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Uitvoeren van denkprocessen en leerprocessen  

Het leren van losse gegevens 

Uit eindterm 1 blijkt dat memoriseren automatiseren op zich nog steeds belangrijk is. Kinderen moeten immers een beroep kunnen doen op parate kennis van bepaalde leerinhouden. We denken daarbij aan de 
toepassingen bij het hoofdrekenen, bij het technisch leesproces, bij het spellen van woorden die niet berusten op spellingsregels, het kunnen opzeggen van de dagen van de week, het opsommen van de provincies 
van België, enz. 

ET 1 De leerlingen kunnen losse 
gegevens verwerven en gebruiken 
door ze betekenis te geven en te 
memoriseren  

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

Losse gegevens betekenis geven (bijv. 
losse woorden, symbolen, codes, 
symbolen, pictogrammen, 
telefoonnummers …) 

 

Losse gegevens omschrijven en 
situeren in een context (bijv. de dagen 
van de week koppelen aan een steeds 
terugkerende gebeurtenis, zeggen voor 
wie een bepaald kenteken staat, 
pictogrammen omschrijven  …). 

Losse gegevens omschrijven en 
situeren in een context (bijv. de 
maanden van het jaar opbouwen met 
effectieve gebeurtenissen, lettertekens 
associëren met een beweging …) 

Losse gegevens omschrijven en  
situeren in een context (bijv. de blauwe 
pauw, het ei-verhaal,  feiten zo veel 
mogelijk met elkaar in verband 
brengen …). 

Losse gegevens omschrijven en 
situeren in een context (bijv. feiten zo 
veel mogelijk met elkaar in verband 
brengen).  

Losse gegevens inprenten Mnemotechnische middelen 
(ezelsbruggetjes) gebruiken zoals 

 Akoestisch/ritmische associaties 
(bijv. versje voor de volgorde(!) 
van de dagen van de week).  

 Visuele associaties (bijv. visuele 
ondersteuning bij het leren van 
een versje …). 

 

Kort maar dikwijls herhalen (bijv. de 
tafels) 

Mnemotechnische middelen 
(ezelsbruggetjes) te gebruiken zoals 

 Akoestisch/ritmische associaties 
(bijv. alfabetlied, letterteken ‘s’ 
en het sissende geluid dat een 
slang maakt) 

 Visuele associaties (bijv. 
lettertekens associëren met een 
gekende prent, met een 
kapstokwoord of met een 
beweging, zoals de bolle buik van 
de letter ‘b’, de ‘s’ van slang, )  

 Verbale associaties (bijv. Nooit 
Oorlog Zonder Wapens) 

Kort maar dikwijls herhalen  (bijv. de 
tafels) 

Mnemotechnische middelen 
(ezelsbruggetjes) te gebruiken zoals 

 Akoestisch/ritmische associaties 
(bijv. alfabetlied) 

 Visuele associaties (bijv. om links 
en rechts te onderscheiden kan je  
je je linkerhand voor je strekken 
zodat duim en wijsvinger de letter 
‘L’ vormen …) 

 Verbale associaties (bijv. Nooit 
Oorlog Zonder Wapens) 

 Acroniemen (bijv. t kofschip, 
Roggbiv …) 

Kort maar dikwijls herhalen (bijv. een 
tiental lidstaten van de EU). 

Mnemotechnische middelen 
(ezelsbruggetjes) te gebruiken zoals 

 Akoestisch/ritmische associaties 
(bijv. alfabetlied) 

 Visuele associaties (bijv. de 
accenten in élève vormen twee 
zeilen aan de mast, dus eerst é en 
dan è, een hélicoptère moet eerst 
opstijgen (é) en dan landen (è) …) 

  Verbale associaties (bijv. Nooit 
Oorlog Zonder Wapens) 

 Acroniemen (bijv. t kofschip, 
Roggbiv …) 
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Het gebruiken van informatiebronnen 

 
ET 2 De leerlingen kunnen op 
systematische wijze 
informatiebronnen op hun niveau 
zelfstandig gebruiken 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

Diverse informatiebronnen raadplegen Onder begeleiding leervragen 
formuleren. 

Onder begeleiding diverse 
informatiebronnen raadplegen om 
antwoorden op hun vragen te krijgen: 

Onder begeleiding leervragen 
formuleren. 

Onder begeleiding diverse 
informatiebronnen raadplegen om 
antwoorden op hun vragen te krijgen: 

Leervragen formuleren. 

Diverse informatiebronnen raadplegen 
om antwoorden op hun vragen te 
krijgen: 

Leervragen formuleren. 

Diverse informatiebronnen raadplegen 
om antwoorden op hun vragen te 
krijgen: 

 
 Excursie (bijv. natuurexploratie, 

plaatsbezoek …) 
 Excursie (bijv. natuurexploratie, 

plaats bezoek, museumbezoek …). 

 Excursie (bijv. natuurexploratie, 
plaatsbezoek, museumbezoek …) 

 Excursie (bijv. natuurexploratie, 
museumbezoek, plaatsbezoek …) 

 
 Personen (bijv. gast in de klas)  Personen (bijv. gast in de klas)  Personen (bijv. gast in de klas, gids, 

interview..) 
 Personen (bijv. gast in de klas, gids, 

interview, enquête, vragenlijst ..) 
 

 Audiovisuele bronnen (bijv. RTV, 
DVD, CD-ROM) 

 Audiovisuele bronnen (bijv. RTV, 
DVD, CD-ROM) 

 Audiovisuele bronnen (bijv. RTV, 
DVD, CD-ROM)  

 Audiovisuele bronnen (bijv. RTV 
DVD, CD-ROM) 

 
 Schriftelijke bronnen (bijv. foto’s, 

prenten, tekeningen, informatieve 
prentenboeken, verhalende boeken 
op hun niveau, stappenplan …) 

 Schriftelijke bronnen (bijv. foto’s, 
prenten, tekeningen, informatieve 
prentenboeken, verhalende boeken, 
jeugdtijdschriften, schoolkant …) 

 Schriftelijke bronnen (bijv. foto’s, 
prenten, tekeningen, eenvoudige 
tabellen, boeken, jeugdtijdschriften, 
tijdschriften …) 

 Schriftelijke bronnen (bijv. foto’s, 
prenten, tekeningen, tabellen, 
grafieken, boeken, tijdschriften, 
reisgidsen, brochures, folders, 
week- en dagbladen, RTV-gids …) 

 
 Internet  Naslagwerken (boekvorm/internet) 

(bijv. telefoonboek, 
kinderwoordenboek, 
kinderencyclopedie …) 

 Naslagwerken (boekvorm/internet) 
(bijv. telefoonboek, woordenboek, 
encyclopedie …) 

 Naslagwerken (boekvorm/internet) 
(bijv. telefoonboek, woordenboek, 
encyclopedie, groenen boekje, atlas, 
dienstregeling, diverse catalogi …) 

 
  Internet  Internet (vooraf geselecteerde 

websites, zoektermen formuleren, 
omgaan met browser, omgaan met 
(kinder)zoekmachine). 

 Internet (vooraf geselecteerde 
websites, zoektermen formuleren, 
zoektermen combineren, omgaan 
met browser, omgaan met 
(kinder)zoekmachine). 

 
 De voor- en nadelen aangeven van 

verschillende informatiebronnen.                             

De functie aangeven van verschillende 
informatiebronnen  

De voor- en nadelen aangeven van 
verschillende informatiebronnen 
(efficiënt, omslachtig, betrouwbaar…).  

De functie aangeven van verschillende 
informatiebronnen 

De opzet verduidelijken van 
verschillende informatiebronnen 

De voor- en nadelen aangeven van 
verschillende informatiebronnen 
(efficiënt, omslachtig, betrouwbaar…)..  

De functie aangeven van verschillende 
informatiebronnen  

De opzet verduidelijken van 
verschillende informatiebronnen 
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ET 2 De leerlingen kunnen op 
systematische wijze 
informatiebronnen op hun niveau 
zelfstandig gebruiken 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

Hulpmiddelen gebruiken om 
informatiebronnen te raadplegen 

 

Materiaal (bijv. CD, DVD, boeken ….) 
zoeken in een documentatiecentrum of 
(klas/school)bibliotheek met behulp 
van: 

 symbolen 

 de inrichting  

Materiaal (bijv. CD, DVD, boeken ….) 
zoeken in een documentatiecentrum of 
(klas/school)bibliotheek met behulp 
van: 

 symbolen 

 de inrichting  

Materiaal (bijv. CD, DVD, tijdschrift ….) 
zoeken in een documentatiecentrum of 
(klas/school)bibliotheek met behulp 
van : 

 symbolen 

 de inrichting  

 een trefwoordenlijst 

 zoekmachine 

Materiaal (bijv. CD, DVD, tijdschrift ….) 
zoeken in een documentatiecentrum of 
(klas/school)bibliotheek met behulp 
van: 

 symbolen 

 de inrichting 

 een trefwoordenlijst 

 zoekmachine 

   Verschillende informatiebronnen 
raadplegen met behulp van: 

 het alfabet 

 de inhoudsopgave  

 (alfabetisch geordende) index 

 legende 

 de tekststructuur  

Verschillende informatiebronnen 
raadplegen met behulp van: 

 het alfabet 

 de inhoudsopgave  

 (alfabetisch geordende) index 

 legende  

 de tekststructuur  

 voetnoten 

Informatiebronnen beoordelen Informatiebronnen beoordelen op 
bruikbaarheid (bijv. in relatie tot de 
leervraag ).  

In functie van de opdracht de meest 
geschikte informatiebronnen 
selecteren. 

 

Informatiebronnen beoordelen op 
bruikbaarheid (bijv. in relatie tot de 
leervraag ).  

In functie van de opdracht de meest 
geschikte informatiebronnen 
selecteren. 

 

Informatiebronnen beoordelen op 
bruikbaarheid (bijv. in relatie tot de 
leervraag ).  

In functie van de opdracht de meest 
geschikte informatiebronnen 
selecteren. 

Gevonden informatie uit verschillende 
bronnen met elkaar vergelijken (bijv. 
gedetailleerder, meer uitgebreid, 
vollediger …) en daaruit conclusies 
trekken voor toekomstige 
zoekopdrachten.  

 

Informatie beoordelen op 
bruikbaarheid (bijv. in relatie tot de 
leervraag ). 

In functie van de opdracht de meest 
geschikte informatiebronnen 
selecteren. 

Gevonden informatie uit verschillende 
bronnen met elkaar vergelijken (bijv. 
gedetailleerder, meer uitgebreid, 
vollediger …) en daaruit conclusies 
trekken voor toekomstige 
zoekopdrachten. 

Informatie op waarde schatten in 
relatie tot de bron. 

Oordelen of een website al dan niet 
geschikt en betrouwbaar is als bron.  
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Het leren van samenhangende informatie 

 

ET  3 De leerlingen kunnen op 
systematische wijze samenhangende 
informatie (ook andere dan teksten) 
verwerven en gebruiken. 
 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

VOORKENNIS OPHALEN  

ZICH ORIËNTEREN IN DE LEERSTOF 

Bij zichzelf voorkennis activeren. 

Zich een beeld vormen van een boek 
op basis van de titel, de flap, de 
illustraties, de tekeningen …). 

Bij zichzelf voorkennis activeren.  

Zich een beeld vormen van de leerstof 
op basis van de titel, de flap, de 
illustraties, de tekeningen …).  

 

Bij zichzelf voorkennis activeren.  

Zich een beeld vormen van de leerstof 
op basis van de titels, de flap, de 
illustraties, de tekeningen, grafieken en 
eenvoudige tabellen …). 

 

Bij zichzelf voorkennis activeren. 

Zich een beeld vormen van de leerstof 
op basis de titels, de flap, de 
illustraties, de tekeningen, grafieken en 
tabellen, kaders, vetgedrukte woorden, 
onderschriften …).  

Zich een beeld vormen van een tekst 
door structuurelementen (alinea, 
paragraaf en hoofdstuk) te gebruiken. 

LEERSTOF VERKENNEN EN 
VERWERKEN 

    

 Begrijpen  Leerstofinhouden concretiseren en in 
eigen woorden omzetten (bijv. 
voorbeelden bedenken) 

Zelf vragen formuleren (bijv. w-vragen). 

 

Leerstofinhouden concretiseren en in 
eigen woorden omzetten (bijv. 
voorbeelden bedenken). 

Zelf vragen formuleren (bijv. w-vragen). 

Naar analogieën zoeken (bijv. het is net 
hetzelfde verband als bij …). 

Leerstofinhouden concretiseren en in 
eigen woorden omzetten (bijv. 
voorbeelden bedenken). 

Zelf vragen formuleren (bijv. w-vragen). 

Naar analogieën zoeken (bijv. het is net 
hetzelfde verband als bij …).  

 Verbanden leggen   
Verbanden leggen tussen feiten: 

 oorzaak – gevolg 
 voor – na 
 … 

Verbanden leggen tussen feiten: 

 oorzaak – gevolg 
 voor – na 
 middel – doel 
 actie – reactie 
 deel – geheel 

Verbanden leggen tussen de inhouden 
binnen een tekst of les (rode draad).  

Verbanden leggen tussen nieuwe info 
en info waarover ze reeds beschikken 
(bijv. een les plaatsen binnen een 
lessenreeks). 
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ET  3 De leerlingen kunnen op 
systematische wijze samenhangende 
informatie (ook andere dan teksten) 
verwerven en gebruiken. 
 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

 Onderstrepen/markeren  Vanuit een specifieke opdracht de 
belangrijke informatie uit een tekst 
selecteren en onderstrepen of 
markeren. 

Vanuit een specifieke opdracht de 
belangrijke informatie uit een tekst 
selecteren en onderstrepen of 
markeren. 

Vanuit een specifieke opdracht de 
belangrijke informatie uit een tekst 
selecteren en onderstrepen of 
markeren. 

 Aantekeningen maken   Functioneel aantekeningen maken 
(bijv. onderlijnen, kanttekeningen 
maken, voorbeelden aanduiden, pijlen 
tekenen ….). 

 

Functioneel aantekeningen maken 
(bijv. onderlijnen, definities 
omkaderen, kanttekeningen maken, 
voorbeelden aanduiden, pijlen 
tekenen, synoniemen opschrijven, 
parafraseren, eigen reacties noteren  
….). 

 Ordenen Gegevens vergelijken en ordenen of 
classificeren. 

 

Gegevens vergelijken en ordenen of 
classificeren. 

 

Gegevens vergelijken en ordenen of 
classificeren (bijv. vendiagram, 
vergelijkingsmatrix …). 

Gegevens vergelijken en ordenen of 
classificeren (bijv. vendiagram, 
vergelijkingsmatrix …). 

 Schematiseren 

 

Prenten ordenen Woorden noteren en ordenen 
(eenvoudig schema). 

 

Samenhangende informatie 
schematiseren (woordspin, woordweb) 

 

Samenhangende informatie 
schematiseren (woordspin, woordweb, 
boomschema, webschema, 
analyseschema, tijdsbalk, …).  

  Signaalwoorden benutten bij het 
schematiseren (bijv. eerst, daarna, wie, 
waar, wanneer, waarom, hoe, 
waardoor, waarmee…). 

Signaalwoorden  benutten bij het 
schematiseren (bijv. daarentegen, 
maar, daardoor, doordat …) 

Signaalwoorden  benutten bij het 
schematiseren (bijv. als … dan …, want, 
omdat …) 

Signaaltekens benutten bij het 
schematiseren (bijv. dubbele punt, 
opsommingtekens ….)  

 Samenvatten Een verhaal of gebeurtenis verkort 
weergeven.  

Een verhaal of gebeurtenis verkort 
weergeven.  

De hoofdgedachte weergeven 
(parafraseren) 

 

Een verhaal of gebeurtenis verkort 
weergeven.  

De hoofdgedachte weergeven 
(parafraseren) 

Hoofd- van bijzaken onderscheiden. 

Kernwoorden of korte relevante zinnen 
onderstrepen/noteren. 

 

Een verhaal of gebeurtenis verkort 
weergeven.  

De hoofdgedachte weergeven 
(parafraseren) 

Hoofd- van bijzaken onderscheiden. 

Kernwoorden of korte relevante zinnen 
onderstrepen/noteren. 

Een verkorte weergave schrijven van 
een tekst. 
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ET  3 De leerlingen kunnen op 
systematische wijze samenhangende 
informatie (ook andere dan teksten) 
verwerven en gebruiken. 
 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

 noteren Schriftelijk vastleggen wat ze ervaren: 

 foto’s 

 tekenen 

 turven 

 aankruisen 

 … 

 

Noteren m.b.v.: 

 foto’s 

 tekenen 

 turven 

 aankruisen 

 …. 

 

Noteren m.b.v.: 

 foto’s 

 tekenen 

 turven 

 aankruisen 

 staakwoorden 

 … 
 

 

Noteren m.b.v.:  

 foto’s 

 tekenen 

 turven 

 aankruisen 

 staakwoorden 

 een schema (bijv. naar aanleiding 
van gastspreker) 

 … 

LEERSTOF INSTUDEREN  Leerinhouden doeltreffend inoefenen 
en regelmatig herhalen. 

 

Leerinhouden grondig leren, 
doeltreffend inoefenen en regelmatig 
herhalen.  

Leerinhouden grondig leren, 
doeltreffend inoefenen en regelmatig 
herhalen.  

Grotere leerinhouden opdelen in 
kleinere gehelen en die afzonderlijk 
grondig leren.  
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Het leren oplossen van eenvoudige problemen 

ET 4 De leerlingen kunnen eenvoudige 
problemen op systematische en 
inzichtelijke wijze oplossen. 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

Het probleem begrijpen Aangeven wat er precies gevraagd 
wordt of wat het probleem is.  

Het probleem visualiseren (bijv. 
uittekenen uittekenen). 

Aangeven wat er precies gevraagd 
wordt of wat het probleem is. 

Het probleem visualiseren (bijv. 
uittekenen uittekenen). 

Gelijkaardige problemen als dusdanig 
herkennen. 

 

Aangeven wat er precies gevraagd 
wordt of wat het probleem is. 

Het probleem visualiseren (bijv. 
uittekenen uittekenen). 

Een probleem onderscheiden van een 
standaardopgave (zoals een rekenregel, 
spellingsregel, hanteren van 
determinatietabel …).  

Gelijkaardige problemen als dusdanig 
herkennen. 

Een probleem analyseren (bijv. 
onderzoeken of het gegeven 
toereikend is om de het onbekende te 
vinden, de gekende, onbekende en 
gevraagde gegevens identificeren, het 
verband tussen de gekende en 
onbekende gegevens schematisch 
voorstellen …). 

Een probleem omvormen tot iets 
herkenbaars of opsplitsen in 
deelproblemen (bijv. vereenvoudigen, 
herleiden …). 

Aangeven wat er precies gevraagd 
wordt of wat het probleem is. 

Het probleem visualiseren (bijv. 
uittekenen uittekenen). 

Een probleem onderscheiden van een 
standaardopgave (zoals een rekenregel, 
spellingsregel, hanteren van 
determinatietabel …). 

Gelijkaardige problemen als dusdanig 
herkennen. 

Een probleem analyseren (bijv. 
overbodige gegevens herkennen en 
buiten beschouwing laten, de gekende, 
onbekende en gevraagde gegevens 
identificeren, het verband tussen de 
gekende en onbekende gegevens 
schematisch voorstellen, onderzoeken 
of het gegeven toereikend is om de het 
onbekende te vinden, …). 

Een probleem omvormen tot iets 
herkenbaars of opsplitsen in 
deelproblemen (bijv. vereenvoudigen, 
herleiden …). 

Het ontwerpen van een globaal 
oplossingsplan 

Zelf een oplossing bedenken voor een 
praktisch probleem. 

In onderling overleg een oplossing 
bedenken voor een praktisch 
probleem. 

Aangeven wat ze nodig hebben om een 
probleem op te lossen. 

Aangeven hoe ze te werk zullen gaan 
en met wie ze zullen samenwerken.  

 

Zelf een oplossing bedenken voor een 
eenvoudig probleem. 

In onderling overleg een oplossing 
bedenken voor een eenvoudig 
probleem. 

Een oplossingsproces plannen en 
organiseren (bijv. benodigdheden , 
hoeveel tijd hebben we, wie doet wat, 
afspraken maken …).  ZIE OOK ET 5 

Een oplossingsplan visualiseren (bijv. 
uittekenen, schematiseren, 
stappenplan maken … ).  

Zelf een oplossing bedenken voor een 
eenvoudig probleem. 

In onderling overleg een oplossing 
bedenken voor een eenvoudig 
probleem. 

Een oplossingsproces plannen en 
organiseren (bijv. benodigdheden , 
hoeveel tijd hebben we, wie doet wat, 
afspraken maken …).  ZIE OOK ET 5 

Een oplossingsplan visualiseren (bijv. 
uittekenen, schematiseren, 
stappenplan maken … ). 

Zelf een oplossing bedenken voor een 
eenvoudig probleem. 

In onderling overleg een oplossing 
bedenken voor een eenvoudig 
probleem. 

Een oplossingsproces plannen en 
organiseren (bijv. benodigdheden , 
hoeveel tijd hebben we, wie doet wat, 
afspraken maken …).  ZIE OOK ET 5 

Een oplossingsplan visualiseren (bijv. 
uittekenen, schematiseren, 
stappenplan maken … ). 
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ET 4 De leerlingen kunnen eenvoudige 
problemen op systematische en 
inzichtelijke wijze oplossen. 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

Het probleem oplossen Allerlei praktische problemen oplossen.  

Een probleem oplossen met een 
gegeven stappenplan 

 

Allerlei eenvoudige problemen 
oplossen. 

Een probleem oplossen met een 
gegeven stappenplan. 

Feitenkennis en procedurele kennis 
(bijv. algoritmen) inzetten bij het 
oplossen van problemen. 

 

Een oplossingsplan uitvoeren en 
eventueel bijsturen 

Een probleem oplossen met een zelf 
ontworpen stappenplan. 

Feitenkennis en procedurele kennis 
(bijv. algoritmen) inzetten bij het 
oplossen van problemen. 

Toezicht houden op het verloop van 
het oplossingsproces en zo nodig 
bijsturen. 

Een oplossingsplan uitvoeren en 
eventueel bijsturen. 

Een probleem oplossen met een zelf 
ontworpen stappenplan. 

Feitenkennis en procedurele kennis 
(bijv. algoritmen) inzetten bij het 
oplossen van problemen. 

Toezicht houden op het verloop van 
het oplossingsproces en zo nodig 
bijsturen. 

Het evalueren van de oplossing Aangeven of het probleem is opgelost.  

De eigen aanpak van een probleem 
verwoorden en luisteren naar de 
aanpak van iemand anders.  

 

De gevonden oplossing controleren en 
de oplossingsweg evalueren op 
doeltreffendheid en efficiëntie (bijv. de 
kortste, de meest logische, de 
efficiëntste …). 

Oorzaken van fouten, haperingen of 
het vlotte verloop aangeven en daaruit 
conclusies trekken voor het toekomstig 
leren. 

De eigen aanpak en eigen inzichten 
vergelijken met die van anderen en 
daaruit conclusies trekken voor het 
toekomstig leren..  

 

De gevonden oplossing controleren en 
de oplossingsweg evalueren op 
doeltreffendheid en efficiëntie (bijv. de 
kortste, de meest logische, de 
efficiëntste …). 

Oorzaken van fouten, haperingen of 
het vlotte verloop aangeven en daaruit 
conclusies trekken voor het toekomstig 
leren. 

De eigen aanpak en eigen inzichten 
vergelijken met die van anderen en 
daaruit conclusies trekken voor het 
toekomstig leren..  

 

De gevonden oplossing controleren en 
de oplossingsweg evalueren op 
doeltreffendheid en efficiëntie (bijv. de 
kortste, de meest logische, de 
efficiëntste …). 

Oorzaken van fouten, haperingen of 
het vlotte verloop aangeven en daaruit 
conclusies trekken voor het toekomstig 
leren. 

De eigen aanpak en eigen inzichten 
vergelijken met die van anderen en 
daaruit conclusies trekken voor het 
toekomstig leren..  
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Reguleren van denkprocessen en leerprocessen  

ET 5 De leerlingen kunnen eventueel 
onder begeleiding: 
 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

Hun lessen, taken, opdrachten 
organiseren en plannen (bijv. 
contractwerk, hoekenwerk, 
projectwerk, een experiment, een 
onderzoek, huiswerk, leerstof 
studeren…).  

 

Aangeven wat er bij opdrachten van 
hen verwacht wordt en hoe ze daarbij 
te werk zullen gaan (wat moet ik doen, 
waarom, hoe moet ik het doen …). 

Nagaan wat ze nodig hebben om een 
opdracht uit te voeren (bijv. materiaal, 
gerei …).  

Aangeven of ze individueel of met 
anderen moeten samenwerken (wie 
doet wat, afspraken maken …).  

Hulpmiddelen functioneel gebruiken 
om het leerproces te plannen en te 
bewaken: 

 takenbord (bijv. weerman) 

 keuzebord (bijv.  hoekenwerk) 
 planningsbord (bijv. contractwerk) 

Storende omgevingsfactoren 
herkennen en indien mogelijk 
verwijderen (bijv. bank opruimen en 
enkel overhouden wat voor de taak 
nodig is, het stil maken rondom je …). 

 

Aangeven wat er bij opdrachten van 
hen verwacht wordt en hoe ze daarbij 
te werk zullen gaan (wat moet ik doen, 
waarom, hoe moet ik het doen, 
waarom moet ik het zo doen, hoeveel 
tijd hebben we?...). 

Aangeven waar ze informatie of hulp 
kunnen vinden (anderen om hulp 
vragen, informatiebronnen raadplegen, 
waar in het handboek ….).  

Nagaan wat ze nodig hebben om een 
opdracht uit te voeren (bijv. materiaal, 
gerei, handboek, werkboek …).  

Aangeven of ze individueel of met 
anderen moeten samenwerken (wie 
doet wat, afspraken maken …).   

Storende omgevingsfactoren 
herkennen en indien mogelijk 
verwijderen (bijv. bank opruimen en 
enkel overhouden wat voor de taak 
nodig is, het stil maken rondom je …). 

Een stappenplan maken (wat doe ik 
eerst, wat hou ik voor later, begin met 
het gemakkelijkste  …).  

Hulpmiddelen functioneel gebruiken 
om het leerproces te plannen en en te 
bewaken: 

 takenbord (bijv. weerman) 

 agenda (gerei meebrengen, 
opdrachten uitvoeren …) 

 planningsdocumenten (bijv. 
contractwerk, werkschema, 
weekkalender …) 

Aangeven wat er bij opdrachten van 
hen verwacht wordt en hoe ze daarbij 
te werk zullen gaan (wat moet ik doen, 
waarom, hoe moet ik het doen, 
waarom moet ik het zo doen, hoeveel 
tijd hebben we?...). 

Aangeven waar ze informatie of hulp 
kunnen vinden (anderen om hulp 
vragen, informatiebronnen raadplegen, 
waar in het handboek ….).  

Nagaan wat ze nodig hebben om een 
opdracht uit te voeren (bijv. materiaal, 
gerei, handboek, notities, werkboek, 
rekenmachine …).  

Aangeven of ze individueel of met 
anderen moeten samenwerken (wie 
doet wat, afspraken maken …).   

Storende omgevingsfactoren 
herkennen en indien mogelijk 
verwijderen (bijv. bank opruimen en 
enkel overhouden wat voor de taak 
nodig is, het stil maken rondom je, 
studeerruimte optimaliseren …). 

Een stappenplan maken (wat doe/leer 
ik eerst, wat hou ik voor later, begin 
met het gemakkelijkste …).  

Hulpmiddelen functioneel gebruiken 
om het leerproces te plannen en en te 
bewaken: 

 takenbord (bijv. weerman) 

 agenda (gerei meebrengen, 
opdrachten uitvoeren …) 

 planningsdocumenten (bijv. 
contractwerk, werkschema, 
weekkalender, maandkalender …) 

Aangeven wat er bij opdrachten van 
hen verwacht wordt en hoe ze daarbij 
te werk zullen gaan (wat moet ik doen, 
waarom, hoe moet ik het doen, 
waarom moet ik het zo doen, hoeveel 
tijd hebben we?...). 

Aangeven waar ze informatie of hulp 
kunnen vinden (anderen om hulp 
vragen, informatiebronnen raadplegen, 
welke leerstofonderdelen moet ik 
studeren, waar in het handboek ….).  

Nagaan  wat ze nodig hebben om een 
opdracht uit te voeren (bijv. materiaal, 
gerei, handboek, notities, werkboek, 
rekenmachine …).  

Aangeven of ze individueel of met 
anderen moeten samenwerken (wie 
doet wat, afspraken maken …).   

Storende omgevingsfactoren 
herkennen en indien mogelijk 
verwijderen (bijv. bank opruimen en 
enkel overhouden wat voor de taak 
nodig is, het stil maken rondom je, 
studeerruimte optimaliseren, 
voldoende rust en ontspanning …). 

Een stappenplan maken (wat doe/leer 
ik eerst, wat hou ik voor later, begin 
met het gemakkelijkste, een 
oefenschema opstellen …).  

Hulpmiddelen functioneel gebruiken 
om het leerproces te plannen en en te 
bewaken: 

 takenbord (bijv. weerman) 

 agenda (gerei meebrengen, 
opdrachten uitvoeren …) 

 planningsdocumenten (bijv. 
contractwerk, werkschema, 
weekkalender, maandkalender …) 
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ET 5 De leerlingen kunnen eventueel 
onder begeleiding: 
 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

hun eigen leerproces controleren en 
bijsturen. 

Hulpmiddelen gebruiken om zichzelf te 
controleren (bijv. knijpkaarten …). 

Reflecteren over het verloop van een 
activiteit beoordelen met het oog op: 

 doelgerichtheid (bijv. heb ik gedaan 
wat er gevraagd werd? …) 

 de planning (bijv. ik begin steeds met 
de leuke dingen en laat de minder 
leuke opstapelen …).  

De eigen aanpak en eigen inzichten 
vergelijken met die van anderen.  

Conclusies trekken voor een volgende 
stappen in het leerproces (bijv. 
aangeven hoe fouten in de toekomst 
vermeden kunnen worden).  

 

 

 

Tijdens het leerproces zichzelf 
controleren en bijsturen met het oog 
op: 

 doelgerichtheid (bijv. doe ik nog 
steeds wat ik mezelf voorgenomen 
heb, zit ik nog in de richting van het 
doel, probeersels aan anderen 
voorleggen, je werk met dat van 
anderen vergelijken  …) 

 de planning (komt wat ik nu doe 
overeen met mijn planning, met de 
afspraken met de anderen …).  

 efficiëntie (bijv. ordelijker werker, 
slordigheidfouten vermijden …). 

Hulpmiddelen gebruiken om zichzelf te 
controleren en bij te sturen (bijv. 
knijpkaarten, verbetersleutel, …).  

Reflecteren over het verloop van het 
leerproces met het oog op: 

 doelgerichtheid (bijv. voldoet de 
oplossing aan de verwachtingen …) 

 de planning (bijv. ik begin steeds met 
de leuke dingen en laat de minder 
leuke opstapelen …).  

 efficiëntie (bijv. ik maak veel fouten 
slordig te werken, ik werd 
voordurend gehinderd omdat ik mijn 
gerei nog bij elkaar moest zoeken …) 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het leerproces zichzelf 
controleren en bijsturen met het oog 
op: 

 doelgerichtheid (bijv. doe ik nog 
steeds wat ik mezelf voorgenomen 
heb, zit ik nog in de richting van het 
doel, probeersels aan anderen 
voorleggen, je werk met dat van 
anderen vergelijken, zichzelf laten 
ondervragen, wat ken ik al en wat 
moet nog bijgeschaafd worden, zich 
op tijd herpakken …) 

 de planning (komt wat ik nu doe 
overeen met mijn planning, met de 
afspraken met de anderen, het 
effectief tijdsgebruik vergelijken met 
het vooropgesteld …).  

 efficiëntie (bijv. mappen aanleggen, 
ordelijker werker, herorganiseren, 
…). 

Hulpmiddelen gebruiken om zichzelf te 
controleren en bij te sturen (bijv. 
afdekblad, verbetersleutel, zelf vragen 
opstellen, zakrekenmachine, 
knijpkaarten …). 

Reflecteren over het verloop van het 
leerproces met het oog op: 

  (bijv. voldoet de oplossing aan de 
verwachtingen, is de oplossing 
realistisch en volledig …) 

 de planning (bijv. ik begin steeds met 
de leuke dingen en laat de minder 
leuke opstapelen, meer tijd uitrekken 
voor rust en ontspanning …).  

 efficiëntie (bijv. ik maak veel fouten 
slordig te werken, ik werd 
voordurend gehinderd omdat ik mijn 
gerei nog bij elkaar moest zoeken …) 

 

Tijdens het leerproces zichzelf 
controleren en bijsturen met het oog 
op: 

 doelgerichtheid (bijv. doe ik nog 
steeds wat ik mezelf voorgenomen 
heb, zit ik nog in de richting van het 
doel, probeersels aan anderen 
voorleggen, je werk met dat van 
anderen vergelijken, zichzelf laten 
ondervragen, wat ken ik al en wat 
moet nog bijgeschaafd worden, zich 
op tijd herpakken …)  

 de planning (komt wat ik nu doe 
overeen met mijn planning, met de 
afspraken met de anderen, het 
effectief tijdsgebruik vergelijken met 
het vooropgesteld …).  

 efficiëntie (bijv. mappen aanleggen, 
ordelijker werker, herorganiseren, 
…). 

Hulpmiddelen gebruiken om zichzelf te 
controleren en bij te sturen (bijv. 
leerdoos, afdekblad, Fehlerkartei, 
verbetersleutel, zelf vragen opstellen, 
zakrekenmachine, knijpkaarten …). 

Reflecteren over het verloop van het 
leerproces met het oog op: 

 doelgerichtheid (bijv. voldoet de 
oplossing aan de verwachtingen, is 
de oplossing realistisch en volledig …) 

 de planning (bijv. ik begin steeds met 
de leuke dingen en laat de minder 
leuke opstapelen, meer tijd uitrekken 
voor rust en ontspanning …).  

 efficiëntie (bijv. ik maak veel fouten 
slordig te werken, ik werd 
voordurend gehinderd omdat ik mijn 
gerei nog bij elkaar moest zoeken …) 
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ET 5 De leerlingen kunnen eventueel 
onder begeleiding: 
 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

 

Oorzaken van fouten, haperingen of 
het vlotte verloop aangeven. 

De eigen aanpak en eigen inzichten 
vergelijken met die van anderen.  

Conclusies trekken voor een volgende 
stappen in het leerproces (bijv. 
aangeven hoe fouten in de toekomst 
vermeden kunnen worden).  

De eigen sterke en zwakke kanten 
aangeven (bijv. eerst de opgave goed 
lezen, oppassen voor slordigheids-
fouten, vlugger om hulp vragen …). 

 

 

 

Oorzaken van fouten, haperingen of 
het vlotte verloop aangeven. 

De eigen aanpak en eigen inzichten 
vergelijken met die van anderen.  

Conclusies trekken voor een volgende 
stappen in het leerproces (bijv. 
aangeven hoe fouten in de toekomst 
vermeden kunnen worden).  

De eigen sterke en zwakke kanten 
aangeven (bijv. eerst de opgave goed 
lezen, oppassen voor slordigheids-
fouten, vlugger om hulp vragen, niet 
klakkeloos van buiten leren maar met 
meer begrip studeren en met met 
eigen woorden navertellen, niet met te 
veel dingen tegelijk willen bezig zijn …). 

 

Oorzaken van fouten, haperingen of 
het vlotte verloop aangeven. 

De eigen aanpak en eigen inzichten 
vergelijken met die van anderen.  

Conclusies trekken voor volgende 
stappen in het leerproces (bijv. 
aangeven hoe fouten in de toekomst 
vermeden kunnen worden).  

De eigen sterke en zwakke kanten 
aangeven (bijv. eerst de opgave goed 
lezen, oppassen voor slordigheids-
fouten, vlugger om hulp vragen, niet 
klakkeloos van buiten leren maar met 
meer begrip studeren en met eigen 
woorden navertellen, niet met te veel 
dingen tegelijk willen bezig zijn …).  
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Attitudes  

De leerlingen kunnen op hun niveau 
leren met: 

Kleuteronderwijs 1ste graad 2e graad 3e graad 

Nauwkeurigheid Boekentas ordelijk schikken en 
organiseren 

Werkruimte ordelijk schikken en 
organiseren. 

Opdrachten ordelijk en volgens 
afspraak. 

 

Boekentas ordelijk schikken en 
organiseren 

Opdracht goed lezen 

Oefeningen ordelijk en volgens 
afspraak 

Opdrachten ordelijk en volgens 
afspraak 

Huiswerk ordelijk en volgens afspraak. 

Boekentas ordelijk schikken en 
organiseren 

Opdracht goed lezen 

Oefeningen ordelijk en volgens 
afspraak 

Opdrachten ordelijk en volgens 
afspraak 

Huiswerk ordelijk en volgens afspraak; 

Boekentas ordelijk schikken en 
organiseren. 

Opdracht goed lezen. 

Oefeningen ordelijk en volgens 
afspraak. 

Opdrachten ordelijk en volgens 
afspraak. 

Huiswerk ordelijk en volgens afspraak. 

Efficiëntie Materiaal binnen handbereik 

Materiaal efficiënt gebruiken 

Materiaal binnen handbereik 

Materiaal efficiënt gebruiken 

Materiaal binnen handbereik 

Materiaal efficiënt gebruiken 

Materiaal binnen handbereik 

Materiaal efficiënt gebruiken 

Zelfstandigheid Samenwerken om oplossing te vinden Zelf nadenken alvorens hulp te vragen 

Samenwerken om oplossing te vinden 

Zelf nadenken alvorens hulp te vragen 

Samenwerken om oplossing te vinden 

Zelf nadenken alvorens hulp te vragen 

Samenwerken om oplossing te vinden 

Zelfvertrouwen In concrete situaties voldoende 
zelfvertrouwen tonen 

In concrete situaties voldoende 
zelfvertrouwen tonen 

In concrete situaties voldoende 
zelfvertrouwen tonen 

In concrete situaties voldoende 
zelfvertrouwen tonen 

Weerbaarheid Voor hun mening uitkomen 

Aangeven hoe ze een probleem 
aanpakken 

Vragen stellen als iets niet begrepen 
wordt  

Zich laten helpen  

Voor hun mening uitkomen 

Aangeven hoe ze een probleem 
aanpakken 

Vragen stellen als iets niet begrepen 
wordt  

Zich laten helpen  

Voor hun mening uitkomen 

Aangeven hoe ze een probleem 
aanpakken 

Vragen stellen als iets niet begrepen 
wordt  

Zich laten helpen  

Voor hun mening uitkomen 

Aangeven hoe ze een probleem 
aanpakken. 

Vragen stellen als iets niet begrepen 
wordt  

Zich laten helpen  

Openheid  Bereidheid tot samenwerken 

Bereidheid om informatie te delen 

Bereidheid nieuwe dingen te proberen 

Bereidheid tot leren van elkaar 

Bereidheid tot samenwerken 

Bereidheid om informatie te delen 

Bereidheid nieuwe dingen te proberen 

Bereidheid tot leren van elkaar 

Bereidheid tot samenwerken 

Bereidheid om informatie te delen 

Bereidheid nieuwe dingen te proberen 

Bereidheid tot leren van elkaar 

Bereidheid tot samenwerken 

Bereidheid om informatie te delen 

Bereidheid nieuwe dingen te proberen 

Bereidheid tot leren van elkaar 

Kritische zin  Reflecteren over eigen oplossingsweg 

Reflecteren over het eigen en 
andermans leren 

Waardering uitdrukken voor wat 
klasgenoten goed kunnen. 

Reflecteren over eigen oplossingsweg 

Reflecteren over het eigen en 
andermans leren 

Informatie kritisch bekijken 

Waardering uitdrukken voor wat 
klasgenoten goed kunnen.  

Reflecteren over eigen oplossingsweg 

Reflecteren over het eigen leren en 
andermans 

Informatie kritisch bekijken 

Kritiek beluisteren en eruit leren.  

Kritisch zijn en een eigen mening 
formuleren. 

Reflecteren over eigen oplossingsweg 

Reflecteren over het eigen leren en 
andermans 

Informatie kritisch bekijken. 

Kritiek beluisteren en eruit leren.  

Kritisch zijn  en een eigen mening 
formuleren. 

 


