelling volgt een klasgesprek;  
• de leerlingen gaan op respectvolle manier in debat met een externe spreker over een controversieel onder-

werp;.  

 

LEERPLANDOELSTELLING 103: 
de leerlingen kunnen voorbeelden geven van de verschillende rolverwachtingen op basis van gender. 

OD MAVO 6 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Enkele voorbeelden van andere 
rolverwachtingen op basis van gen-
der 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen krijgen een aantal foto’s van beroepen en rangschikken ze als mannen- en vrouwenberoepen. Dit 

is het uitgangspunt van een discussie over rolverwachtingen; 
• de leerlingen vullen een vragenlijst in over verschillen tussen mannen en vrouwen in beroepen en situaties. 

Hierover volgt een klasdiscussie;  
• de leerlingen vergelijken het aantal meisjes en jongens in de verschillende studierichtingen van de school en 

duiden genderverwachtingen aan; 
• de leerlingen vergelijken de tewerkstelling van mannen en vrouwen in een aantal beroepen en bespreken de 

verdeling; 
• de leerlingen zoeken in reclamespots rolverwachtingen man/vrouw; 
• de leerlingen noteren de kenmerken van hun ideale man/vrouw en bespreken of ze roldoorbrekend zijn; 
• de leerlingen beelden in een rollenspel / toneelstuk een geschetste situatie uit en bepalen hiervoor zelf de rol-

verdeling ( bijv. directeur, medewerker, onderhoudspersoneel ...) Het rollenspel wordt vlak voor het einde on-
derbroken, klasgenoten moeten nu (in werkgroepjes) een origineel einde verzinnen. Nadien wordt er besproken 
welke rolclichés bevestigd werden 
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LEERPLANDOELSTELLING 104: 
de leerlingen kunnen gevaarlijke verkeerssituaties herkennen en zich in deze situaties veilig gedragen. 

OD MAVO 26 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Enkele gevaarlijke verkeerspunten in 
de buurt van de school 

Voorbeelden van lesactiviteiten: 
• de leerlingen duiden op het stratenplan van de gemeente de gevaarlijke verkeerspunten aan; 
• de leerlingen stellen zich op langs een drukke verkeersweg in de buurt van een kruispunt en ze tellen de auto’s 

die in de verschillende richtingen rijden. Op basis hiervan maken ze een grafiek over de verkeersstromen; 
• de leerlingen krijgen een aantal tekeningen van verkeerssituaties en lichten toe hoe ze zich in deze situaties 

veilig kunnen gedragen; 
• de leerlingen luisteren naar een uiteenzetting door een externe (politie, verkeersslachtoffer, verkeersdeskun-

dige ...) en stellen vragen over veilig gedrag in het verkeer; 
• de leerlingen gedragen zich veilig in het verkeer tijdens een wandeling of fietstocht; 
• de leerlingen verzamelen artikels over verkeersongevallen in de streek en bespreken de verkeerssituaties. 

 



1e graad B-stroom - Basisvorming 79 
AV PAV (1e leerjaar: 13 lestijden/week, 2e leerjaar: 8 lestijden/week) - Domein Functionele wetenschappelijke vaardigheid 

  

DOMEIN FUNCTIONELE WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEID CLUSTERS VAN LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 BASISVAARDIGHEDEN 

LEVENDE NATUUR 

NIET-LEVENDE NATUUR 
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FUNCTIONELE WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEID: BASISVAARDIGHEDEN 
 

LEERPLANDOELSTELLING 105: 
de leerlingen kunnen onder 
begeleiding gericht waarne-
men met hun zintuigen en de 
waarnemingen weergeven. 

LEERPLANDOELSTELLING 106: 
de leerlingen kunnen in bete-
kenisvolle situaties metingen 
uitvoeren en daarvoor ge-
schikte instrumenten kiezen. 

LEERPLANDOELSTELLING 107: 
de leerlingen kunnen onder 
begeleiding een natuurlijk en 
waarneembaar verschijnsel 
via een eenvoudig onder-
zoekje toetsen aan een veron-
derstelling. 

LEERPLANDOELSTELLING 108: 
de leerlingen kunnen weten-
schappelijke kennis verbinden 
met dagelijkse waarnemingen, 
concrete toepassingen of 
maatschappelijke evoluties. 

OD NATWET 1 
OD NATWET 2 
OD NATWET 3 
OD NATWET 14 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Minimum één biotoopstudie en vier 
leerlingenproeven uitvoeren tijdens 
de eerste graad. 

Bovenstaande doelstellingen worden niet apart behandeld maar gekoppeld aan alle observaties, leerlingenproeven en 
excursies binnen de clusters ‘Ik en mijn lichaam’, ‘Levende natuur’ en ‘Niet-levende natuur’. 
Er wordt verwacht dat over twee leerjaren minimum vier leerlingenproeven en één biotoopstudie worden uitgevoerd. In 
de clusters ‘Ik en mijn lichaam’, ‘Levende natuur’ en ‘Niet-levende natuur’ zullen suggesties voor mogelijke leerlingen-
proeven gegeven worden.  
Daarnaast wordt de in de lessen opgebouwde kennis telkens in verband gebracht met het dagelijks leven, zodat de 
leerlingen het belang van de natuurwetenschappen in hun eigen leven inzien. 
Aandachtspunten: 
• vanuit de waarneming van een eenvoudig verschijnsel of natuurwetenschappelijk probleem een onderzoeks-

vraag formuleren.  
• bij de uitvoering van een opdracht, experiment of terreinstudie aandacht besteden aan het correct uitvoeren van 

de instructies; 
• de resultaten van een waarneming of een meting weergeven met woorden, een figuur, een schets, een tabel of 

grafiek; 
• eventueel een verslag maken in een voorgestructureerd sjabloon; 
• streven naar de ontwikkeling van een onderzoekende houding of het onderzoekend leren en de leerlingen 

stapsgewijs zelfstandig een aantal taken laten uitvoeren; 
• in opdrachten en taken de correcte notatie van grootheden en eenheden gebruiken. 
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FUNCTIONELE WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEID: LEVENDE NATUUR 

LEERPLANDOELSTELLING 109: 
de leerlingen kunnen in een beperkte verzameling organismen indelen op basis van waarneembare gelijkenissen en verschil-
len. 

OD NATWET 5 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Gelijkenissen en verschillen van 
organismen 
 

Afhankelijk van de mogelijkheden kan men een geschikte biotoop (strand, bos, heide, vijver ...) uitkiezen. Je kan voor 
een biotoopstudie ook terecht bij een natuur en milieu educatief centrum. Koffers voor proefjes op het terrein kunnen 
in de provinciale centra worden uitgeleend. 
Bij de uitvoering van een biotoopstudie eenvoudige zoekkaarten gebruiken om planten en dieren te benoemen en de 
verscheidenheid te ontdekken. De biotoopstudie kan verder uitgediept worden in de klas aan de hand van afbeeldin-
gen, opzoekwerk … 
Ook met een bezoek aan de zoo, een museum of aan de hand van de eigen schoolcollectie kan men de leerlingen 
gericht leren waarnemen en daarbij nauwkeurig kenmerken laten noteren. Vervolgens leiden ze hieruit de ordenings-
criteria af. Men beperkt zich in hoofdzaak tot uitwendig waarneembare kenmerken. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 110: 
de leerlingen kunnen bij goed gekozen voorbeelden van organismen ontdekken en weergeven hoe deze aangepast zijn aan 
hun omgeving. 

OD NATWET 6 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Aanpassingen van organismen aan 
hun omgeving 

Voorbeelden van aanpassingen van organismen aan hun omgeving zijn: de snavel van vogels aan hun voeding, de 
poten van watervogels en roofvogels, schutkleuren, aanpassingen om te zwemmen, te vliegen, te lopen, het gebit van 
vleeseters versus planteneters … 
Het is niet de bedoeling een monografie van één soort aan te bieden, de nadruk moet liggen op het “aangepast” zijn. 
Afhankelijk van het milieu waar de school zich bevindt kiest de leerkracht één of meerdere organismen die typische 
aanpassingen vertonen: bijv. zilvermeeuw, reiger, aalscholver, mol, struikheide, klimop, eend. 
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LEERPLANDOELSTELLING 111: 
de leerlingen kunnen een voedselweb opstellen met minstens drie voedselketens. 

OD NATWET 7 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Voedselketen 
Voedselweb 

Tijdens een excursie kan het begrip ”biotoop” en “voedselrelatie” aangeleerd worden. Laat de leerlingen een inventari-
satie maken van de waargenomen organismen en probeer in de klas een voedselrelatie te maken. Hecht belang aan 
de “groene” plant die de basis vormt van nagenoeg alle voedselketens. Wijs ook op de rol van afbrekers in de natuur 
in het sluiten van de voedselkringloop. 

 

LEERPLANDOELSTELLING 112: 
de leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aantonen hoe de mens natuur en milieu beïnvloedt. 

OD NATWET 8 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Evenwicht mens, natuur en milieu Men kan de leerlingen over een concrete situatie waarbij de mens het milieu positief of negatief beïnvloedt een voor-
stelling laten maken.  
Voorbeelden van negatieve invloeden van de mens op zijn omgeving zijn: recreatiedruk, watervervuiling, zwerfvuil, 
klimaatverandering … 
Voorbeelden van positieve invloeden zijn: het oprichten en beheren van natuurreservaten, het aanleggen en onder-
houden van kleine landschapselementen … 
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FUNCTIONELE WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEID: NIET-LEVENDE NATUUR 

LEERPLANDOELSTELLING 113: 
de leerlingen kunnen waarneembare stofomzettingen met concrete voorbeelden uit de niet-levende natuur illustreren. 

OD NATWET 13 
 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Onderscheid voorwerp-stof. 
Massa en volume van een vaste stof 
en een vloeistof. 
Stofomzettingen: fysische en chemi-
sche veranderingen. 

Stofomzettingen: 
• stoffen kunnen fysische veranderingen ondergaan zoals oplossen, bij temperatuursverhoging uitzetting en ver-

andering van aggregatietoestand. Deze veranderingen zijn omkeerbaar en de stofeigenschappen blijven de-
zelfde; 

• stoffen kunnen ook veranderingen ondergaan waarbij nieuwe stoffen ontstaan zoals bij het verbranden van pa-
pier, melk die verzuurt, wijn die uit druivensap gemaakt wordt, roesten van ijzer… Deze veranderingen zijn on-
omkeerbaar en er zijn nieuwe stoffen ontstaan met nieuwe eigenschappen. 

Mogelijke leerlingenproeven:  
• de massa van een voorwerp bepalen met een balans; 
• het volume van een regelmatig voorwerp bepalen met een meetlat en door onderdompeling in een maatglas; 
• de massa van een hoeveelheid vloeistof bepalen met een balans en het volume van die hoeveelheid vloeistof 

met een maatglas; 
• beschrijven van waarnemingen bij stofomzettingen zoals branden van een kaars; 
• onderzoek van massaverandering bij verbrandingsprocessen; 
• beschrijven van waarnemingen bij stofomzettingen waarbij koolstofdioxide ontstaat; 

 

LEERPLANDOELSTELLING 114: 
de leerlingen kunnen waarneembare fysische verschijnselen, waaronder uitzetting en verandering van aggregatietoestand in 
verband brengen met temperatuurverandering. 

OD NATWET 15 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Uitzetting van vaste stoffen, vloei-
stoffen en gassen  
Deeltjesmodel 
Aggregatietoestand en faseovergan-

• Het uitzetten van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen kan met eenvoudige proefjes in de klas aangetoond 
worden:  
− vaste stoffen: bol van ’s Gravesande, opgewarmd muntstuk kan niet meer tussen twee nagels, deksel 

van conservenpotje verwarmen om gemakkelijk te openen.; 
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gen  
Temperatuursverloop van een fase-
overgang en grafisch voorstelling. 
 

− vloeistoffen: een experimentele vloeistofthermometer bouwen (in een glazen kolf bevindt zich een ge-
kleurde vloeistof, die tot in het nauwe buisje staat dat door de stop heen in de kolf steekt. Verwarm het 
toestel voorzichtig) 

− gassen: een kolf afsluiten met een stop; door de stop een U-vormige buis steken met een korte kwik-
draad; de kolf met beide handen verwarmen 

• De invloed van de uitzetting illustreren aan de hand van eenvoudige toepassingen: 
− vaste stoffen: buizen van de centrale verwarming, rails, bruggen, hoogspanning draden, wasdraden, we-

gen; 
− vloeistoffen: thermometer, expansievat; 
− gassen: fietsbanden, spuitbussen, opwarmen van gerechten in blik, gasflessen op kampeerterreinen  

• Experimenteel vaststellen dat de stoffen in de verschillende aggregatietoestanden verschillend uitzetten: 
− de drie aggregatietoestanden aantonen met een proef: gebruik hiervoor water; 
− het deeltjesmodel geeft een visuele ondersteuning om de aggregatietoestanden en de overgangen te be-

grijpen. 
− de overgang van de ene naar de andere aggregatietoestand proefondervindelijk aantonen. Gebruik paraf-

fine om smelten en stollen (warmwaterbad). aan te tonen. Dit experiment kan ook als leerlingenproef uit-
gevoerd worden.  

− ter ondersteuning van de leerlingen kan de bijhorende grafische voorstelling van het temperatuurverloop 
het best gebeuren in een voorgestructureerde grafiek. 

• Mogelijke leerlingenproeven: 
− smeltcurve of stolcurve opstellen bij smelten of stollen van stoffen zoals water, paraffine, naftaline … 

 

LEERPLANDOELSTELLING 115: 
de leerlingen kunnen enkele energievormen herkennen en met voorbeelden uit hun omgeving illustreren. 

OD NATWET 16 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Energievormen 
Energieomzettingen 
 

Vanuit experimenten kennis maken met verschillende energievormen zoals elektrische energie, lichtenergie, wind-
energie, bewegingsenergie, zwaarte-energie, veerenergie, warmte-energie, kernenergie en chemische energie. en de 
energieomzettingen. 
Voorbeelden van energieomzettingen in apparaten bespreken: 
• Light Stick (chemische energie  licht / warmte) 
• Kaars (chemische energie  licht / warmte) 
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• Zonnecel (stralingsenergie  elektrische energie) 
• Verwarmingselement in een waterkoker, strijkijzer (elektrische energie  warmte) 
• Gloeilamp (elektrische energie  licht / warmte) 
• Fietsdynamo (bewegingsenergie  elektrische energie)  
• Boormachine (elektrische energie  bewegingsenergie / warmte) 

 

LEERPLANDOELSTELLING 116: 
de leerlingen kunnen het warmtetransport door geleiding, stroming en straling vaststellen en in concrete voorbeelden herken-
nen en beschrijven. 

OD NATWET 16-
17 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Onderscheid warmte – temperatuur 
Warmtetransport door geleiding, 
stroming en straling 
Praktische voorbeelden van warmte-
isolatie 

De begrippen geleiding, stroming en straling aanbrengen via praktische voorbeelden: vb. warmtestraling kun je voelen 
wanneer je verschillende lampen (spotlampjes, gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen, TL -lampen) met elkaar 
vergelijkt.  
Warmtetransport proefondervindelijk benaderen: 
• door proeven enkele stoffen rangschikken volgens hun warmtegeleidingsvermogen: vb. neem staafjes van ver-

schillend materiaal (pyrexglas, metaal, porselein, koper, hout …). Hou deze aan het ene uiteinde in een bun-
senvlam en noteer de tijd tot je de warmte voelt in je vingers aan de andere kant van het staafje. 

• stroming kun je aantonen door een paar druppels kleurstof (bijv. dijoodoplossing) in water te doen terwijl je dit 
water verwarmt. Andere proefjes: brandende kaars bovenaan en onderaan in de op een kier gezette deur hou-
den, brandende kaars onder volgens een spiraal uitgesneden papier houden dat draaibaar op een breinaad is 
geprikt, een speelgoedballonnetje (verzwaard met een stukje karton) boven de radiator loslaten. 

• straling: de warmte van zon, haardvuur 
Warmte-isolatie: 
• isolatie behandelen in functie van energiebesparing. 
• voorbeelden van toepassingen uit het dagelijkse leven: isolatie woning, thermosfles, kleding,  
• voorbeelden uit de natuur van bescherming tegen extreme hitte of koude (pels, huidbedekking bij dieren, winter-

slaap, transpiratie. 
Mogelijke leerlingenproef:  
• proeven over warmtetransport door geleiding, stroming en straling; 
• vergelijkend onderzoek van verschillende isolatiematerialen. 
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LEERPLANDOELSTELLING 117: 
de leerlingen kunnen het belang van duurzame energiebronnen en energiebesparing toelichten met praktische tips. 

OD NATWET 17 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

Onderscheid tussen duurzame en 
niet-duurzame energiebronnen 
Energiebesparende tips. 

Duurzame energiebronnen zijn bronnen waarbij weinig tot geen schadelijke milieueffecten optreden bij winning en 
omzetting en die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water en biomassa (groenafval, 
mest ... ). Belangrijkste voorbeelden van niet duurzame energie zijn kernenergie en energie opgewekt bij de verbran-
ding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool. 
Energiebesparende tips opzoeken, selecteren en de toepassingen van de tips in de school of thuis beschrijven. 
Zoeken naar mogelijkheden om spaarzaam om te gaan met duurzame energie en eventueel om te zetten in concrete 
acties. 
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ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
Een klasgroep PAV telt optimaal 8 tot 12 leerlingen, gezien de uiterst heterogene instroom. 
Vanuit de eigenheid van het vak PAV en vanuit het concept van het leerplan raden we om voor de 
lessen PAV in de eerste graad B-stroom één leraar in te zetten per klasgroep of maximaal de lesop-
dracht te verdelen over twee leerkrachten. Uiteraard is in dit laatste geval een intensieve coördinatie 
tussen beide leerkrachten nodig. Deze coördinatie kan verschillende vormen aannemen. 
• PAV- leerkrachten ontwikkelen samen thema’s, waarbij elke vakspecialist eventueel kan instaan 

voor het cursusgedeelte van zijn specialiteiten; deze opsplitsing zet zich echter niet door in het 
aanbieden van de thema’s in de klas: elke leerkracht werkt geïntegreerd aan alle leerplandoel-
stellingen van het leerplan.  

• Als er parallelklassen zijn kan teamteaching nog meer ruimte creëren voor geïntegreerd wer-
ken, differentiatie en remediëring, aandacht voor de heterogeniteit van de instroom en het uit-
gebreide pakket van leerplandoelstellingen. 

Hoe de organisatievorm ook is, de leerkrachten in een klasgroep staan in elk geval in voor een geza-
menlijke jaarplanning, een gezamenlijke evaluatie en rapportering. 
Het leerplan is voorzien voor 13 wekelijkse lesuren in het eerste leerjaar B-stroom en voor 
8 wekelijkse lesuren in het beroepsvoorbereidend leerjaar. 
Het leerplan is geconcipieerd als graadleerplan: er is geen onderscheid gemaakt tussen de leer-
plandoelstellingen die nagestreefd worden in het eerste leerjaar B en in het beroepsvoorbereidend 
jaar. De leerkrachten PAV van de eerste graad overleggen gezamenlijk wat er in de loop van de twee 
schooljaren aan bod zal komen, rekening houdend met de logische opbouw, de moeilijkheidsgraad, 
de heterogeniteit van de doelgroep en de doorstroomkansen naar de A-stroom. In elk geval moet er 
over gewaakt worden dat in de loop van de eerste graad alle leerplandoelstellingen nagestreefd zijn. 
Ook horizontaal overleg met de levensbeschouwelijke vakken, TV Techniek, vakken uit het keuzege-
deelte ...is aangewezen om overlapping te vermijden, om het toepassen van de vaardigheden in de 
contexten van de andere vakken te stimuleren en om het vakoverschrijdend werken nog te verbreden. 
PAV integreert leerinhouden en realiseert de doelstellingen in thema’s en projecten. Fenomenen en 
problemen uit het dagelijks leven worden geïntegreerd aangepakt . Vakgebonden leerinhouden wor-
den niet langer kunstmatig gescheiden om pas achteraf te worden toegepast in diverse domeinen of 
leefomstandigheden, maar vormen een integrerend deel van de globale behandeling van het feno-
meen of de globale oplossing van het probleem. Een dergelijke levensechte benadering bevordert een 
efficiëntere transfer van aangeleerde vaardigheden. 
In een thema zijn een aantal leerplandoelstellingen geïntegreerd verwerkt waarbij een zo groot moge-
lijke afwisseling van cursorische - en werkmomenten nagestreefd wordt. Naast cursorische momenten 
met heel wat visuele ondersteuning en het aanleren en inoefenen van basisvaardigheden met in-
structiekaarten moet er voldoende ruimte zijn voor goed geleide zelfactiviteit. Werken met instructie-
kaarten bij het aanleren van basisvaardigheden bevordert de transfer naar volgende leerjaren en naar 
het beroepsleven. Lessen PAV moeten vooral doe-lessen worden, waarbij het frontale gedeelte niet te 
lang mag duren.  
Voor het nastreven van de leerplandoelstellingen natuurwetenschappen is het noodzakelijk dat per 
leerjaar één lesuur PAV in een uitgerust laboratorium geroosterd wordt, zodat de proeven die in de 
verschillende thema’s geïntegreerd zijn in een veilige omgeving kunnen uitgevoerd worden.  
De meerwaarde van het leerplan PAV ligt in de kansen om organisatiebekwaamheid, ICT en op-
zoekvaardigheden te integreren in verschillende contexten en domeinen. 
Er moet voldoende tijd en ruimte uitgetrokken worden voor eenvoudige zelfstandige -en groepsop-
drachten, met voldoende begeleiding, dit als aanloop naar organisatiebekwaamheid in de tweede 
graad. Het is belangrijk om de leerlingen bij deze opdrachten op een systematische manier te leren 
werken. Het leerproces krijgt voor de leerlingen meer betekenis wanneer ze in elk stadium hun zeg 
hebben in de aanpak van een taak. Dat betekent dat ze de diverse stappen in de taak expliciet door-
lopen, ondersteund door bijkomende vragen, deelopdrachten, aandachtspunten en zo meer, en dat ze 
aan het eind stilstaan bij de vraag hoe ze dat leerproces hebben ervaren, met het oog op meer kwali-
teit bij een volgende opdracht.  
Een goed bruikbaar werkschema is het OVUR-schema (bijlage 6), in het basisonderwijs bijv. gebruikt 
onder de vorm van de beertjes van Meichenbaum. 
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ICT kan een belangrijk hulpmiddel zijn om onder andere leerstof in te oefenen, te visualiseren, te diffe-
rentiëren, leerlingen te motiveren en meer inzichtelijk te leren werken. Bovendien zal een goede en 
doordachte integratie van ICT ook tijdswinst opleveren.  
Inoefenen, herhalen en remediëren van leerinhouden, aansluitend bij een thema, is een noodzaak, 
gezien het profiel van de leerlingengroep en krijgt dus zeker ook zijn plaats binnen het PAV-lessen in 
de eerste graad. Het is evident dat binnen de lesuren PAV naargelang de behoefte er (al of niet vast 
in het lessenrooster) ruimte wordt voorzien voor differentiatie en remediëring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflecteren op leren krijgt een belangrijke plaats in de lessen PAV van de B-stroom. Het is noodza-
kelijk om na een activiteit voldoende ruimte te maken voor reflectie. De leerlingen kunnen zo leren van 
de fouten die ze eventueel hebben gemaakt, waardoor het leereffect vergroot. Het is zinvol om vooraf 
naar de verwachtingen van de leerlingen te vragen (Wat denken jullie te gaan doen?Wat denken jullie 
te gaan leren?). Achteraf worden de ervaringen besproken (Was dit wat je verwachtte? Waarom wel 
en/of niet?Wat heb je uiteindelijk geleerd?).  
Naast reflectie spelen positieve feedback van de leerkracht en de medeleerlingen een belangrijke rol 
in het leren. 
Gezien de zeer heterogene leerlingengroep in de B-stroom is het een aangewezen om bij de start van 
het schooljaar de beginsituatie voor elke leerling in kaart te brengen om gedifferentieerde trajecten te 
kunnen opstarten. In de instaptoetsen wordt gemeten in welke mate de leerlingen de basisvaardighe-
den uit het basisonderwijs beheersen. Op basis hiervan kan gericht gedifferentieerd worden en waar 
nodig geremediëerd. Verder is het aangewezen om bij het aanleren van nieuwe vaardigheden de 
beginsituatie van elke leerling in aanmerking te nemen om de instap te vergemakkelijken. Vaak wor-
den de doelen niet bereikt doordat men geen rekening houdt met het ontbreken van basisvaardighe-
den en attitudes. Wanneer we er van uitgaan dat in de B-stroom niet alle leerlingen de doelen op 
hetzelfde niveau moeten bereiken of dezelfde leerweg hoeven te bewandelen, dan ligt het voor de 
hand dat ook onze evaluatie de nodige differentiatie krijgt. 
Het is de taak van de leerkracht om voldoende evaluatiegegevens (toetsen, taken, observaties…) 
over het leerproces te registreren om zowel de vorderingen als het beheersen van de leerplandoel-
stellingen in kaart te brengen. Vermits PAV de doelstellingen van de vakken Nederlands, wiskunde, 
natuurwetenschappen en maatschappelijke vorming integreert is het noodzakelijk dat alle domeinen 
voldoende in de evaluatie worden opgenomen.  
 
  

Thema: levensecht en functioneel 
onderwerp 

Geïntegreerd 
aanbod van LPD uit 

de verschillende 
functionele 
domeinen 

Ondersteuning: 
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• Inoefenen 
• Herhalen  
• Remediëren 
• OVUR 
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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 onder-
steunen. 
Door de snelle evolutie van de informatietechnologie volgen nieuwe ontwikkelingen in de maatschap-
pij 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 be-
schikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen, zijn essen-
tieel. 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 gedifferen-
tieerde 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 gewaar-
borgd 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, vakoverschrij-
dend leren, projectmatig werken ... Vermits leerlingen bij deze leeractiviteiten een zekere 
vrijheid krijgen in het plannen, organiseren en realiseren van het leren, is de beschikbaar-
heid van extra ruimte en middelen soms noodzakelijk.  

• Het leren van leerlingen beperkt zich niet tot de eigenlijke lestijden. Voor sommige opdrach-
ten 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.  

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 pre-
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sentaties te laten oefenen (de grote ruimte is in dat geval de stille ruimte) of voor groepswerk (discus-
siemogelijkheid). 
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 pe-
riode 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 onder-
steuning 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 vol-
doende 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, dif-
ferentiatie 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 leer-
kracht 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 te-
kenprogramma’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 aan-
gepaste vorm. 

• Voorstellen van informatie aan anderen 
Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-onder-
steuning 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 ver-
strekken 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 
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nadelen van de aangewende middelen (programma’s, applicaties …). Op basis hiervan kun-
nen ze hun keuzes bijsturen. 

 

VOET 
Wat en waarom? 

Vakoverschrijdende eindtermen2

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. 
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-

                                                      
2  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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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. 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN3

PAV-LOKAAL 

 

Een goed uitgerust PAV-lokaal is een voorwaarde om de leerplandoelstellingen geïntegreerd en func-
tioneel te kunnen nastreven. Deze functionele aanpak vraagt immers een vlotte inzetbaarheid van 
didactisch materiaal uit de verschillende domeinen. 
Volgende basisuitrusting dient aanwezig: 
• prikbord(en), 
• kasten (op slot), 
• één computer met internetaansluiting per 2 leerlingen, 
• printer, 
• projectiemateriaal, 
• tv en video/DVD, 
• één zakrekenmachine voor elke leerling, 
• minimum één atlas per 2 leerlingen, 
• wegenkaarten van België 
• stratenplannen en plattegronden (uit de eigen omgeving) 
• één zakwoordenboek per 2 leerlingen, 
• één groene boekje per 2 leerlingen, 
• een aantal NT2-woordenboeken, 
• een verzameling informatiebrochures (gemeente, politie, telefoonboeken, uurregeling openbaar 

vervoer, toeristische folders …), 
• tijdsband, 
• geodriehoek (bordmodel), 
• passer (bordmodel), 
• lat (bordmodel), 
• naslagwerken geschiedenis en aardrijkskunde op niveau van de leerlingen. 

LABO (NATUUR)WETENSCHAPPEN: 
Het labo (natuur)wetenschappen moet minimaal 1 lesuur van de lestijden PAV beschikbaar zijn, zodat 
proeven die moeten aan de veiligheidsnormen voldoen, daar kunnen uitgevoerd worden.  
Dit lokaal is voorzien van een goed uitgeruste leraarstafel met water, gas en elektriciteit voor de uitvoe-
ring van demonstratieproeven en een ruimte waar de leerlingen in groep of individueel leerlingenproe-
ven kunnen uitvoeren. 

                                                      
3  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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Het lokaal is voorzien van een computer aangesloten op internet en met beamer voor projectie. Het is 
aan te bevelen de mogelijkheden voor metingen met sensoren (temperatuur, licht) te voorzien. Voor 
de projectie van kleine opstellingen of microscoopbeelden is een flexcamera of webcam nuttig. 
Om aan de nodige veiligheidsvoorschriften te voldoen dienen o.a. aanwezig te zijn: veiligheidskast 
voor de opslag van gevaarlijke producten (voorzien van de overeenkomstige gevarensymbolen), 
blustoestel, emmer met zand, branddeken, metalen papiermand, veiligheidsbrillen, oogdouche of oog-
wasfles, handschoenen, EHBO-kit met brandzalf. 
Voor het uitvoeren van demonstraties, proeven en observaties, nodig om de doelstellingen te berei-
ken, dient de volgende basisuitrusting aanwezig te zijn: 

Algemeen materiaal 

• Statief, ring, vuurvast gaas, klemmen, noten 
• Stoppenassortiment  
• Digitale thermometer of gewone thermometers (geen kwikthermometer) 
• Bunsenbrander of elektrische verwarmingsplaat 
• Driepikkel, pijpensteeldriehoek, gloeikroesje, brandtang 
• Aardappelschilmesje 
• Meetlat 
• Assortiment bekerglazen, maatcilinders, reageerbuizen, glazen bak 
• Determineerkaarten 
• digitale balans (op 0,1 g) 
• Loep 
• Microscoop 
• Draag- en dekglaasjes 
• Filtreerpapier 
• Dynamometer 
• Chronometer 
• Ijkmassa’s 

Specifiek didactisch materiaal 

• Model bloem of wandplaat 
• Torso mens  
• Model hart mens 
• Model mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen 
• Film dissectie 
• 3D-model organen/stelsels 
• Dissectieset ( scalpel en scalpelhouder, pincet, schaar, prepareernaald, teil) 
• Moleculemodellen 
• Eenvoudig toestel deeltjesmodel 
• Veren 
• Buis in rechthoekige vorm (convectieverschijnsel) 
• Micropreparaten van plantaardige en dierlijke cellen 
• Wandplaten orgaanstelsels 
• Model waterturbine 
• Radiometer van Crookes 
• Metalen staafjes van verschillend materiaal 
• Zonnecel 
• Magneten 
• Meetspuiten (o.a. voor de volumebepaling van gassen) 
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• Fietsdynamo 
• Motortje 
• Batterijen, lampjes 

Chemische stoffen 

• Lugol 
• KMnO4 
• Alcohol 
• Clinistix 
• Glucose 
• Suiker 
• Keukenzout 
• Bloemsuiker 
• Bloem 
• Calcium- of bariumhydroxide 
• Ether 
• Paraffineblokjes 
• Natriumthiosulfaat 

VOLGEND DIDACTISCH MATERIAAL IS VLOT BESCHIKBAAR OP SCHOOL: 
• Wandkaarten aardrijkskunde (België, Europa en de wereld) 
• Historische atlassen 
• Topografische kaarten 
• Meetinstrumenten (meter, thermometer, balans, laatbekers …)  
• Luchtfoto’s 
• Kompassen 
• Globe 
• Draagbaar telefoontoestel of GSM 
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EVALUATIE 
1  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 in-
formatie over de doelmatigheid van de gevolgde studiemethode. 

2  EVALUEREN 
2.1 Proces- en productevaluatie 

Procesevaluatie 
Dit luik van evaluatie heeft tot doel de leerling en zijn ouders tussentijds in te lichten over de vorderin-
gen 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 ex-
pliciet 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 zo-
zeer 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.  

2.2  Permanente evaluatie 

Bij permanente evaluatie ligt de nadruk op procesevaluatie. Deze evaluatie wordt voornamelijk ge-
bruikt 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 posi-
tieve manier. 
Vermist voor de vakken uit de basisvorming de leerplandoelstellingen gebaseerd zijn op ontwikke-
lingsdoelen, 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 eindbe-
oordeling. 
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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 toet-
sen en de leerlingen zo voor te bereiden op het onder de knie krijgen van ruimere leerstofgehelen. 

3  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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BIJLAGE 1 
Bijlage 1: Taalbeschouwelijke begrippen- en termenlijst 

Domein Begrip en term Enkel begrip 

Fonologisch domein- klanken  

Klanken Klank  

 Klinker  

 Medeklinker  

 Rijm  

 Uitspraak  

Orthografisch domein - spellingvormen 

Alfabet Alfabet  

 Letter  

 Klinker  

 Medeklinker  

  Eindletter 

 Hoofdletter  

 Kleine letter  

Diakritische tekens Koppelteken  

  Apostrof 

  Trema 

Uitspraaktekens Accent  

Leestekens Leesteken  

 Punt  

 Vraagteken  

 Uitroepteken  

 Komma  

 Dubbele punt  

  Spatie 

  Aanhalingsteken 

Afkortingen Afkorting  

Morfologisch domein - woorden 

Woord Woord  

Woordvorming  Samenstelling 

  Afleiding 

Affix  Voorvoegsel 

  Achtervoegsel 

Woordsoort   
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Zelfstandig naamwoord Zelfstandig naamwoord  

  Eigennaam 

  Verkleinwoord 

Getal Enkelvoud  

 Meervoud  

Genus Mannelijk  

 Vrouwelijk  

 Onzijdig  

Lidwoord Lidwoord  

Bijvoeglijk naamwoord Bijvoeglijk naamwoord  

Werkwoord Werkwoord  

Werkwoordvormen Stam  

 Uitgang  

Vervoegde vormen Persoonsvorm  

  Persoon 

  1 ste persoon (ik – wij) 

  2 de persoon (jij – jullie) 

  3 de persoon (hij, zij, het – zij) 

 Enkelvoud  

 Meervoud  

Niet-vervoegde vormen Infinitief  

Tempus Tijd  

 Tegenwoordige tijd  

Syntactisch domein - zinnen 

Zin Zin  

Zinsdeel  Zinsdeel 

 Onderwerp  

 Persoonsvorm  

Woordgroep  Woordgroep 

Semantisch domein - betekenissen 

Betekenisrelaties  Synoniem 

Metaforisch taalgebruik  Spreekwoord 

 uitdrukking  

Tekstueel domein - teksten 

Tekst Tekst  

  Fictie 

  Non-fictie 

Tekstopbouw Inleiding  
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 Midden  

 Slot  

 Hoofdstuk  

 Alinea  

 Regel  

 Kopje  

 Titel  

 Bladzijde  

Structuuraanduiders  Signaalwoord 

(materiële) Vormgeving Lay-out  

 Cursief  

 Vetjes  

Status van uitspraken Feit  

 Mening  

Pragmatisch domein – taalgebruik 

Factoren in de 
communicatiesituatie 

 Zender 

 Spreker  

 Schrijver  

  Ontvanger 

 Luisteraar  

 Lezer  

 Boodschap  

 Bedoeling  

  Situatie 

Sociolinguïstisch domein - taalgebruik 

Taal Nederlands  

 Frans  

 Duits  

 Engels  

Taalvariëteiten Standaardtaal  

 Dialect  

 Moedertaal  

 Vreemde taal  
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BIJLAGE 2 
Bijlage 2: OVUR-Stappenplan luisteren 
 

O Het luisterdoel bepalen • Wat ga ik beluisteren? 
• Waarom luister ik hiernaar? 
• Wat weet ik over het onderwerp/ spreker? 
• Wat verwacht ik hiervan? 

 
V Denken • Waar zal het over gaan? 

• Waarom moet of wil ik lezen? 
• Hoe moet ik luisteren om dat te weten te komen? 
• Ben ik rustig genoeg om te luisteren? 
• Sta ik open voor een andere mening dan de mijne? 
• Is mijn houding respectvol en beleefd? 

 
 

U Luisteren • Luister op de manier die je gekozen hebt: precies of 
selectief luisteren 

• Bij precies luisteren is het handig om aantekeningen te 
maken tijdens het luisteren. 

• Noteer woorden die je niet begrijpt en vraag uitleg 
nadien. 

• Noteer na het luisteren belangrijke informatie. 
• Kan je de tekst navertellen? 
 

R Reflecteren • Ben ik te weten gekomen wat ik wilde weten? 
• Wat vond ik ervan? Heb ik alles begrepen? 
• Wat was de bedoeling van de verteller/ spreker?  
• Heeft hij/zij dat doel bereikt? 
• Heb ik het luisteren goed aangepakt? 
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BIJLAGE 3 
Bijlage 3: OVUR- stappenplan spreken 

O het spreekdoel bepalen • Wat ga ik vertellen?  
• Wat is de bedoeling? 
• Wat zijn de criteria voor het goed uitvoeren van de taak? 
• Aan wie ga ik het vertellen? 
• Wat weet de toehoorder reeds over het onderwerp? 
 

V Informatie verzamelen • Welke informatie heb ik nodig? 
• Welke bronnen ga ik gebruiken? 
• Welke media zet ik in? 
• Begrijp ik de informatie/ moeilijke woorden? 
• Wat zijn de kernwoorden in de informatie? 

een spreekplannetje opstellen • Hoe ga ik de taak aanpakken? 
• In welke volgorde zal ik mijn verhaal vertellen?  
• Wanneer laat ik foto’s, voorwerpen, filmpjes… zien? 

U Taakuitvoering  Bij het uitvoeren van een taak, spelen de afgesproken criteria een 
cruciale rol. Wanneer de leerlingen mee nadenken over de vereisten 
waaraan ze willen voldoen, wint de taak aan betekenis voor ze. 
Diezelfde criteria vormen de basis voor de reflectie. 
• Houd ik de aandachtspunten in de gaten? 

R het resultaat beoordelen in het 
licht van het spreekdoel 

• Wat was mijn spreekdoel? Is de boodschap zo 
overgekomen? Waarom wel/niet? 

• Wat zou ik anders doen de volgende keer? 
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BIJLAGE 4 
Bijlage 4: OVUR-Stappenplan lezen 
 

O Kijken naar de buitenkant van 
de tekst. 

Met de buitenkant wordt bedoeld: 
• de titel, 
• de tussenkopjes, 
• de plaatjes, 
• anders gedrukte woorden. 
 

V Denken • Waar zal het over gaan? 
• Wat weet ik er al van? 
• Waarom moet of wil ik lezen? 
 

U Lezen • Waar gaat het over? Wat is het onderwerp? 
• Wat is belangrijk? 
 

R Reflecteren Weet ik het nu? 
• Ja, maak nu de opdrachten 
• Nee, vraag hulp! 
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BIJLAGE 5 
Bijlage 5: OVUR-stappenplan schrijven 

O het schrijfdoel bepalen • Wat is mijn onderwerp? 
• Voor wie is de tekst bestemd? 
• Welk taalregister moet ik gebruiken? Wat is de gepaste toon? 
• Wat is mijn tekstdoel?  

− Informeren 
− Je mening geven 
− Overtuigen 
− De lezer iets laten doen 
− Amuseren … 

V Informatie verzamelen • Hoe ga ik tewerk? 
• Welk materiaal heb ik nodig? 
• Met welke schrijfregels moet ik rekening houden? 
• Maak een werkplan: 

− Wanneer moet de taak klaar zijn? 
− Moet ik iets opzoeken? 
− Wanneer werk ik aan mijn tekst (in tussenstapjes)? 

• Welke lay-out geef ik de tekst mee? 

een schrijfplannetje opstellen • Hoe ga ik de taak aanpakken? 
• In welke volgorde zal ik mijn verhaal vertellen?  
 

U Taakuitvoering  Bij het uitvoeren van een taak, spelen de afgesproken criteria een 
cruciale rol. Wanneer de leerlingen mee nadenken over de vereisten 
waaraan ze willen voldoen, wint de taak aan betekenis voor ze. 
Diezelfde criteria vormen de basis voor de reflectie. 
• Heb ik eerst een kladversie van de tekst geschreven? 
• Wat kan ik bijschaven en/of corrigeren? 
• Zijn spelling en zinsbouw in orde? 
• Heb ik woordenboek/spellingcontrole ingezet? 
• Houd ik de aandachtspunten in de gaten? 
• Is mijn definitieve tekst verzorgd? 

 

R het resultaat beoordelen in het 
licht van het schrijfdoel 

• Wat was mijn schrijfdoel? Is de boodschap zo overgekomen? 
Waarom wel/niet? 

• Welke moeilijkheden ondervond ik bij het schrijven van de 
tekst? 

• Ben ik tevreden met het resultaat?  
• Heb ik verzorgd gewerkt? 
• Wat vonden anderen (leerkracht, klasgenoten…) ervan? 
• Wat zou ik anders doen de volgende keer? 
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BIJLAGE 6 
OVUR-stappenplan 

Oriënteren 
De leerlingen oriënteren zich op de taak en de communicatieve situatie. Ze leren hun voorkennis 
inzetten om een eerste beeld te verkrijgen van de taak en de situatie. Ze vertrekken daarbij vanuit 
hun eigen ervaringswereld. 

De leerlingen stellen zich relevante vragen zoals… 
• Wat wordt van mij verwacht? 
• Wat moet ik doen? 
• Hoe moet ik het doen? 
• Wat voor soort opdacht is dit? 
• Wie zijn mijn partners? 
• Wie is mijn publiek? 
• Wat weet ik al over dit onderwerp? 
• … 
 

Voorbereiding 
Hoe trefzekerder de leerlingen hun taak leren plannen, des te meer kans maken ze om die taak 
succesvol uit te voeren of er in elk geval zinvolle lessen uit te trekken. De aandachtspunten die de 
leerlingen bij de voorbereiding afspreken, de plannen die ze maken, de inschatting van de situatie 
en de opdracht, verhogen hun betrokkenheid en motivatie. 

• Gegevens verzamelen; 
• Een werkplannetje opstellen; 
• Eventueel een verdeling van de taken afspreken; 
• De verschillende stappen oplijsten; 
• Een checklist opstellen 
• … 
 

Uitvoering 
Bij het uitvoeren van een taak spelen de afgesproken criteria een cruciale rol. Wanneer de 
leerlingen zelf (mee) nadenken over de vereisten waaraan ze willen voldoen, wint de taak aan 
betekenis voor ze. Diezelfde criteria zijn ook na het volbrengen van de taak een betekenisvol 
referentiepunt om hun succes en falen aan af te wegen, met de bedoeling hun aanpak in de 
toekomst te bestendigen dan wel te verbeteren. 
 

Reflecteren 
Bij het uitvoeren van een taak is het belangrijk dat de leerlingen voldoende de gelegenheid krijgen 
en gestimuleerd worden om stil te staan bij de vraag hoe het uitwerken van de taak is verlopen, 
zeker wanneer het gaat om taken waarbij de leerlingen met elkaar samenwerken en elkaar 
feedback geven. 
De leerlingen hebben de reflectie over wat ze denken, voelen en willen nodig om verstand te 
krijgen van zichzelf en van de wereld. Alleen op die manier kunnen ze voldoende zelfvertrouwen 
opbouwen.  
Uiteraard is het de bedoeling dat er voldoende succeservaringen worden meegenomen in de 
reflectie – al helemaal, wanneer er moeilijke hindernissen werden overwonnen. 

• Het proces 
− Wat ging er goed? 
− Hoe heb ik mijn opdracht uitgevoerd? 
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− Welke moeilijkheden heb ik ondervonden bij het uitvoeren? 
− Waarop ga ik in de toekomst letten? … 

• Over het product 
− Hoe tevreden ben ik over het resultaat? 
− Heeft mijn publiek de boodschap begrepen? … 

 

 
 


