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1. Visie 

Alle scholen die subsidiëring en financiering van de overheid willen ontvangen, zijn verplicht een 
goedgekeurd leerplan te gebruiken1. De inspectie van de Vlaamse gemeenschap toetst het leerplan aan 
de criteria in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het 
onderwijs (04/05/2018)’ en adviseert vervolgens de Minister van Onderwijs. Na de goedkeuring 
verwerft een leerplan een officieel statuut. 

Vanuit het GO! bieden we onze scholen voor de tweede graad van het secundair onderwijs zes 
leerplannen aan. 

Drie leerplannen voor de basisvorming: 

Een leerplan voor de basisvorming finaliteit doorstroom 
Een leerplan voor de basisvorming dubbele finaliteit 
Een leerplan voor de basisvorming arbeidsmarktgerichte finaliteit 
 
Drie leerplannen voor het specifieke gedeelte: 

Een leerplan voor het specifieke gedeelte finaliteit doorstroom 
Een leerplan voor het specifieke gedeelte dubbele finaliteit 
Een leerplan voor het specifieke gedeelte arbeidsmarktgericht finaliteit 
 

Dit is het leerplan voor het specifieke gedeelte dubbele finaliteit. Binnen deze dubbele finaliteit 
situeren zich studierichtingen met een combinatie van theoretische en praktijkgerichte focus, die na de 
derde graad een doorstroom naar professionele bacheloropleidingen, HBO5 opleidingen en de 
arbeidsmarkt beogen. Binnen deze dubbele finaliteit is de basisvorming voor de studierichtingen 
identiek, het verschil tussen de richtingen wordt bepaald door het specifieke gedeelte. 

  

 

1 Codex secundair onderwijs 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
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Bij de uitwerking van het leerplan werd steeds vertrokken vanuit enerzijds de vastgelegde cesuurdoelen2 
en anderzijds relevante sets competenties uit 1 of meerdere beroepskwalificaties3 die aan een 
studierichting werden gekoppeld. Deze competenties zijn de basis voor de leerplandoelen, die in een 
beperkt aantal gevallen worden aangevuld met extra leerplandoelen of accenten vanuit het GO!. De 
concordantie tussen cesuurdoel en leerplandoel wordt daarom op transparante4 manier opgenomen in 
dit leerplan5. 

De leerplandoelen voor het specifieke gedeelte dubbele finaliteit zijn gestructureerd volgens zowel de 
(onderdelen van) wetenschapsdomeinen6 als de domeinen met onderliggende studierichtingen. Per 
(onderdeel van een) wetenschapsdomein wordt aangegeven welke doelen in welke studierichting aan 
bod komen. 

Ze bevatten alle nodige informatie met betrekking tot onderliggende kennis, dimensies, context of 
tekstkenmerken. 

Wetenschapsdomeinen zijn domeinen binnen de wetenschap die inhoudelijk samenhangende inhouden 
afbakenen.  

De 16 wetenschapsdomeinen die de structuur van dit leerplan bepalen, zijn: 

(ofwel in alfabetische volgorde ofwel in volgorde zoals opgenomen in het leerplan) 

Aardwetenschappen 
Algemene doorstroomcompetenties (generieke competenties) 
Bewegingswetenschappen 
Biologie 
Chemie 
Economie 
Filosofie 
Fysica 
Gedragswetenschappen 

 

2 Voor het specifeke gedeelte (finaliteit doorstroom en dubbele finaliteit) werden specifieke eindtermen 

ontwikkeld die moeten behaald worden op het einde van de derde graad. Specifieke eindtermen zijn doelen met 
betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten en attitudes waarover een leerling van het voltijds 
secundair onderwijs beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten. Specifieke eindtermen worden ontwikkeld uit de 
kenmerkende onderdelen van een bepaald wetenschapsdomein. Voor de tweede graad werden – door de 
onderwijsverstrekkers in samenspraak met de overheid- afspraken gemaakt op het vlak van te bereiken doelen op 
het einde van de tweede graad, door het vastleggen van cesuurdoelen in een protocolakkoord. Cesuurdoelen zijn 
te bereiken op niveau leerlingengroep.  
3 Matrix SO tweede graad (SO 60, bijlage 34) - Beroepskwalificaties (SO 60, bijlage 36) 

De relevante sets competenties uit 1 of meerdere beroepskwalificaties zijn te bereiken op niveau leerlingengroep. 
In de matrix SO werden aan studierichtingen( in dubbele finaliteit en arbeidsmarkgerichte finaliteit) in het 
specifieke gedeelte beroepskwalificaties gekoppeld die de inhoudelijke invulling van een richting bepalen. Voor de 
tweede graad werden – door de onderwijsverstrekkers- afspraken gemaakt op het vlak van te bereiken doelen op 
het einde van de tweede graad, door het vastleggen van doelzinnen die later in het curriculumdossier worden 
opgenomen. 
4 Om de transparantie maximaal te houden, werd ook de nummering van de cesuurdoelen letterlijk overgenomen. 
Dit verklaart waarom de nummering niet consecutief is en er soms ‘sprongetjes’ gemaakt worden. Het beperkt 
aantal extra leerplandoelen werd als ‘extra’ benoemd en met de code EXT opgenomen in het leerplan.   
5 De concordantie binnen de ingedaalde elementen uit de BK’s en de leerplandoel wordt omwille van het nog niet 
gevalideerd referentiekader in een intern document opgenomen. 
6 Wetenschapsdomeinen zijn domeinen binnen de wetenschap die inhoudelijk samenhangende inhouden 

afbakenen. Elk wetenschapsdomein is verder onderverdeeld in onderdelen van dat wetenschapsdomein. 

file:///C:/Users/ifichefe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X28JDOHV/Matrix%20SO%20tweede%20graad.docx
file:///C:/Users/ifichefe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X28JDOHV/Beroepskwalificaties.docx
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Informaticawetenschappen 
Klassieke talen 
Kunst en cultuur 
Moderne talen 
Sociale wetenschappen 
STEM 
Wiskunde 
 
Elke wetenschapsdomein is verder onderverdeeld in onderdelen van dat wetenschapsdomein. 
 
De 8 domeinen met onderliggende studierichtingen die de structuur van het leerplan bepalen, zijn: 

Taal en cultuur: 

− Taal en communicatie 

− Toerisme7 
STEM: 

− Bouwtechnieken 

− Houttechnieken 

− Biotechnieken 

− Elektromechanische technieken 

− Mechanische technieken 

− Elektrotechnieken 

− Voertuigtechnieken 

− Grafische technieken*8 

− Binnenvaarttechnieken* 

− Maritieme technieken dek* 

− Maritieme technieken motoren* 

− Textielontwerp en prototyping*9 

− Textielproductietechnieken*10 
Kunst en creatie: 

− Architecturale kunsten* 

− Beeldende en audiovisuele kunsten* 

− Ballet*11 

− Creatie en mode*12 

− Fotografie* 
Land- en tuinbouw: 

− Plant-, dier en milieutechnieken 
Economie en organisatie: 

− Bedrijf en organisatie 
Maatschappij en welzijn: 

 

7 De Studierichting Toerisme kan ingericht worden vanuit het domein Taal en cultuur, Economie en organisatie of 
Voeding en horeca. De studierichting werd in het leerplan om praktische redenen slechts onder 1 domein 
opgenomen. 
8 De Studierichting Grafische technieken kan ingericht worden vanuit het domein STEM of Kunst en creatie. De 
studierichting werd in het leerplan om praktische redenen slechts onder 1 domein opgenomen. 
9 Wordt niet opgenomen in het leerplan, omdat dit niet wordt aangeboden door een GO!-school. 
10 Wordt niet opgenomen in het leerplan, omdat dit niet wordt aangeboden door een GO!-school. 
11 Wordt niet opgenomen in het leerplan, omdat dit niet wordt aangeboden door een GO!-school. 
12 De Studierichting Creatie en mode kan ingericht worden vanuit het domein Kunst en creatie of Maatschappij en 
welzijn. De studierichting werd in het leerplan om praktische redenen slechts onder 1 domein opgenomen. 
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− Maatschappij en welzijn 

− Wellness en lifestyle 
Sport: 

− Sport 

− Topsport* 
Voeding en horeca: 

− Bakkerijtechnieken 

− Horeca 

− Slagerijtechnieken 
  



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  7 
Tweede graad 

Als onderdeel van een leerplandoel wordt de kennis expliciet vermeld. Dit is de kennis die minimaal 
nodig is voor de realisatie van het doel en staat dus niet op zichzelf. Ze bakent het doel af en 
concretiseert de inhoud ervan. Voor de specificering van de kennis wordt gewerkt met een indeling in 
‘soorten’ kennis gebaseerd op de herwerkte taxonomie van Bloom:  

Feitenkennis: deze kennis omvat de termen, begrippen en elementen die de leerlingen actief kunnen 
gebruiken om over een bepaald domein van gedachten te wisselen of om problemen binnen dat domein 
op te lossen. 
 
Conceptuele kennis: deze kennis omvat begrip en inzicht in classificaties, principes, theorieën en 
modellen die de leerlingen gebruiken bij het verwerken van andere kennis.  
 
Procedurele kennis: deze kennis omvat technieken, methoden en algoritmes ter ondersteuning van hoe 
de leerlingen iets uitvoeren, alsook van de criteria voor het kiezen van de geschikte procedure.  
 
Metacognitieve kennis: deze kennis omvat zelfkennis, kennis over kennis en strategische kennis die de 
leerlingen gebruiken om te reflecteren over zichzelf en het eigen leerproces. 
 
Als onderdeel van een leerplandoel wordt de cognitieve, affectieve en/of psychomotorische dimensie 
vermeld, met het bijhorende beheersingsniveau. 

Cognitieve dimensie: 

− Onthouden 

− Begrijpen 

− Toepassen 

− Analyseren 

− Evalueren 

− Creëren 
 

Affectieve dimensie13: 

− Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … 

− Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … 

− Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, 
informatie, taken, strategieën … 

− Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, 
gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … geïnternaliseerd zijn, maar waarbij 
nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

− Consistent en authentiek handelen vanuit een geïnternaliseerd en persoonlijk kader 
 

Psychomotorische dimensie: 

− Een vaardigheid observeren en nadoen 

− Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

− Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 

− Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en integreren met andere kennis en vaardigheden 

− Een vaardigheid, in combinatie met andere vaardigheden, natuurlijk en automatisch toepassen 
  

 

13 De affectieve dimensie en psychomotorische dimensie zijn indicatief en moeten strikt genomen niet behaald 
worden met de leerlingen. Aangezien de affectieve en psychomotorische dimensies voor sommige leerplandoelen 
belangrijk zijn om de doelen op een kwaliteitsvolle manier te realiseren, wordt in de GO! Navigator aangegeven bij 
welke doelen het belangrijk is om met deze dimensie(s) rekening te houden en wat dit concreet impliceert. 
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Indien nodig, wordt de context geconcretiseerd. Dan wordt aangegeven met welke graad van 
autonomie, met welke hulpmiddelen, aan de hand van welk referentiedocument, in welke 
toepassingsgebied … het doel moet gerealiseerd worden. 

Bij talen worden ook de tekstkenmerken opgenomen. De tekstkenmerken zijn een omschrijving van de 
kenmerken van de teksten die de leerlingen lezen, beluisteren (en bekijken), zelf produceren. Ze maken 
integraal deel uit van het leerplandoel. Bijvoorbeeld: tekstgenres, herkenbare structuur, concrete 
inhoud, lange zinnen, Standaardnederlands, (traag) tempo, (duidelijke) articulatie … 

Naast deze nodige informatie, verwijzen we in het leerplan ook naar de GO! Navigator14 waarin de 
integratie van ons Pedagogisch Project GO!15 en alle verdere concretisering (rond leerplanrealisatie, het 
onderwijsleerproces en het leer- en leefklimaat, de passende begeleiding met expliciete aandacht voor 
Gepersonaliseerd Samen Leren16 en de opvolging) worden uitgewerkt. 

Omdat er tussen leerplannen van het specifieke gedeelte en leerplannen van de basisvorming voor 
bepaalde studierichtingen gedeeltelijke of volledige overlap is tussen leerplandoelen, wordt – daar 
waar dit van toepassing is- deze overlap aangeduid en benoemd. In de GO! Navigator bieden we 
concrete handvaten aan om deze doelen op een functionele manier te integreren. 

  

 

14 GO! Navigator 
15 Pedagogisch Project GO! (PPGO!) 
16 Visietekst Gepersonaliseerd Samenleren 

https://g-o.smartschool.be/navigator
https://www.g-o.be/samen-leren-samenleven-ons-ppgo/
https://pro.g-o.be/blog/Documents/200213-GO!-Visietekst%20Gepersonaliseerd%20Samen%20Leren-Finaal.pdf
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2. Doelgroep en beginsituatie 

Leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad aanvatten in de dubbele finaliteit, hebben door 
het behalen van de eindtermen van de eerste graad de nodige basiscompetenties verworven om de 
overstap naar de tweede graad succesvol te kunnen maken. Bovendien delen ze vanuit hun keuze voor 
een bepaalde studierichting eenzelfde interesse en motivatie en kunnen vanuit dit oogpunt beschouwd 
worden als een homogene groep. 

Maar meer nog dan voor de basisvorming, zullen de kenmerken van de leerlingen in de tweede graad 
voor het specifieke gedeelte verschillen: niet alleen zijn er verschillen qua aanleg en belangstelling op 
cognitief, psychomotorisch en sociaal-affectief vlak, er zijn ook verschillen door de al dan niet gevolgde 
vooropleiding. In de eerste graad hebben leerlingen in het kader van een brede, oriënterende graad 
immers gekozen voor een bepaalde basisoptie (meestal uit de A-stroom17), die geen voorafname mocht 
betekenen aan de uiteindelijke studiekeuze in de tweede graad. Dit impliceert dat leerlingen die in de 
tweede graad kiezen voor een studierichting die aanleunt bij de eerder gevolgde basisoptie al enigszins 
kennis gemaakt hebben met de inhoud van een bepaalde studierichting. Daarnaast betekent dit dat 
leerlingen die in de tweede graad kiezen voor een studierichting die minder of niet aanleunt bij de 
eerder gevolgde basisoptie, misschien minder of geen voorkennis hebben. Vanuit dit oogpunt kunnen 
de leerlingen voor het specifieke gedeelte beschouwd worden als een zeer heterogene groep. 

Daarom vinden we het belangrijk om – bij het begin van de graad – de beginsituatie van elke leerling 
goed in kaart te brengen, om als lerarenteam zicht te krijgen op de kenmerken van de leerlingengroep 
en een leerlijn uit te werken die nauw aansluit bij de beginsituatie en de mogelijkheden van de 
leerlingen. Hierbij heeft het lerarenteam de vrijheid en verantwoordelijkheid om leerplandoelen in te 
plannen in zowel het eerste als tweede jaar van de tweede graad volgens de noden, behoeften en 
mogelijkheden van hun leerlingengroep. Daarnaast heeft het lerarenteam de vrijheid om te bepalen op 
welke manier de doelen functioneel geclusterd en aangeboden kunnen worden binnen de tweede 
graad. 

Aan de ene kant wordt in de tweede graad verder gebouwd op de eerste graad. Daartegenover wordt 
ingezet op het verwerven van basiscompetenties die in een derde graad worden verfijnd en verdiept. In 
de tweede graad vinden we het daarom belangrijk om – afgestemd op de leerlingengroep - als 
lerarenteam passende begeleiding met expliciete aandacht voor Gepersonaliseerd Samen Leren18 te 
voorzien. Een leertraject kan gedifferentieerd zijn, maar het einddoel blijft dat samen met alle leerlingen 
alle leerplandoelen met onderliggende kenniselementen op het einde van de tweede graad op een 
kwaliteitsvolle manier op het vastgelegde beheersingsniveau werden aangeleerd, ingeoefend en 
geëvalueerd. 

 

 

17 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar van de tweede graad doorstroom/dubbele finaliteit (9.2.5.1) 

Mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad kan een leerling van 2B ook naar een studierichting 
doorstroom of dubbele finaliteit in de tweede graad. Na het volgen van de opstroomoptie in 2B kan een leerling 
ook rechtstreeks (dus zonder beslissing van de toelatingsklassenraad) naar een studierichting doorstroom of 
dubbele finaliteit in de tweede graad. 
18 Gepersonaliseerd Samen Leren 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-5
https://pro.g-o.be/blog/Documents/200213-GO!-Visietekst%20Gepersonaliseerd%20Samen%20Leren-Finaal.pdf
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3. Leerplandoelen 

3.1. Koppeling cesuurdoelen (CD) en extra doelen aan studierichting 

Studierichting WD 
nr 

Wetenschapsdomein WD 
OD nr 

Onderdeel wetenschapsdomein CD 
nr 

DOMEIN TAAL EN CULTUUR 

Taal en communicatie WD_02 Moderne talen 04 Talen algemeen: pragmatiek 02.04.01* 

09 Nederlands: pakket uit de communicatieve 
vaardigheden 

02.09.01* 

12 Frans en Engels: pakket uit de 
communicatieve vaardigheden 

02.12.01* 

16 Frans en Engels: pragmatiek 02.16.01* 

18 Duits: pakket uit de communicatieve 
vaardigheden 

02.18.01* 
02.18.02* 
02.18.03* 
02.18.04* 
02.18.05* 

20 Duits: pakket uit de taalsystematiek 02.20.01* 
02.20.02* 

Toerisme19 WD_02 Moderne talen 12 Frans en Engels: pakket uit de 
communicatieve vaardigheden 

02.12.01* 

16 Frans en Engels: pragmatiek 02.16.01* 

18 Duits: pakket uit de communicatieve 
vaardigheden 

02.18.01* 
02.18.02* 

 

19 De Studierichting Toerisme kan ingericht worden vanuit het domein Taal en cultuur, Economie en organisatie of Voeding en horeca. De studierichting werd in het leerplan 
om praktische redenen slechts onder 1 domein opgenomen. 
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02.18.03* 
02.18.04* 
02.18.05* 

20 Duits: pakket uit de taalsystematiek 02.20.01* 
02.20.02* 

WD_15 Sociale wetenschappen 05 Toeristische geografie 15.05.01* 
15.05.02* 

DOMEIN STEM 

Binnenvaarttechnieken (*) WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Biotechnieken WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

09 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
beschrijvende statistiek 

06.09.01* 

WD_09 Chemie 02 Algemene chemie 09.02.01* 
09.02.02* 
09.02.03* 
09.02.04* 
09.02.07* 
09.02.08* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Bouwtechnieken WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_09 Chemie 05 Toegepaste materiaalkunde 09.05.01* 
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WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

16 Toegepaste fysica: toegepaste constructieleer 11.16.01* 
11.16.03* 

17 Toegepaste fysica: toegepaste bouwkunde 11.17.01* 
11.17.03* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Elektromechanische 
technieken 

WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

13 Toegepaste fysica: toegepaste elektriciteit en 
elektronica 

11.13.01* 
11.13.02* 
11.13.03* 

14 Toegepaste fysica: toegepaste mechanica 11.14.01* 
11.14.02* 
11.14.03* 
11.14.04* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Elektrotechnieken WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

13 Toegepaste fysica: toegepaste elektriciteit en 
elektronica 

11.13.01* 
11.13.02* 
11.13.03* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 
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Grafische technieken (*)20 WD_04 Kunst en cultuur 08 Toegepaste kunstbeschouwing 04.08.01* 

WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Houttechnieken WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_09 Chemie 05 Toegepaste materiaalkunde 09.05.01* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

16 Toegepaste fysica: toegepaste constructieleer 11.16.01* 
11.16.03* 

17 Toegepaste fysica: toegepaste bouwkunde 11.17.01* 
11.17.03* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Maritieme technieken dek 
(*) 

WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

 

20 De Studierichting Grafische technieken kan ingericht worden vanuit het domein STEM of Kunst en creatie. De studierichting werd in het leerplan om praktische redenen 
slechts onder 1 domein opgenomen. 
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Maritieme technieken 
motoren (*) 

WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Mechanische technieken WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

15 Toegepaste fysica: pakket uit de toegepaste 
mechanica 

11.15.01* 
11.15.02* 

16 Toegepaste fysica: toegepaste constructieleer 11.16.01* 
11.16.03* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Textielontwerp en 
prototyping (*) 

WD_06 Wiskunde 07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_09 Chemie 05 Toegepaste materiaalkunde 09.05.01* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Textielproductietechnieken 
(*) 

WD_06 Wiskunde 07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_09 Chemie 05 Toegepaste materiaalkunde 09.05.01* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 
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WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

Voertuigtechnieken WD_06 Wiskunde 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en 
vectoren 

06.05.01* 
06.05.03* 

07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

WD_11 Fysica 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 11.12.01* 
11.12.02* 

13 Toegepaste fysica: toegepaste elektriciteit en 
elektronica 

11.13.01* 
11.13.02* 
11.13.03* 

14 Toegepaste fysica: toegepaste mechanica 11.14.01* 
11.14.02* 
11.14.03* 
11.14.04* 

WD_12 STEM 02 Gevorderde STEM 12.02.01* 

DOMEIN KUNST EN CREATIE 

Architecturale kunsten (*) WD_04 Kunst en cultuur 01 Artistieke expressie: individuele 
gedrevenheid tonen 

04.01.01* 

02 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) 
innoveren 

04.02.01* 
04.02.02* 

04 Artistieke expressie: onderzoeken 04.04.01* 
04.04.02* 

05 Artistieke expressie: relaties bouwen en 
samenwerken 

04.05.01* 

06 Artistieke expressie: presenteren 04.06.01* 
04.06.02* 

08 Toegepaste kunstbeschouwing 04.08.EXT1 

WD_06 Wiskunde 07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide 
ruimtemeetkunde 

06.07.01* 
06.07.02* 

Ballet (*) WD_04 Kunst en cultuur 01 Artistieke expressie: individuele 
gedrevenheid tonen 

04.01.01* 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  16 
Tweede graad 

02 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) 
innoveren 

04.02.01* 
04.02.02* 

04 Artistieke expressie: onderzoeken 04.04.01* 
04.04.02* 

05 Artistieke expressie: relaties bouwen en 
samenwerken 

04.05.01* 

06 Artistieke expressie: presenteren 04.06.01* 
04.06.02* 

08 Toegepaste kunstbeschouwing 04.08.01* 

Beeldende en audiovisuele 
kunsten (*) 

WD_04 Kunst en cultuur 01 Artistieke expressie: individuele 
gedrevenheid tonen 

04.01.01* 

02 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) 
innoveren 

04.02.01* 
04.02.02* 

04 Artistieke expressie: onderzoeken 04.04.01* 
04.04.02* 

05 Artistieke expressie: relaties bouwen en 
samenwerken 

04.05.01* 

06 Artistieke expressie: presenteren 04.06.01* 
04.06.02* 

08 Toegepaste kunstbeschouwing 04.08.01* 

Creatie en mode (*)21 WD_04 Kunst en cultuur 01 Artistieke expressie: individuele 
gedrevenheid tonen 

04.01.01* 

02 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) 
innoveren 

04.02.01* 
04.02.02* 

04 Artistieke expressie: onderzoeken 04.04.01* 
04.04.02* 

05 Artistieke expressie: relaties bouwen en 
samenwerken 

04.05.01* 

 

21 De Studierichting Creatie en mode kan ingericht worden vanuit het domein Kunst en creatie of Maatschappij en welzijn. De studierichting werd in het leerplan om praktische 
redenen slechts onder 1 domein opgenomen. 
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06 Artistieke expressie: presenteren 04.06.01* 
04.06.02* 

08 Toegepaste kunstbeschouwing 04.08.01* 

Fotografie (*) WD_04 Kunst en cultuur 01 Artistieke expressie: individuele 
gedrevenheid tonen 

04.01.01* 

02 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) 
innoveren 

04.02.01* 
04.02.02* 

04 Artistieke expressie: onderzoeken 04.04.01* 
04.04.02* 

05 Artistieke expressie: relaties bouwen en 
samenwerken 

04.05.01* 

06 Artistieke expressie: presenteren 04.06.01* 
04.06.02* 

08 Toegepaste kunstbeschouwing 04.08.01* 

DOMEIN LAND- EN TUINBOUW 

Plant-, dier- en 
milieutechnieken 

WD_08 Biologie 05 Fysiologie en anatomie van dieren 08.05.01* 

06 Fysiologie en anatomie van planten 08.06.01* 

07 Plant- en dierkunde 08.07.01* 

WD_09 Chemie 02 Algemene chemie 09.02.01* 
09.02.02* 
09.02.03* 
09.02.04* 
09.02.07* 
09.02.08* 

WD_10 Aardwetenschappen 02 Toegepaste aardwetenschappen: 
bodemkunde 

10.02.01* 

03 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, 
klimaat en natuur 

10.03.01* 
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04 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, 
klimaat en landbouw 

10.04.01* 

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE 

Bedrijf en organisatie WD_16 Economie 02 Pakket uit de algemene economie 16.02.01* 
16.02.02* 
16.02.EXT1 

05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 16.05.01* 

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 

Maatschappij en welzijn WD_08 Biologie 03 Toegepaste fysiologie en anatomie van de 
mens 

08.03.01* 

WD_14 Gedragswetenschappen 02 Toegepaste gedragswetenschappen: 
toegepaste psychologie 

14.02.01* 
14.02.02* 

03 Toegepaste gedragswetenschappen: 
pedagogiek 

14.03.01* 

Wellness en lifestyle WD_08 Biologie 03 Toegepaste fysiologie en anatomie van de 
mens 

08.03.01* 

WD_14 Gedragswetenschappen 02 Toegepaste gedragswetenschappen: 
toegepaste psychologie 

14.02.01* 
14.02.02* 

DOMEIN SPORT 

Sport WD_08 Biologie 03 Toegepaste fysiologie en anatomie van de 
mens 

08.03.01* 

WD_13 Bewegingswetenschappen 02 Toegepaste bewegingswetenschappen 13.02.01* 
13.02.02* 
13.02.03* 

WD_14 Gedragswetenschappen 02 Toegepaste gedragswetenschappen: 
toegepaste psychologie 

14.02.01* 
14.02.02* 

Topsport (df) (*) WD_08 Biologie 03 Toegepaste fysiologie en anatomie van de 
mens 

08.03.01* 

WD_13 Bewegingswetenschappen 02 Toegepaste bewegingswetenschappen 13.02.01* 
13.02.02* 
13.02.03* 
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04 Topsport 13.04.01* 

WD_14 Gedragswetenschappen 02 Toegepaste gedragswetenschappen: 
toegepaste psychologie 

14.02.01* 
14.02.02* 

DOMEIN VOEDING EN HORECA 

Bakkerijtechnieken WD_16 Economie 05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 16.05.01* 
16.05.02* 

Horeca WD_02 Moderne talen 12 Frans en Engels: pakket uit de 
communicatieve vaardigheden 

02.12.01* 

WD_16 Economie 05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 16.05.01* 
16.05.02* 

Slagerijtechnieken WD_16 Economie 05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 16.05.01* 
16.05.02* 
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3.2. Specifiek gedeelte deel A: cesuurdoelen (CD) en extra doelen 

3.2.1. WD_02 Moderne talen 

CD NR 04 Talen algemeen: pragmatiek 

02.04.01* De leerlingen analyseren hoe de context de betekenis van een taaluiting beïnvloedt. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Taaluiting 
- De context van een taaluiting 
- De relatie tussen een taaluiting en haar context 
- Een communicatiemodel 

Procedurele kennis 

- Analyseren hoe contextuele elementen bijdragen tot de betekenis van een taaluiting 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt gerealiseerd binnen de context van minstens één taal van cesuurdoelen van de studierichting. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 09 Nederlands: pakket uit de communicatieve vaardigheden 

02.09.01* De leerlingen herformuleren (delen van) schriftelijke teksten in functie van de doelgroep. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Herformulering  
- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, medium, context, doel, effect, ruis, code 
- Tekstconventies 

Procedurele kennis 

- Reflecteren op talige communicatie om teksten te herformuleren in functie van doelgerichte communicatie met aandacht voor de doelgroep 
- Herformuleren van teksten op het vlak van woordgebruik en zinsbouw in functie van de doelgroep 
- Gebruiken van een communicatiemodel  
- Toepassen van tekstconventies 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Schriftelijke of mondelinge tekst die in hoge mate geherformuleerd is op het vlak van woordgebruik en zinsbouw in functie van de doelgroep, het kanaal of 
medium en die inhoudelijk niet fundamenteel afwijkt van de ontvangen tekst 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.9: De leerlingen 
(her)formuleren niet-complexe, geschreven teksten binnen een vooropgesteld sjabloon, in functie van de doelgroep. 
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Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 12 Frans en Engels: pakket uit de communicatieve vaardigheden 

02.12.01* De leerlingen halen de hoofdgedachte, de hoofdpunten en relevante informatie uit domeinspecifieke teksten in functie van doelgerichte 
informatieverwerking en communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: breed repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, m.i.v. domeinspecifieke woorden 

Conceptuele kennis 

- Woordenschat: breed repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, m.i.v. domeinspecifieke woorden 

Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën om de hoofdgedachte, de hoofdpunten en relevante informatie uit teksten te halen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt gerealiseerd binnen de context van het wetenschapsdomein Moderne talen. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Woordenschat: breed repertoire bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, m.i.v. domeinspecifieke 
woorden 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 16 Frans en Engels: pragmatiek 

02.16.01* De leerlingen analyseren hoe de structuur en de opbouw van teksten de doeltreffendheid van de communicatie beïnvloedt. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Tekststructuren: inleiding, midden, slot; vaste tekststructuren zoals probleemstructuur, maatregelstructuur, evaluatiestructuur, handelingsstructuur, 
onderzoeksstructuur, vergelijkende structuur, argumentatiestructuur 
- Tekstopbouwende elementen: titel, tussentitel, kopje, alinea, paragraaf 

Procedurele kennis 

- Bepalen van tekststructuren en tekstopbouwende elementen en hun invloed op de doeltreffendheid van de communicatie analyseren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden 

02.18.01* De leerlingen bepalen het onderwerp en de globale inhoud van geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een beperkte waaier aan relevante 
thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 

Conceptuele kennis 

- Onderwerp 
- Globale inhoud 
- Doelgerichte communicatie 

Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën: met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen stellen; de vermoedelijke betekenis 
van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken 
- Functioneel gebruiken van cesuurdoelen 02.20.01* en 02.20.02* 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa 
(A1+). 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare tekststructuur  
* Lage informatiedichtheid  
* Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een beperkte waaier aan 
relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 
* Grote en herkenbare samenhang  
* Concrete inhoud gerelateerd aan een beperkte waaier aan relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 
* Eenvoudige zinsbouw  
* Beperkte lengte  
* Tekstsoorten zoals informatief, opiniërend, prescriptief, narratief, persuasief, argumentatief, apart of gecombineerd  
 
Bijkomend voor schriftelijke receptie 
* Duidelijke lay-out  
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Bijkomend voor mondelinge receptie  
* Geen of weinig achtergrondruis  
* Normaal spreektempo met pauzes  
* Ondersteunende maar natuurlijke intonatie  
* Heldere uitspraak, duidelijke articulatie  
* Met visuele ondersteuning (zoals bewegende beelden) 
* Met ondersteuning van non-verbaal gedrag 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden 

02.18.02* De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte 
communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Zie cesuurdoel 02.18.01* 

Conceptuele kennis 

- Hoofdgedachte 
- Hoofdpunt 
- Doelgerichte communicatie 

Procedurele kennis 

Zie cesuurdoel 02.18.01* 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa 
(A1+). 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

- Zie cesuurdoel 02.18.01* 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden 

02.18.03* De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Zie cesuurdoel 02.18.01* 

Conceptuele kennis 

- Relevante informatie 
- Doelgerichte communicatie 

Procedurele kennis 

- Zie cesuurdoel 02.18.01* 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa 
(A1+). 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

- Zie cesuurdoel 02.18.01* 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  27 
Tweede graad 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden 

02.18.04* De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen die toelaten te voldoen aan 
elementaire communicatiebehoeften 

Conceptuele kennis 

- Doelgerichte communicatie 

Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën: met spreek- en schrijfdoel rekening houden; voorkennis activeren; met ontvanger rekening houden zoals door het gepast 
inzetten van lichaamstaal; talige hulpmiddelen gebruiken  
- Functioneel gebruiken van cesuurdoelen 02.20.01* en 02.20.02* 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa (A1). 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Beheersing van een elementair lexicaal repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen die volstaan om te voldoen 
aan elementaire communicatiebehoeften  
* Beheersing van de taalstructurele elementen opgenomen in cesuurdoel 02.20.01*; beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies, 
ondanks het stelselmatig maken van elementaire fouten; begrip van boodschap door ontvanger komt meestal niet in het gedrang  
* Gebruik van hoogfrequente signaalwoorden m.b.t. chronologisch verloop, opsomming 
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* Eenvoudige, gepaste tekststructuur  
* Redelijk herkenbare samenhang  
* Concrete inhoud  
* Gepast register (afgestemd op doel en doelpubliek)  
* Beperkte lengte  
* Tekstsoorten: informatief, opiniërend en prescriptief  
 
Bijkomend voor schriftelijke productie  
* Duidelijke, gepaste lay-out  
* Redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire  
 
Bijkomend voor mondelinge productie 
* Gepaste, niet storende lichaamstaal  
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan ondanks een duidelijk accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om 
herhaling moeten vragen  
*  Gebruik van frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, ondanks duidelijke aarzelingen en valse starts 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden 

02.18.05* De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Zie cesuurdoelen 02.18.01* en 02.18.04* 

Conceptuele kennis 

- Zie cesuurdoelen 02.18.01* t.e.m. 02.18.04* 
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Procedurele kennis 

- Zie cesuurdoelen 02.18.01* en 02.18.04* 
- Toepassen van strategieën: met doel interactie rekening houden; op wat de ander zegt of schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager 
spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal en intonatie herkennen en zelf doelgericht inzetten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa (A1). 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie cesuurdoelen 02.18.01* t.e.m. 02.18.04* 
* Gebruik van beleefdheidsconventies bij de volgende alledaagse taalhandelingen om zeer korte sociale contacten te leggen: aanspreken, begroeten, 
afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich verontschuldigen 
 
Bijkomend voor mondelinge interactie 
* De communicatie is afhankelijk van herhaling in trager tempo, herformulering en herstel; de bekwaamheid om zelfstandig het gesprek gaande te houden is 
niet vereist 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 20 Duits: pakket uit de taalsystematiek 

02.20.01* De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Duits als taalsysteem ter ondersteuning van doelgerichte 
communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een beperkte waaier aan relevante 
thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein (receptief) 
- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen die toelaten te voldoen aan 
elementaire communicatiebehoeften (productief en interactief) 

Conceptuele kennis 

- Relatie klank- en schriftbeeld  
- Woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, voornaamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, telwoord, bijwoord 
- Zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp, gezegde 
- Zelfstandige naamwoorden: getal, genus, verbuiging 
- Lidwoorden: bepaald, onbepaald 
- Hoofdtelwoorden 
- Voornaamwoorden: persoonlijk, vragend, bezittelijk, aanwijzend, onbepaald 
- Bijvoeglijke naamwoorden: predicatief; stellende trap 
- Werkwoorden: Indikativ, Imperativ, Präsens, Perfekt, Futur I 
- Frequente voorzetsels; voorzetsels met een vaste naamval 
- Frequente nevenschikkende voegwoorden 
- Frequente bijwoorden 
- Ontkennende/bevestigende zinnen, mededelende/uitroepende/bevelende/vragende zinnen (W-Frage, Ja/Nein-Frage) 
- Naamvallen: nominatief en accusatief van het lidwoord en van het persoonlijk, aanwijzend, bezittelijk en vragend voornaamwoord 
- Satzklammer 

Procedurele kennis 

- Toepassen van uitspraak:  
> Specifieke grafieën en klanken: Umlaut, u, y, eu, ie, ei, z, sch, v, w, sp en st in Anlaut, g, s + vocaal   
> Aspiratie van t, p, k 
> Letters van het alfabet 
> Articulatie, intonatie 
> Woord- en zinsklemtoon 
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- Toepassen van spelling van frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen die toelaten te voldoen aan elementaire 
communicatiebehoeften; hoofdlettergebruik; Umlaut; ß 
- Gebruiken van woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, voornaamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, telwoord, 
bijwoord 
- Gebruiken van zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp, gezegde 
- Gebruiken van zelfstandige naamwoorden: getal, genus, verbuiging (receptief)  
- Gebruiken van lidwoorden: bepaald, onbepaald 
- Gebruiken van hoofdtelwoorden 
- Gebruiken van voornaamwoorden: persoonlijk, vragend, bezittelijk, aanwijzend, onbepaald 
- Gebruiken van bijvoeglijke naamwoorden: predicatief; stellende trap 
- Gebruiken van werkwoorden: Indikativ, Imperativ van hoogfrequente werkwoorden; Präsens, Perfekt van hoogfrequente werkwoorden, Futur I 
- Gebruiken van frequente voorzetsels; voorzetsels met Akkusativ (met ondersteuning) 
- Gebruiken van hoogfrequente nevenschikkende voegwoorden 
- Gebruiken van hoogfrequente bijwoorden 
- Gebruiken van ontkennende/bevestigende zinnen, mededelende/uitroepende/bevelende/vragende zinnen (W-Frage, Ja/Nein-Frage) 
- Gebruiken van naamvallen: nominatief en accusatief van het lidwoord en van het persoonlijk, aanwijzend, bezittelijk en vragend voornaamwoord 
- Gebruiken van Satzklammer 
- Gebruiken van de bouw van enkelvoudige en samengestelde zinnen (nevenschikking) 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 20 Duits: pakket uit de taalsystematiek 

02.20.02* De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van vreemde talen als communicatiemiddelen in functie van doelgerichte 
communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Tekstopbouwende elementen: titel, tussentitel, kopje, alinea 
- Tekststructuur: inleiding, midden, slot  
- Structuuraanduiders: signaalwoorden en verwijswoorden 
- Benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen  
- Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief 
- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 
- Verbale en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag (mondelinge productie en interactie) 
- Beleefdheidsconventies 
- Registers 
- Compenserende strategieën bij falende communicatie 

Procedurele kennis 

- Receptie en interactie: herkennen van tekstopbouwende elementen, tekststructuren, structuuraanduiders, benadrukte woorden, tekstsoorten, verbale en 
non-verbale communicatie en non-verbaal gedrag; onderscheiden van hoofd- en bijzaken en reconstrueren van de gedachtegang aan de hand van 
bijvoorbeeld signaalwoorden en tekststructuur; gebruiken van lay-out, afbeeldingen en visuele ondersteunende elementen zoals bewegende beelden  
- Productie en interactie: gepast gebruiken van titels, eenvoudige tekststructuren, hoogfrequente signaalwoorden, lay-out, afbeeldingen, 
beleefdheidsconventies bij alledaagse taalhandelingen, registers, non-verbaal gedrag en verbale en non-verbale communicatie 
- Gebruiken van een communicatiemodel  
- Gebruiken van compenserende strategieën bij falende communicatie  
- Toepassen van reflectievaardigheden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.2.2. WD_04 Kunst en cultuur 

CD NR 01 Artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen 

04.01.01* De leerlingen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden.° (attitudinaal) 

 

CD NR 02 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren 

04.02.01* De leerlingen komen actief tot artistieke creaties, benaderingen en inzichten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

Met betrekking tot de gekozen artistieke expressievorm: beeld of audiovisuele media: 
- Vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken van kunststromingen en kunstenaars  
- Artistiek parcours 
 
In het geval van: 
- Beeld 
> Bouwstenen in al hun zintuiglijke aspecten: compositie (zoals lijn, vorm), textuur, ruimte, kleur en licht 
> Technieken 
° Tweedimensioneel: tekenen, fotograferen, printen 
° Driedimensioneel zoals installatie bouwen, printen, boetseren, maquettes maken, met textiel werken, digitale technieken hanteren 
> Materialen: digitale tools en analoge middelen zoals klei, verf, licht, steen, papier, textiel, metaal, hout, recuperatiematerialen 
- Audiovisuele media 
> Bouwstenen: kader, camerabeweging, montage, licht en geluid  
> Technieken: scenario, opname, montage, sonorisatie  
> Materialen: digitale en analoge tools 

Procedurele kennis 

- Toepassen van werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen: artistieke creaties bestuderen, verzamelen van indrukken of objecten, documenteren 
zoals fotograferen, schetsen, luisteren of kijken naar opnames, maken van opnames, naar concerten gaan, naar voorstellingen gaan, lezen 
- Exploreren en experimenteren met de eigen artistieke expressievorm 
- Verkennen van artistieke bouwstenen, technieken en materialen in functie van de te creëren betekenis of van het te bereiken effect 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 02 Artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren 

04.02.02* De leerlingen exploreren expressiemogelijkheden van artistieke bouwstenen, technieken en materialen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Vormgeving: artistieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele kennis van cesuurdoel 04.02.01* 
- Samenhang en relaties tussen bouwstenen, technieken en materialen 
- Inhoud: onderwerp en bedoeling 
- Artistiek creatieproces 

Procedurele kennis 

- Exploreren van de expressiemogelijkheden van artistieke bouwstenen, technieken en materialen zoals met verschillende materialen dezelfde effecten 
bekomen, met dezelfde technieken verschillende effecten bekomen, verschillende composities maken  
- Toepassen van werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen zoals artistieke werken bestuderen, indrukken verzamelen, objecten verzamelen, 
noteren, documenteren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 
 

CD NR 04 Artistieke expressie: onderzoeken 

04.04.01* De leerlingen beargumenteren keuzes in hun artistiek proces en in hun creatie in dialoog met anderen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele kennis van het cesuurdoel 04.02.01* 

Procedurele kennis 

- Toepassen van methodes om hun artistiek proces en hun creatie te analyseren zoals vanuit meerdere perspectieven benaderen, afstand nemen, 
vergelijken 
- Toepassen van methodes om in dialoog te gaan over hun artistiek proces en hun creatie zoals verwoorden, verbeelden, bewegen en verklanken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Evalueren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 04 Artistieke expressie: onderzoeken 

04.04.02* De leerlingen reflecteren aan de hand van criteria over hun artistiek product en proces en dat van hun medeleerlingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel. 

Conceptuele kennis 

- Inhoud: onderwerp en bedoeling  
- Artistiek creatieproces  
- Vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken van kunstenaars  
- Criteria 
> Koppeling van intentie aan vormgeving  
> Elementaire artistieke vaktaal: samenhang, herhaling, contrast, verwachting en verrassing  
- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele kennis van cesuurdoel 04.02.01* 

Procedurele kennis 

- Toepassen van reflectievaardigheden 
- Verwerken van feedback in eigen creaties 

Metacognitieve kennis 

- Eigen artistieke mogelijkheden en voorkeuren 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Evalueren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 05 Artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken 

04.05.01* De leerlingen zetten hun deskundigheid en hun artistieke talenten in voor een gemeenschappelijk doel of project. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de conceptuele kennis van het cesuurdoel 04.02.01* 

Procedurele kennis 

- Toepassen van methodes om hun deskundigheid en hun artistieke talenten en die van anderen af te stemmen op een gemeenschappelijk doel of project 
zoals oog hebben voor de talenten en eigenheid van anderen, meerwaarde halen uit complementariteit 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 06 Artistieke expressie: presenteren 

04.06.01* De leerlingen presenteren hun artistieke creaties. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Presentatietechnieken uit de gekozen en andere artistieke expressievormen 

Procedurele kennis 

- Toepassen van methodes om artistieke creaties te presenteren in tijd en ruimte 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 06 Artistieke expressie: presenteren 

04.06.02* De leerlingen zetten presentatietechnieken in om hun artistiek werk te versterken. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Presentatietechnieken eigen aan de kunsten  
- Codes om zich te tonen zoals zich naar het publiek richten, eigen artistiek werk opstellen, geconcentreerd uitvoeren, appreciatie in ontvangst nemen 

Procedurele kennis 

- Koppelen van eigen bedoeling aan vormgeving  
- Toepassen van presentatietechnieken eigen aan de kunsten   
- Toepassen van codes om zich te tonen zoals zich naar het publiek richten, eigen artistiek werk opstellen, geconcentreerd uitvoeren, appreciatie in 
ontvangst nemen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 08 Toegepaste kunstbeschouwing 

04.08.01* 
04.08 EXT 1 

De leerlingen analyseren kunstuitingen van eenzelfde artistieke expressievorm uit verschillende kunststromingen, periodes en 
samenlevingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder de zeven periodes van het courante westerse historische referentiekader 

Conceptuele kennis 

- Bouwstenen, technieken en materialen van kunstuitingen 
- Kenmerkende kunsthistorische elementen zoals een schoonheidsideaal, het vakmanschap, het artistiek parcours, de economische waarde, de aandacht 
voor de vorm, de mate van weerspiegeling of vervreemding van de maatschappij, de stijlkenmerken, de rol van de opdrachtgever(s), de rol in beeldvorming, 
de rol in opinievorming, de betekenissen, de genderdimensie 

Procedurele kennis 

- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit) 
- Toepassen van analysemethoden zoals visuele, auditieve en materiële analyse 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt gerealiseerd met een artistieke expressievorm eigen aan de studierichting. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.2.3. WD_06 Wiskunde 

CD NR 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren 

06.05.01* De leerlingen definiëren goniometrische getallen van georiënteerde hoeken. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie en notaties inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Georiënteerde hoek 
- Goniometrische cirkel 
- Goniometrische getallen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 05 Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren 

06.05.03* De leerlingen rekenen met vectoren in het vlak. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie en notaties inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Vector, nulvector, tegengestelde vector 
- Coördinaten, orthonormaal assenstelsel, eenheidsvector 
- Richting, zin, grootte van een vector 
- Verband met verschuivingen 
- Ontbinding van een vector in zijn componenten 
- Hoek tussen twee vectoren 
- Bewerkingen met vectoren: optelling, vermenigvuldiging met een reëel getal 

Procedurele kennis 

- Grafisch en via berekening  
> Uitvoeren van bewerkingen met vectoren: optelling, vermenigvuldiging met een reëel getal  
> Bepalen van de grootte van een vector 
> Ontbinden van een vector in zijn componenten in een assenstelsel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide ruimtemeetkunde 

06.07.01* De leerlingen analyseren betekenisvolle 3D-situaties en bijbehorende 2D-voorstellingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- 2D-voorstellingswijzen van 3D-situaties zoals aanzichten, perspectieftekeningen, ontwikkelingen, doorsneden, projecties 
- Verlies van informatie bij 2D-voorstellingen van 3D-situaties 
- Meetkundige objecten en relaties 

Procedurele kennis 

- Aflezen, meten, schatten en berekenen van maten uit een 2D-voorstelling van een 3D-situatie 
- Beschrijven van een 3D-situatie a.d.h.v. een of meerdere 2D-voorstellingen 
- Tekenen van een 2D-voorstelling van een 3D-situatie, met functioneel gebruik van ICT 
- Interpreteren van 2D-voorstellingen van een 3D-situatie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 
* Het cesuurdoel wordt gerealiseerd met kenniselementen met betrekking tot meetkundige objecten en relaties uit de eindtermen basisvorming van de 
eerste graad A-stroom en de tweede graad dubbele finaliteit. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 07 Toegepaste wiskunde: uitgebreide ruimtemeetkunde 

06.07.02* De leerlingen berekenen in betekenisvolle situaties omtrek, oppervlakte en inhoud of volume van meetkundige figuren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Omtrek en oppervlakte: driehoek, trapezium, parallellogram, ruit, rechthoek, vierkant en cirkel 
- Oppervlakte: kubus, balk, recht prisma, cilinder, bol 
- Inhoud of volume: kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, bol, kegel 

Procedurele kennis 

- Berekenen van de omtrek en de oppervlakte van een driehoek, een trapezium, een parallellogram, een ruit, een rechthoek, een vierkant, een cirkel 
- Berekenen van de oppervlakte van een kubus, een balk, een recht prisma, een cilinder, een bol 
- Berekenen van de inhoud of het volume van een kubus, een balk, een prisma, een piramide, een cilinder, een bol, een kegel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 09 Toegepaste wiskunde: uitgebreide beschrijvende statistiek 

06.09.01* De leerlingen onderzoeken het verband tussen twee numerieke grootheden in een dataset met behulp van een spreidingsdiagram. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie en notaties inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Spreidingsdiagram 
- Informeel begrip van trendlijn 
- Voorschrift en grafiek van functies zoals  
> Eerstegraadsfuncties van de vorm f(x) = ax + b met a ∈ ℝ₀ en b ∈ ℝ 
> Kwadratische functies van de vorm f(x) = ax² met a ∈ ℝ₀ 
> Functies van de vorm f(x)= c/x met c > 0 
- Verbanden tussen grootheden zoals recht evenredig, lineair, omgekeerd evenredig, kwadratisch 

Procedurele kennis 

- Met ICT 
> Opstellen en interpreteren van een spreidingsdiagram 
> Bepalen en interpreteren van de trendlijn met bijhorend voorschrift 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.2.4. WD_08 Biologie 

CD NR 03 Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens 

08.03.01* De leerlingen leggen fysiologische processen uit aan de hand van de structuur en de werking van de betrokken organen bij de mens. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Waarnemingsfysiologie 
> Betrokken zintuigen: oog, oor, huid, tong, neus 
> Waarnemingsfysiologie aan de hand van een zintuig  
# Structuur en werking van receptoren 
# Impulsgeleiding, impulsoverdracht 
- Bewegingsfysiologie 
> Betrokken skeletspieren en beenderen van armen en benen: biceps, triceps, spaakbeen, ellepijp, opperarmbeen, schouderblad, elleboog quadriceps, 
dijbiceps, kuitspier, dijbeenspier 
> Antagonistische werking van spieren 
> Gewilde beweging en reflex 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* De structuur en de werking van organen worden tot op weefselniveau behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Sport en Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 13.02.02: De 

leerlingen beschrijven het anatomisch functioneren bij bewegingsactiviteiten. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 05 Fysiologie en anatomie van dieren 

08.05.01* De leerlingen vergelijken de bouw en elementaire werking van enkele orgaanstelsels tussen zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder 
> Namen van organen 
> Namen van orgaanstelsels 

Conceptuele kennis 

- Driedomeinensysteem 
- Rol van orgaanstelsels 
- Stofwisselingstelsel en secretiestelsel 
> Bouw en elementaire werking van de betrokken organen 
# spijsverteringsenzymes, voedingsenzymes 
- Metabole en systemische enzymes 
- Transportstelsel 
> Bouw en elementaire werking van de betrokken organen 
- Bewegingsstelsel 
> Bouw en elementaire werking van spieren en skelet 
# Soorten spieren: dwarsgestreepte spieren en gladde spieren 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
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* De bouw en de elementaire werking van organen worden tot op weefselniveau behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Plant, dier en milieutechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.9: De 
leerlingen begeleiden, voederen, verzorgen, huisvesten en kweken dieren. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 06 Fysiologie en anatomie van planten 

08.06.01* De leerlingen leggen fysiologische processen bij zaadplanten uit aan de hand van de structuur en de werking van de betrokken organen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Transportfysiologie 
> Structuur en werking van wortel, stengel, blad in functie van transport 
# Transport van water: xyleem, worteldruk, transpiratie, capilariteit 
# Transport: floëem, source-sink  
- Ontwikkelingsfysiologie 
> Structuur van de voortplantingsorganen 
> Ontwikkelingsprocessen: bestuiving 
- Voortplantingsfysiologie 
> Structuur en werking voortplantingsorganen 
# Bevruchting 
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# Vruchtontwikkeling en -verspreiding 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* De structuur en de werking van organen worden tot op weefselniveau behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Plant, dier en milieutechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.4: De 
leerlingen zaaien, planten, telen, verzorgen en vermeerderen planten. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 07 Plant- en dierkunde 

08.07.01* De leerlingen leggen het verband uit tussen het voorkomen van organismen en hun omgeving. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder namen van interacties tussen organismen 

Conceptuele kennis 

- Soorten interacties tussen organismen: commensalisme, mutualisme, parasitisme, antibiose 
- Microbioom 
- Aangeboren en aangeleerd gedrag 
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- Communicatie tussen organismen 
- Biotische en abiotische factoren 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.2.5. WD_09 Chemie 

CD NR 02 Algemene chemie 

09.02.01* De leerlingen classificeren organische en anorganische stoffen zowel op basis van een gegeven chemische formule als op basis van een naam. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder 
> Namen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 
> Courante triviale namen van stoffen zoals zuurstofgas, zoutzuur, loogoplossing, ammoniak, salpeterzuur, zwavelzuur, fosforzuur, soda, koolzuur, 
stikstofgas, ozon 
- Symbolen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 
- Regels van de IUPAC-naamgeving 
- Regels voor stocknotatie bij ionverbindingen 
- Regels voor naamgeving met Griekse telwoorden bij moleculaire stoffen 

Conceptuele kennis 

- Zuren als een samenstelling van proton(en) + zuurrest  
- Hydroxiden als een samenstelling van een metaalion + hydroxide-ion(en) 
- Zouten als een samenstelling van een metaalion + zuurrest 
- Oxiden als een samenstelling van een metaal of niet-metaal + zuurstofato(o)m(en) 
- Chemische structuur van koolwaterstoffen 
- Chemische structuur van alcoholen, carbonzuren 
- Soorten chemische formules: structuurformule, brutoformule, formule eenheid, skeletnotatie 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Voor anorganische en monofunctionele (alcoholen, carbonzuren) organische stoffen gebeurt de classificatie op basis van de structuurformule, de 
brutoformule, de naam. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 02 Algemene chemie 

09.02.02* De leerlingen gebruiken het PSE om eigenschappen van atomen en ionen af te leiden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder groep, periode, valentie-elektron, edelgasconfiguratie, atoomnummer, 
atoommassa, metaal, niet-metaal, edelgas 

Conceptuele kennis 

- Opbouw van het PSE in functie van een atoommodel 
- Groep, periode 
- Valentie-elektronen, edelgasconfiguratie 
- Eigenschappen: massa van een atoom, ionvorming  
- Onderscheid tussen een atoom en een ion 
- Eigenschappen van atomen 
> Metaal- en een niet-metaalkarakter, elektronegativiteit 
> Ionlading 

Procedurele kennis 

- Leggen van het verband tussen de plaats van een element in het PSE en de eigenschappen ervan 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Elementen uit de a-groepen en de edelgassen komen aan bod. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 02 Algemene chemie 

09.02.03* De leerlingen stellen chemische formules op voor anorganische stoffen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder namen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, 
Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 
- Symbolen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 

Conceptuele kennis 

- Soorten chemische bindingen: ionbinding, covalente binding, metaalbinding 
- Oxidatiegetal 
- Elektronegativiteit 
- Onderscheid tussen een index en een coëfficiënt 
- Soorten chemische formules: structuurformule, brutoformule, formule eenheid, skeletnotatie 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van het PSE 
- Opstellen van Lewisstructuren  
- Opstellen van chemische formules van anorganische stoffen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Beperkt tot binaire stoffen 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 02 Algemene chemie 

09.02.04* De leerlingen leggen het verband tussen de structuur en de eigenschappen van stoffen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder polariteit 

Conceptuele kennis 

- Polariteit (afbakenen tot di-atomisch) 
- Water als dipoolmolecule  
- Stofeigenschappen: kookpunt, smeltpunt, het oplosgedrag van stoffen, geleidbaarheid, zuur-base eigenschappen, ionisatie en dissociatie eigenschappen 
- Elektrolyten 
- Ionrooster, molecuulrooster, atoomrooster, metaalrooster 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* De chemische structuur wordt aangereikt. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 02 Algemene chemie 

09.02.07* De leerlingen stellen een reactievergelijking op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder 
> Oxidator, reductor, oxidatie, reductie 
> Namen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 
- Symbolen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 
- Notatie van aggregatietoestanden in chemische reacties 

Conceptuele kennis 

- Naamgeving van anorganische stoffen en ionen 
- Chemische formules: brutoformule, structuurformule 
- Principe van een zuur-basereactie, een neerslagreactie en een redoxreacties 
- Wet van behoud van massa 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van het PSE 
- Opstellen van eenvoudige redoxvergelijkingen tussen enkelvoudige stoffen 
- Opstellen van eenvoudige zuur-basereacties en eenvoudige neerslagreacties: schrijven van chemische formules en balanceren van de reactie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd 
* De volgende gegevens worden aangereikt 
> De reagentia 
> De aggregatietoestanden van alle stoffen 
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> In geval een redoxreactie: de namen of chemische structuur van reagentia en reactieproducten 
> Een tabel van goed en slecht oplosbare stoffen 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Biotechnieken en Plant, dier en milieu omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.19: De leerlingen interpreteren chemische reacties in termen van materie- en 
energieuitwisselingen aan de hand van waarnemingen en voorbeeldreacties uit het dagelijkse leven.  

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 02 Algemene chemie 

09.02.08* De leerlingen voeren stoichiometrische berekeningen uit op een gegeven aflopende chemische reactie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder  
> Molaire concentratie, massaprocent, massadichtheid 
> Namen van grootheden, SI-eenheden en andere eenheden 
- Symbolen van grootheden, SI-eenheden en andere eenheden 

Conceptuele kennis 

- Mol 
- Molaire massa 
- Getal van Avogadro 
- Molaire concentratie 
- Massaprocent 
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- Massadichtheid 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van het PSE 
- Gebruiken van een formularium 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Rekenen met verhoudingen 
- Omzetten van concentratie-eenheden 

Metacognitieve kennis 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Biotechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.10: De leerlingen voeren 
eenvoudige analyses uit volgens een procedure, evalueren en registreren de resultaten. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 05 Toegepaste materiaalkunde 

09.05.01* De leerlingen leggen het verband tussen de structuur en eigenschappen van materialen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder polymeer, keramiek, composiet, metaal, legering, korrelgrootte, 
kristalstructuur 
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Conceptuele kennis 

- Classificatie van materialen: metalen en hun legeringen, natuurlijke materialen 
- Structuureigenschappen 
> Microstructuur: korrelgrootte, kristalstructuur 
> Samenstelling van materialen: samenstellende componenten, chemische elementen en verbindingen, het gehalte van de bestanddelen 
- Materiaaleigenschappen 
> Mechanische zoals elastische en plastische vervorming, trek-, buig- en druksterkte, hardheid, doorlaatbaarheid 
> Elektrische: soortelijke weerstand 
> Thermische: thermische geleidbaarheid, uitzetting  

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Houttechnieken en Bouwtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 
11.17.01: De leerlingen gebruiken thermische eigenschappen in functie van de isolatie van bouwwerken. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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3.2.6. WD_10 Aardwetenschappen 

CD NR 02 Toegepaste aardwetenschappen: bodemkunde 

10.02.01* De leerlingen karakteriseren bodems. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder bodemprofiel, bodemhorizont 

Conceptuele kennis 

- Beïnvloedende factoren voor bodemvorming: klimaat, gesteente, biologische activiteit, reliëf, menselijke activiteiten, tijd 
- Samenstelling en eigenschappen 
> Bestanddelen van bodems: lucht, mineralen, humus, water 
> Biologische, fysische en chemische eigenschappen: zuurtegraad, textuur, doorlaatbaarheid en andere zoals humusgehalte, beworteling 
> Bodemprofiel met bodemhorizonten 
- Variatie in bodemtypes 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 03 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, klimaat en natuur 

10.03.01* De leerlingen onderzoeken interacties en processen in ecosystemen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Biotische en abiotische componenten en hun ruimtelijke patronen in ecosystemen 
- Interacties en processen in ecosystemen met inbegrip van oorzaak-gevolgrelaties, terugkoppeling 
- Een ecosysteem als deel van een groter systeem 

Procedurele kennis 

- Systeemdenken 
- Gebruiken van geografische hulpbronnen en terreintechnieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 04 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, klimaat en landbouw 

10.04.01* De leerlingen onderzoeken interacties en processen in ecosystemen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Biotische en abiotische componenten en hun ruimtelijke patronen in ecosystemen 
- Interacties en processen in ecosystemen met inbegrip van oorzaak-gevolgrelaties, terugkoppeling 
- Een ecosysteem als deel van een groter systeem 

Procedurele kennis 

- Systeemdenken 
- Gebruiken van geografische hulpbronnen en terreintechnieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.2.7. WD_11 Fysica 

CD NR 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 

11.12.01* De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder verplaatsing, snelheid, weerstand, geleidbaarheid, arbeid, kracht, energie 
- Formules: 
> Weerstand R=U/I  
> Geleidbaarheid G=I/U 
> Verplaatsing bij constante snelheid Δx=v∙Δt 
> Arbeid geleverd door een constante kracht W=F∙Δx∙cosα 
> Ideale gaswet p∙V=n∙R∙T 

Conceptuele kennis 

- Grootheden en concepten m.b.t. de eindtermen basisvorming wetenschappen tweede graad dubbele finaliteit 
- Grootheden en concepten m.b.t. de formules 
- Recht evenredig verband, omgekeerd evenredig verband, zuiver kwadratisch verband 
- Richtingscoëfficiënt 
- Verband tussen een formule en een grafiek 
- Formules m.b.t. mechanica 
> Verplaatsing bij constante snelheid Δx=v∙Δt 
> Arbeid geleverd door een constante kracht W=F∙Δx∙cosα 
> Kinetische energie E=1/2∙m∙v², gravitationele energie E=m∙g∙h en elastische energie E=1/2∙k∙(Δℓ)² 
- Formules m.b.t. thermodynamica 
> Ideale gaswet p∙V=n∙R∙T 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van een formularium 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Schetsen van een grafiek  
- Interpreteren van het verband tussen twee grootheden, waarbij de andere grootheden constant zijn, a.d.h.v. de grafiek en a.d.h.v. de formule 
- Berekenen van een richtingscoëfficiënt 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektrotechnieken, Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.13.2: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot elektrische gelijkstroomkringen kwalitatief en 
kwantitatief om het gedrag ervan in toepassingen te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken, Voertuigtechnieken en Mechanische technieken omvat 

gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.14.01: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de verticale worp en de eenparige cirkelvormige 

beweging kwalitatief en kwantitatief. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.14.03: De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie en het verband ertussen om energieomzettingen te kwantificeren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.14.04: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.15.01: De 
leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de verticale worp en de eenparig cirkelvormige beweging kwalitatief en kwantitatief. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.15.02: De 
leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie en het verband ertussen om energieomzettingen te kwantificeren. 
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Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Binnenvaarttechnieken, Bouwtechnieken, Elektromechanische 
technieken, Elektrotechnieken, Houttechnieken, Maritieme technieken dek, Maritieme technieken motoren, Mechanische technieken, Textielontwerp en 
prototyping, Textielproductietechnieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.17: 
De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, rendement en vermogen in systemen te 
beschrijven. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 12 Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica 

11.12.02* De leerlingen analyseren het effect van inwerkende krachten op de bewegingsverandering van een systeem kwalitatief en kwantitatief aan de 
hand van de drie wetten van Newton. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder kracht, snelheid, versnelling 
- Vectoriële formule voor de tweede wet van Newton F=m.a 

Conceptuele kennis 

- Vector 
> Grootte, richting, zin 
> Samenstelling van vectoren 
- Kracht, snelheid en versnelling als vectoriële grootheden 
- Soorten krachten: normaalkracht, wrijvingskracht, veerkracht, zwaartekracht, gravitatiekracht 
- Formules voor de grootte van krachten: wrijvingskracht Fw=µ∙Fn, zwaartekracht F=m∙g 
- Samenstelling van krachten, resulterende kracht 
- Snelheid en versnelling 
- Dynamische effecten van een kracht: versnellen, vertragen, van richting veranderen 
- Drie wetten van Newton inclusief vectoriële formule F=m∙a 
- Centripetaalkracht bij een eenparig cirkelvormige beweging inclusief formule voor de grootte ervan F=m∙v²/r 

Procedurele kennis 

- Werken met vectoriële grootheden 
> Bepalen van de richting en de zin van een vectoriële grootheid 
> Samenstellen van vectoren  
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# Grafisch in één en twee dimensies 
# Via berekening in één dimensie 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.14.02: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot statica en dynamica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Bouwtechnieken, Houttechnieken en Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of 
volledig het leerplandoel 11.16.01: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot statica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen 
ervan te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Binnenvaarttechnieken, Bouwtechnieken, Elektromechanische 
technieken, Elektrotechnieken, Houttechnieken, Maritieme technieken dek, Maritieme technieken motoren, Mechanische technieken, Textielontwerp en 
prototyping, Textielproductietechnieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.20: 
De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven te verklaren. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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CD NR 13 Toegepaste fysica: toegepaste elektriciteit en elektronica 

11.13.01* De leerlingen gebruiken de concepten kracht en veld kwalitatief en kwantitatief om elektromagnetische fenomenen en toepassingen ervan te 
verklaren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder lading, kracht, elektrische veldsterkte, elektrische potentiaal, elektrische spanning, magnetische inductie 

Conceptuele kennis 

- Het elektrisch veld 
> Coulombkracht 
> Elektrische veldsterkte als vectoriële grootheid, elektrische veldlijnen en het verband tussen die twee 
> Elektrische potentiaal en elektrische spanning 
- Het magnetisch veld 
> Magnetische inductie als vectoriële grootheid, magnetische veldlijnen en het verband tussen die twee 
> Magnetische inductie bij een stroomvoerende rechte geleider en bij een stroomvoerende spoel inclusief formules voor de groottes ervan B=μ∙I/(2π∙r) en 
B=μ∙I∙N/ℓ 
> Kracht op een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld inclusief formule voor de grootte ervan F=B∙ ℓ∙I∙sinα 
- Het fenomeen elektromagnetische inductie 
> Magnetische flux 
> Wetten van Lenz en Faraday 
> Inductiespanning inclusief formule voor gemiddelde inductiespanning U=-N∙ΔΦ/Δt 

Procedurele kennis 

- Schetsen van vectoren en grafieken 
- Bepalen van de richting en de zin van een vectoriële grootheid 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van problemen m.b.t. elektromagnetisme 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd.  
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 13 Toegepaste fysica: toegepaste elektriciteit en elektronica 

11.13.02* De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot elektrische gelijkstroomkringen kwalitatief en kwantitatief om het gedrag ervan in 
toepassingen te verklaren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder lading, spanning, stroomsterkte, vermogen, zelfinductie, capaciteit, weerstand, geleidbaarheid 
- Symbolen en regels voor schematische voorstellingen inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  
-Formules 
> Gemiddelde stroomsterkte I=ΔQ/Δt 
> Weerstand R=U/I 
> Geleidbaarheid G=I/U 
- Wet van Ohm 

Conceptuele kennis 

- Gelijkstroomkringen 
- Conventionele en werkelijke stroomzin 
- Elektrische lading (Q) 
- Stroomsterkte inclusief formule voor gemiddelde stroomsterkte I=ΔQ/Δt 
- Weerstand: concept, fysieke component en grootheid inclusief formule R=U/I 
- Geleidbaarheid inclusief formule G=I/U 
- Wet van Ohm 
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- Wet van Pouillet inclusief formule R=ρ∙ℓ/A  
- Joule-effect inclusief formule Q=R∙I²∙Δt 
- Vermogen inclusief formule P=U∙I 
- Serie- en parallelschakeling van weerstanden 
> Substitutieweerstand 
> Onbelaste spanningsdeler 
> Verdelingswetten voor spanning en stroomsterkte 
- Spoel, zelfinductie inclusief formule voor gemiddelde spanning U=-L∙ΔI/Δt 
- Condensator, capaciteit van een condensator inclusief formule C=Q/U 

Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van gemengde schakelingen van weerstanden en één spanningsbron in gelijkstroomkringen 

Metacognitieve kennis 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektrotechnieken, Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.12.01: De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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CD NR 13 Toegepaste fysica: toegepaste elektriciteit en elektronica 

11.13.03* De leerlingen gebruiken elektronische componenten en programmeerbare stuureenheden om praktische problemen op te lossen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder sensor, actuator  
- Symbolen en regels voor schematische voorstellingen inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Elektronische schakelingen met digitale componenten 
- Gedrag van digitale componenten zoals logische poorten, geheugenelementen, tellers  
- Programmeerbare stuureenheden zoals een microprocessor, een PLC, een pc 
- Gedrag van sensoren en actuatoren 

Procedurele kennis 

- Minimaliseren van digitale logica 
- Interpreteren van technische data i.f.v. vooropgestelde criteria 
- Tekenen, interpreteren en simuleren van elektronische schakelingen met software 
- Programmeren van een programmeerbare stuureenheid 
- Visualiseren van signalen i.f.v. de tijd met software of met een oscilloscoop 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Elektromechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.13: De 
leerlingen maken elektrische schakelingen. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.12: De leerlingen 
maken een elektronische schakeling. 

Dit leerplandoel van de studierichting Elektrotechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.15: De leerlingen maken een elektronische 
schakeling. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken en 
Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 04.05: De leerlingen lossen een afgebakend 
probleem digitaal op door een aangereikt algoritme aan te passen. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken en 
Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.31: De leerlingen ontwerpen een oplossing 
voor een probleem door concepten en praktijken uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 12.02.01: De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een technisch probleem door inzichten, concepten en 
vaardigheden uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd toe te passen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 14 Toegepaste fysica: toegepaste mechanica 

11.14.01* De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de verticale worp en de eenparig cirkelvormige beweging kwalitatief en kwantitatief. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan het cesuurdoel waaronder 
verplaatsing, afgelegde weg, snelheid, versnelling 

Conceptuele kennis 

- Puntmassa en star lichaam 
- Rotatie en translatie 
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- Zwaartepunt 
- Kinematica van puntmassa’s 
> Positie, verplaatsing, snelheid en versnelling als vectoriële grootheden 
> Onderscheid tussen verplaatsing en afgelegde weg 
> Gemiddelde snelheid en gemiddelde versnelling inclusief formules vg=Δx/Δt en ag=Δv/Δt 
> Ogenblikkelijke snelheid en ogenblikkelijke versnelling 
> Positie- en snelheidsfunctie 
- Verbanden tussen de beweging en grafieken: 
> Worp: x(t), vx(t), ax(t) 
> ECB: v(t), a(t) 
- Formules m.b.t. de verticale worp en de eenparig cirkelvormige beweging 

Procedurele kennis 

- Schetsen van een grafiek  
- Werken met vectoriële grootheden 
> Bepalen van de richting en de zin van een vectoriële grootheid 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van problemen m.b.t. kinematica 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.20 De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot mechanica om 
fenomenen en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.12.01: De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 14 Toegepaste fysica: toegepaste mechanica 

11.14.02* De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot statica en dynamica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te 
verklaren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder kracht, krachtmoment 

Conceptuele kennis 

- Puntmassa en star lichaam 
- Rotatie en translatie 
- Zwaartepunt en massatraagheidsmoment 
- Krachten, krachtmomenten en koppels 
- Wrijvingskracht en normaalkracht inclusief formule voor het verband tussen de groottes ervan Fw=µ.Fn 
- Krachtenbalans, resulterende kracht 
- Drie wetten van Newton inclusief vectoriële formule F=m.a 
- Krachtmoment inclusief formule voor de grootte ervan M=r∙F.sinα 
- Momentenbalans, resulterend krachtmoment 
- Statisch en dynamisch evenwicht 

Procedurele kennis 

- Werken met vectoriële grootheden 
> Bepalen van de richting en de zin van een vectoriële grootheid 
> Ontbinden van een vector in zijn componenten: grafisch en via berekening  
> Samenstellen van vectoren: grafisch en via berekening 
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- Opstellen van de krachten- en momentenbalans inclusief schets 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van problemen m.b.t. statica en dynamica 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik 
en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.20: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot mechanica om 
fenomenen en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.12.02: De leerlingen analyseren het effect van inwerkende krachten op de bewegingsverandering van een systeem kwalitatief en 
kwantitatief aan de hand van de drie wetten van Newton. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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CD NR 14 Toegepaste fysica: toegepaste mechanica 

11.14.03* De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie en het verband ertussen om energieomzettingen te kwantificeren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder arbeid, energie, warmte  
- Formule voor arbeid geleverd door een constante kracht W=F∙Δx∙cosα 

Conceptuele kennis 

- Arbeid geleverd door een constante kracht inclusief formule W=F∙Δx∙cosα 
- Arbeid-energietheorema 
- Soorten energie inclusief formules: kinetische energie E=1/2∙m∙v², gravitationele energie E=m∙g∙h, elastische energie E=1/2∙k∙(Δℓ)²  
- Rendement en vermogen inclusief formules voor rendement η=Enuttig/Etotaal en gemiddeld vermogen P=ΔE/Δt 
- Wet van behoud van energie  
- Warmte  
- Energiedissipatie 

Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van kwantitatieve problemen m.b.t. arbeid en energieomzettingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.17: De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie kwalitatief en 
kwantitatief om energieomzettingen, rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.12.01: De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 14 Toegepaste fysica: toegepaste mechanica 

11.14.04* De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te 
verklaren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder fluïdum 
- Formules 
> Druk p=F/A 
> Gemiddeld debiet Q=ΔV/Δt 
> Ideale gaswet inclusief formule p∙V=n∙R∙T 

Conceptuele kennis 

- Fluïda, gassen, vloeistoffen 
- (On)samendrukbaarheid van fluïda 
- Druk in en op fluïda inclusief formule p=F/A, drukverschil als oorzaak van een stroom 
- Overdruk, onderdruk, atmosferische druk 
- Ideale gaswet inclusief formule p∙V=n∙R∙T 
- Beginsel van Pascal 
- Debiet inclusief formule voor gemiddeld debiet Q=ΔV/Δt 
- Oorzakelijk verband tussen drukverschil en debiet 
- Vermogen inclusief formule P=Δp.Q 
- Schakelingen 
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> Ofwel hydraulische ofwel elektrohydraulische ofwel pneumatische ofwel elektropneumatische schakelingen 
> Met componenten zoals pompen, ventielen, cilinders, smoorkleppen 
> Eigenschappen van componenten 

Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Interpreteren van technische data van de gebruikte componenten 
- Schakelen van ofwel hydraulische ofwel elektrohydraulische ofwel pneumatische ofwel elektropneumatische componenten 
- Tekenen, interpreteren en simuleren van schakelingen met software 
- Oplossen van problemen m.b.t. fluïdomechanica 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Elektromechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.14: De 
leerlingen maken (elektro)pneumatische schakelingen. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 2.11: De leerlingen 
maken (elektro)pneumatische schakelingen. 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  78 
Tweede graad 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.20: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot mechanica om 
fenomenen en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen, Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.31: De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door 
concepten en praktijken uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.12.01: De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 12.02.01: De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een technisch probleem door inzichten, concepten en 
vaardigheden uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd toe te passen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 15 Toegepaste fysica: pakket uit de toegepaste mechanica 

11.15.01* De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de verticale worp en de eenparig cirkelvormige beweging kwalitatief en kwantitatief. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder verplaatsing, afgelegde weg, snelheid, versnelling 

Conceptuele kennis 

- Puntmassa en star lichaam 
- Rotatie en translatie 
- Zwaartepunt 
- Kinematica van puntmassa’s 
> Positie, verplaatsing, snelheid en versnelling als vectoriële grootheden 
> Onderscheid tussen verplaatsing en afgelegde weg 
> Gemiddelde snelheid en gemiddelde versnelling inclusief formules vg=Δx/Δt en ag=Δv/Δt 
> Ogenblikkelijke snelheid en ogenblikkelijke versnelling 
> Positie- en snelheidsfunctie 
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- Verbanden tussen de beweging en grafieken: 
> Worp: x(t), vx(t), ax(t) 
> ECB: v(t), a(t) 
- Formules m.b.t. verticale worp en eenparig cirkelvormige beweging 

Procedurele kennis 

- Schetsen van een grafiek  
- Werken met vectoriële grootheden 
> Bepalen van de richting en de zin van een vectoriële grootheid 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van problemen m.b.t. kinematica 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 
van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.20: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit 
het dagelijkse leven te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.12.01: De 
leerlingen analyseren concepten met betrekking tot verschillende takken van de fysica kwantitatief. 
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Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 15 Toegepaste fysica: pakket uit de toegepaste mechanica 

11.15.02* De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie en het verband ertussen om energieomzettingen te kwantificeren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder arbeid, energie, warmte  
- Formule voor arbeid geleverd door een constante kracht W=F∙Δx∙cosα 

Conceptuele kennis 

- Arbeid geleverd door een constante kracht inclusief formule W=F∙Δx∙cosα 
- Arbeid-energietheorema 
- Soorten energie inclusief formules: kinetische energie E=1/2∙m∙v², gravitationele energie E=m∙g∙h, elastische energie E=1/2∙k∙(Δℓ)²  
- Rendement en vermogen inclusief formules voor rendement η=Enuttig/Etotaal en gemiddeld vermogen P=ΔE/Δt 
- Wet van behoud van energie  
- Warmte  
- Energiedissipatie 

Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van kwantitatieve problemen m.b.t. arbeid en energieomzettingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 
van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.17: De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, 
rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.12.01: De 
leerlingen analyseren concepten met betrekking tot verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 16 Toegepaste fysica: toegepaste constructieleer 

11.16.01* De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot statica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel, 
waaronder kracht, krachtmoment 

Conceptuele kennis 

- Puntmassa en star lichaam 
- Rotatie en translatie 
- Zwaartepunt en massamiddelpunt 
- Krachten, krachtmomenten en koppels 
- Wrijvingskracht en normaalkracht inclusief formule voor de het verband tussen de groottes ervan Fw=µ.Fn 
- Krachtenbalans, resulterende kracht 
- Drie wetten van Newton inclusief vectoriële formule F=m∙a 
- Krachtmoment inclusief formule voor de grootte ervan M=r∙F∙sinα 
- Momentenbalans, resulterend krachtmoment 
- Oppervlaktetraagheidsmoment 
- Statisch evenwicht 

Procedurele kennis 
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- Werken met vectoriële grootheden 
> Bepalen van de richting en de zin van een vectoriële grootheid 
> Ontbinden van een vector in zijn componenten: grafisch en via berekening  
> Samenstellen van vectoren: grafisch en via berekening 
- Opstellen van de krachten- en momentenbalans inclusief schets 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Oplossen van problemen m.b.t. statica 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Mechanische technieken, Bouwtechnieken en Houttechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.20: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot mechanica om 
fenomenen en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Bouwtechnieken, Houttechnieken en Mechanische technieken omvat gedeeltelijk of 
volledig het leerplandoel 11.12.02: De leerlingen analyseren het effect van inwerkende krachten op de bewegingsverandering van een systeem kwalitatief 
en kwantitatief aan de hand van de drie wetten van Newton. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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CD NR 16 Toegepaste fysica: toegepaste constructieleer 

11.16.03* De leerlingen analyseren eigenschappen van constructies. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
- Symbolen en regels voor schematische voorstellingen inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Ontwerp- en uitvoeringscriteria  
- Ontwerpmodellen, ontwerpplannen en uitvoeringsplannen 
- Uitvoeringsvormen en -technieken  
- Relatie tussen materiaal, structuur en functie 

Procedurele kennis 

- Vergelijken van materialen en structuren a.d.h.v. technische data 
- Tekenen, interpreteren en simuleren van constructies met software zoals BIM, CAD 
- Interpreteren van plannen en modellen in twee en drie dimensies 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 
* Contexten zoals bouw- en houtconstructies, infrastructuur, product- en projectontwikkeling komen aan bod. 
* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Bouwtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 2.2: De leerlingen maken 
CAD-tekeningen. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Houttechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 2.2: De leerlingen maken 
CAD-tekeningen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 17 Toegepaste fysica: toegepaste bouwkunde 

11.17.01* De leerlingen gebruiken thermische eigenschappen in functie van de isolatie van bouwwerken. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 
waaronder warmte, warmtecapaciteit weerkaatsing, breking, absorptie  
- Symbolen en regels voor schematische voorstellingen inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Warmtetransport 
> Geleiding, convectie en straling  
> Warmtestroom en warmtehoeveelheid 
> Warmtegeleidingscoëfficiënt  
> Thermische weerstand inclusief formule R=d/λ 
> Totale thermische weerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt, serie- en parallelschakeling van thermische weerstanden 
> Totale warmtecapaciteit van een ruimte 
> Thermische eigenschappen van bouwmaterialen 
> Thermische isolatie 
> Bouwknoop en warmtelek 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van thermische eigenschappen i.f.v. isolatie 
- Interpreteren van technische data 
- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
- Gebruiken van een formularium 
- Berekenen van de warmtedoorgangscoëfficiënt en totale warmteweerstand voor samengestelde bouwdelen 
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Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Bouwtechnieken en Houttechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het 
leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.18: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot thermodynamica om fenomenen en 
toepassingen ervan uit het dagelijkse leven te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Houttechnieken en Bouwtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 
09.05.01: De leerlingen leggen het verband tussen de structuur en eigenschappen van materialen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 17 Toegepaste fysica: toegepaste bouwkunde 

11.17.03* De leerlingen analyseren interacties binnen een gebouw en tussen een gebouw en zijn omgeving. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties, namen van grootheden en eenheden, symbolen van grootheden en eenheden inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  
- Symbolen en regels voor schematische voorstellingen inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Gebouw als systeem 
- In- en uitvoer via dynamische processen: 
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> Stromen van materie en energie zoals van data, elektriciteit, lucht, warmte, water 
> Technieken om de stromen te reguleren: isolatie, ventilatie, bekabeling, buizenstelsels  
- Invloed van omgevingsfactoren op aspecten van gebouwen en invloed van aspecten van gebouwen op omgevingsfactoren  
> Abiotische en biotische omgevingsfactoren zoals bodem, vegetatie, klimaat, ligging, oriëntatie, inkijk, grondwater, schaduw, ecosysteem  
> Aspecten van gebouwen inzake energiehuishouding, veiligheid en comfort zoals vochtigheid, temperatuurregeling, stabiliteit, luchtkwaliteit, 
elektriciteitsvoorziening, overstromingsrisico 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van bouwplannen en -modellen in twee en drie dimensies  
- Interpreteren van geografische data zoals bodemsamenstelling, overstromingsrisico, geluidsbelasting 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het gebruik van grootheden en eenheden uit het SI krijgt de voorkeur. Het gebruik en het nut van relevante niet-SI-eenheden worden behandeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Bouwtechnieken en Houttechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het 
leerplandoel van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.30 De leerlingen analyseren natuurlijke en technische systemen aan de hand van aangereikte STEM-
concepten. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Bouwtechnieken en Houttechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 
12.02.01: De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een technisch probleem door inzichten, concepten en vaardigheden uit verschillende STEM-
disciplines geïntegreerd toe te passen. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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3.2.8. WD_12 STEM 

CD NR 02 Gevorderde STEM 

12.02.01* De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een technisch probleem door inzichten, concepten en vaardigheden uit verschillende STEM-
disciplines geïntegreerd toe te passen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en computationele concepten uit de studierichtingspecifieke cesuurdoelen  
- Technisch proces 

Procedurele kennis 

- Definiëren van het probleem, de behoefte 
- Bepalen van criteria en specificaties 
- Opstellen van een planning 
- Bedenken van mogelijke technische modellen rekening houdend met de bepaalde criteria en de bepaalde specificaties 
- Analyseren van de oplossingen om een optimaal ontwerp te selecteren  
- Realiseren van het prototype met richtingspecifieke materialen, systemen en technieken 
- Testen en evalueren van het prototype aan de hand van opgestelde modellen, de bepaalde criteria en de bepaalde specificaties  
- Toepassen van een iteratief technisch proces 
- Toepassen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden om gefundeerde beslissingen te nemen 
- Toepassen van computationele vaardigheden zoals het opstellen van een flowchart (stroomdiagram), programmeren, modelleren en simuleren aan de 
hand van ICT 
- Geïntegreerd toepassen van wiskundige, wetenschappelijke, technologische en computationele inzichten, concepten en vaardigheden 
- Toepassen van reflectievaardigheden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* De technische problemen zijn gerelateerd aan een technisch systeem. 
* Elke STEM-discipline komt tenminste met één andere STEM-discipline geïntegreerd aan bod. 
* Het cesuurdoel wordt met studierichtingspecifieke context gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de meest essentiële elementen van de beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet 
consequent. 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken en Voertuigtechnieken omvat 
gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.13.03: De leerlingen gebruiken elektronische componenten en programmeerbare stuureenheden om praktische 
problemen op te lossen. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Elektromechanische technieken en Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig 
het leerplandoel 11.14.04: De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Bouwtechnieken en Houttechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 
11.17.03: De leerlingen analyseren interacties binnen een gebouw en tussen een gebouw en zijn omgeving. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichtingen Binnenvaartechnieken, Biotechnische technieken, Bouwtechnieken, 
Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken, Grafische technieken, Houttechnieken, Maritieme technieken dek, Maritieme technieken motoren, 
Mechanische technieken, Textielontwerp en prototyping, Textielproductietechnieken, Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 
van de basisvorming dubbele finaliteit: 06.31: De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door concepten en praktijken uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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3.2.9. WD_13 Bewegingswetenschappen 

CD NR 02 Toegepaste bewegingswetenschappen 

13.02.01* De leerlingen voeren in authentieke situaties, voor een brede waaier van bewegingsactiviteiten, de technische en tactische bewegingsspecifieke 
competenties uit op gevorderd niveau en binnen de drie bewegingsdomeinen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder de drie bewegingsdomeinen: het individuele, het interactieve en het ritmisch-
expressieve bewegingsdomein 
- Basiskenmerken van kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht (KLUSCE) 

Conceptuele kennis 

- Technieken van de drie bewegingsdomeinen in complexe bewegingssituaties 
- Tactieken van de drie bewegingsdomeinen in complexe bewegingssituaties  
- Basisprincipes van de bevordering van kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht (KLUSCE) binnen de drie bewegingsdomeinen en 
binnen de eigen leeftijdsgroep 
- Prestatiedoel en prestatienorm 

Procedurele kennis 

- Toepassen van technieken van bewegingsleer in complexe bewegingssituaties zoals balanceren, wentelen, springen, rollen, klauteren, klimmen, ritmisch 
bewegen, lopen, vangen, werpen, terugslaan, vallen, mee- en tegengaan in beweging 
- Toepassen van technieken van de drie bewegingsdomeinen in complexe bewegingssituaties 
- Toepassen van tactieken van de drie bewegingsdomeinen in complexe bewegingssituaties 
- Adequaat gebruiken van materiaal en uitrusting 
- Integreren van tactische principes 
- Bijsturen en optimaliseren van technieken binnen de brede waaier van bewegingsactiviteiten  
- Bijsturen en optimaliseren van tactieken binnen een brede waaier van bewegingsactiviteiten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en integreren met andere kennis en vaardigheden. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn 
meestal aanwezig. 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Sport en Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 
basisvorming dubbele finaliteit: 01.10: De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun evolutie op het vlak van fysieke 
capaciteiten, op een veilige wijze bewegingen en fysieke activiteiten uit in verschillende omgevingen met nadruk op plezier in beweging en sport. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Sport en Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 

basisvorming dubbele finaliteit: 01.11: De leerlingen passen principes en strategieën toe bij een brede waaier van sporten, bewegingsactiviteiten en 

spelvormen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 02 Toegepaste bewegingswetenschappen 

13.02.02* De leerlingen beschrijven het anatomisch functioneren bij bewegingsactiviteiten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder Latijnse terminologie met betrekking tot functionele anatomie 

Conceptuele kennis 

- Functionele anatomie 
> Bouw, eigenschappen en functie van skeletspieren 
> Gebruik van spieren in relatie tot verschillende bewegingspatronen 
> Isometrische, concentrische en excentrische spieractiviteiten in verschillende bewegingscontexten 
- Het verschil tussen maturiteit en kalenderleeftijd 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichtingen Sport en Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 08.03.01: De 

leerlingen leggen fysiologische processen uit aan de hand van de structuur en de werking van de betrokken organen bij de mens. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

CD NR 02 Toegepaste bewegingswetenschappen 

13.02.03* De leerlingen passen principes van medisch verantwoord en veilig bewegen toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Principes van blessurepreventie op basis van actuele wetenschappelijke inzichten 
- Preventieve maatregelen: veilige bewegingsomgeving, helpersfunctie, aangepaste kledij en aangepast schoeisel 
- Herstel- en overtraining 
- Bewegingsnormen op basis van actuele wetenschappelijke inzichten 

Procedurele kennis 

- Toepassen van preventieve maatregelen: veilige bewegingsomgeving, helpersfunctie, aangepaste kledij en aangepast schoeisel 
- Toepassen van principes van blessurepreventie zoals opwarmen, cooling down, gecontroleerde bewegingsuitvoering 

Metacognitieve kennis 
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- Eigen bewegingslimieten binnen de KLUSCE 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en integreren met andere kennis en vaardigheden. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn 
meestal aanwezig. 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

CD NR 04 Topsport 

13.04.01* De leerlingen voeren de topsportactiviteiten uit conform het ontwikkelingsplan topsport zoals opgesteld door de betrokken topsportfederatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de topsport 
- Kenmerken van kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht (KLUSCE) 

Conceptuele kennis 

- Technieken conform het ontwikkelingsplan topsport 
- Tactieken conform het ontwikkelingsplan topsport 
- Principes van de bevordering van kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht (KLUSCE) binnen de drie bewegingsdomeinen en binnen 
de eigen leeftijdsgroep 
- Trainingsprincipes 
- Motorisch leerproces 
- Prestatiedoel en prestatienorm 
- Principes van ethisch verantwoord sporten 

Procedurele kennis 
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- Toepassen van technieken conform het ontwikkelingsplan topsport  
- Toepassen van tactieken conform het ontwikkelingsplan topsport 
- Adequaat gebruiken van materiaal en uitrusting 
- Toepassen van trainingsprincipes 
- Bijsturen en optimaliseren van technieken conform het ontwikkelingsplan topsport 
- Bijsturen en optimaliseren van tactieken conform het ontwikkelingsplan topsport 
- Toepassen van principes van ethisch verantwoord sporten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid, in combinatie met ander vaardigheden, natuurlijk en automatisch toepassen: bewegingen/handelingen zijn accuraat, consistent en 
efficiënt. Essentiële elementen van een beweging/handeling zijn altijd aanwezig… 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit een leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 
basisvorming dubbele finaliteit: 01.10: De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun evolutie op het vlak van fysieke 
capaciteiten, op een veilige wijze bewegingen en fysieke activiteiten uit in verschillende omgevingen met nadruk op plezier in beweging en sport. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 

basisvorming dubbele finaliteit: 01.11: De leerlingen passen principes en strategieën toe bij een brede waaier van sporten, bewegingsactiviteiten en 

spelvormen. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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3.2.10. WD_14 Gedragswetenschappen 

CD NR 02 Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste psychologie 

14.02.01* De leerlingen illustreren determinanten van gezondheidsgedrag. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Determinanten van gezondheidsgedrag 
- Effecten van omgevingsfactoren op gezondheidsgedrag 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 02 Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste psychologie 

14.02.02* De leerlingen analyseren de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder de domeinen van de ontwikkelingspsychologie: fysiek, cognitief, socio-
emotioneel 

Conceptuele kennis 

- De levensloopfasen: prenataal, baby en peuter, vroege kindertijd, midden kindertijd, adolescentie, vroege volwassenheid, midden volwassenheid, late 
volwassenheid  
- Fysieke ontwikkeling: (senso)motorische ontwikkeling 
- Cognitieve ontwikkeling: sensomotorisch tot formeel-operationeel denken, morele ontwikkeling 
- Socio-emotionele ontwikkeling: gehechtheidsontwikkeling, identiteitsvorming  
- De impact van nature en nurture op ontwikkeling 

Procedurele kennis 

- Analyseren van de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 03 Toegepaste gedragswetenschappen: pedagogiek 

14.03.01* De leerlingen lichten concrete opvoedingssituaties toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder primair, secundair en tertiair opvoedingsmilieu 

Conceptuele kennis 

- Actoren betrokken bij opvoeding  
- Primair, secundair en tertiair opvoedingsmilieu 
- Beïnvloedende, risico- en protectieve factoren 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Het cesuurdoel wordt gerealiseerd aan de hand van thema's zoals zakgeld, bedtijd, media, middelengebruik, voeding, seksualiteit. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.2.11. WD_15 Sociale wetenschappen 

CD NR 05 Toeristische geografie 

15.05.01* De leerlingen situeren toeristische en recreatieve plaatsen op relevante ruimtelijke schaalniveaus. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Topografische kennis met betrekking tot een selectie van culturele en natuurlijke toeristische en recreatieve plaatsen 

Conceptuele kennis 

-Topografische kennis met betrekking tot een selectie van culturele en natuurlijke toeristische en recreatieve plaatsen 
-Toeristenstromen 

Procedurele kennis 

Absoluut en relatief situeren op verschillende ruimtelijke schaalniveaus 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Het cesuurdoel wordt gerealiseerd op relevante ruimtelijke schaalniveaus, gaande van lokaal tot mondiaal 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 05 Toeristische geografie 

15.05.02* De leerlingen lichten het toeristische en recreatieve aanbod van een plaats of regio toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Toeristisch en recreatief aanbod van een plaats zoals landschappen, infrastructuren, gebruiken, evenementen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Het cesuurdoel wordt gerealiseerd aan de hand van plaatsen of regio’s op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, met een variatie naar aanbod zoals 
cultureel en natuurlijk. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

  



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  99 
Tweede graad 

3.2.12. WD_16 Economie 

CD NR 02 Pakket uit de algemene economie 

16.02.01* De leerlingen analyseren hoe de producent zijn keuzegedrag optimaliseert. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder behoeften, schaarste, welvaart en welzijn, toegevoegde waarde 

Conceptuele kennis 

- De keuze van de producent: productiefactoren, het kosten- en opbrengstenverloop, winstmaximalisatie, optimale productiegrootte 
- Soorten goederen 

Procedurele kennis 

- Berekenen, grafisch voorstellen en interpreteren van kosten, opbrengsten, break-even point, winstmaximalisatie, optimale productiegrootte met of zonder 
ICT 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 02 Pakket uit de algemene economie 

16.02.02* De leerlingen analyseren de marktwerking bij volkomen concurrentie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder volkomen concurrentie 

Conceptuele kennis 

- Prijsvorming bij volkomen concurrentie: wet van vraag en aanbod, invloed van verschuivingen van vraag en aanbod op de evenwichtsprijs 

Procedurele kennis 

- Opstellen van vraag- en aanbodschema’s bij volkomen concurrentie 
- Analyseren van de marktwerking bij volkomen concurrentie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Bedrijf en organisatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 11.5: De leerlingen illustreren de invloed van vraag en aanbod op de prijsvorming van courante consumptiegoederen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 
  



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  101 
Tweede graad 

CD NR 02 Pakket uit de algemene economie 

16.02.EXT1 De leerlingen stellen de economische relaties voor tussen consument, producent, overheid en buitenland 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het leerplandoel waaronder economisch principe, goederenmarkt, arbeidsmarkt, vermogensmarkt, 
economische kringloop 

Conceptuele kennis 

- Economisch principe: consument, onderneming, samenleving 
- Goederenstroom, geldstroom 
- Goederenmarkt, arbeidsmarkt, vermogensmarkt 

Procedurele kennis 

- Schematiseren van de economische kringloop 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 

16.05.01* De leerlingen lichten de keuze voor een ondernemingsvorm toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel waaronder 
> Onderneming 
> Hoofdelijkheid en deelbaarheid 
> Beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid 

Conceptuele kennis 

- Onderneming 
- Hoofdelijkheid en deelbaarheid 
- Beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid 
- Natuurlijke en rechtspersonen 
- Kenmerken van Naamloze Vennootschap (NV), Besloten Vennootschap (BV), eenmanszaak 
- Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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CD NR 05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 

16.05.02* De leerlingen registreren courante verrichtingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel 

Conceptuele kennis 

- Registratie van ondernemingsverrichtingen in een dubbele boekhouding 
- Jaarrekening en de onderdelen ervan 

Procedurele kennis 

- Boeken van courante verrichtingen aan de hand van het boekhoudalgoritme: aankoopfactuur, verkoopfactuur, betaling, inning 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte zit voor de studierichting Bedrijf en organisatie gedeeltelijk of volledig vervat in het leerplandoel 2.9: De 
leerlingen registreren courante verrichtingen en werd (omwille van de volledige overlap) niet apart opgenomen in de concordantietabel vooraan bij de 
studierichting Bedrijf en organisatie. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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3.3. Generieke doelen voor elke studierichting 

NR Generieke doelen voor elke studierichting 

1.1 De leerlingen werken in een teamverband met aandacht voor de organisatiecultuur, communicatie en procedures. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën om teamgericht te werken zoals samenwerken, zich flexibel opstellen, zich constructief opstellen, ondersteuning geven en 
vragen 
- Toepassen van strategieën om doelgericht te communiceren zoals efficiënt overleggen, informatie uitwisselen, hanteren van een gepast en respectvol 
taalgebruik 
- Toepassen van interne procedures zoals klas- en schoolafspraken, werkplaatsreglement 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Generieke doelen voor elke studierichting 

1.2 De leerlingen handelen kwaliteitsbewust. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Toepassen van procedures zoals stappenplannen, instructiefiches, handleidingen 
- Toepassen van strategieën voor planning en organisatie  
- Toepassen van strategieën voor kwaliteitscontrole zoals reflecteren op het eigen werk, bijsturen op basis van feedback 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Generieke doelen voor elke studierichting 

1.3 De leerlingen handelen economisch en duurzaam. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Toepassen van procedures om kostenbewust om te gaan met materialen, grondstoffen en/of tijd  
- Toepassen van procedures met betrekking tot milieuvoorschriften 
- Toepassen van procedures voor het sorteren van afval 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Generieke doelen voor elke studierichting 

1.4 De leerlingen handelen veilig, ergonomisch en hygiënisch. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Toepassen van procedures met betrekking tot veilig handelen zoals het hanteren van machines, hanteren van gereedschappen, hanteren van materialen, 
hanteren van producten, gebruik van PBM, gebruik van CBM, ordelijk houden van de werkplek, toepassen van EHBO 
- Toepassen van procedures met betrekking tot ergonomisch handelen zoals sta- en zithoudingen, hef- en tiltechnieken 
- Toepassen van procedures met betrekking tot hygiënisch handelen zoals onderhoud van de werkplek, schoonmaken – reinigen en ontsmetten van 
materiaal, persoonlijke hygiëne 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4. Specifiek gedeelte deel B: doelen per studierichting 

3.4.1. Domein: Taal en Cultuur 

3.4.1.1. Studierichting: Taal en communicatie 

NR Taal en communicatie 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands en passen hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vaktaal en vaste uitdrukkingen met betrekking tot communicatiethema’s 
- Zie leerplandoel interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in het Nederlands 

Conceptuele kennis 

- Doelgerichte communicatietechnieken 
- Zakelijke omgangsvormen (zowel verbaal als non-verbaal) 
- Principes van klantvriendelijkheid 
- Kantoorsoftware, zoals tekstverwerker, rekenblad, presentatie, mail, PDF-lezer … 
- Software voor desktoppublishing (DTP) 
- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, medium, context, doel, effect, ruis 

Procedurele kennis 

- Leesstrategieën toepassen bij standaardteksten over communicatiethema’s 
- Gesprekken over communicatiethema’s voeren 
- Toepassen van principes van klantvriendelijkheid 
- Toepassen van zakelijke omgangsvormen (zowel verbaal als non-verbaal) 
- Gebruiken van kantoorsoftware en software voor DTP 
- Taal en boodschap aanpassen op basis van het communicatiemodel 
- Communicatietechnieken (het communicatiemodel) toepassen zoals informatie presenteren op een manier die belangstelling wekt, op een zakelijke 
manier handelen, teksten structureren en kernachtig formuleren, communicatie verzorgen, telefonische oproepen aannemen en doorverbinden naar de 
gevraagde gesprekspartners of een boodschap noteren (inzetten van vaste uitdrukkingen), technieken om notities te nemen, zoals afkortingen, symbolen en 
telegramstijl gebruiken, de nodige informatie verzamelen, niet-complexe teksten schrijven (zoals handleidingen, teksten voor de website en sociale media, 
affiches …) binnen een format in functie van informatievoorziening 
- Toepassen van strategieën: zie leerplandoel interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in het Nederlands 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

*Met 'communicatiethema’s' worden thema’s bedoeld zoals bedrijfscultuur, communicatiestructuur, ondernemen, de ondersteuning bij communicatieacties 
en evenementen op schoolniveau … 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij leerplandoel receptie, productie en interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in het Nederlands 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 02.10: De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Taal en communicatie 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans en passen hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vaktaal en vaste uitdrukkingen die toelaten zich uit te drukken over een beperkte waaier aan relevante communicatiethema’s 
- Zie leerplandoel interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in andere talen 

Conceptuele kennis 

- Doelgerichte communicatietechnieken 
- Zakelijke omgangsvormen (zowel verbaal als non-verbaal) 
- Principes van klantvriendelijkheid 
- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

Procedurele kennis 

- Leesstrategieën toepassen bij standaardteksten over communicatiethema’s 
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- Gesprekken over communicatiethema’s voeren 
- Toepassen van principes van klantvriendelijkheid 
- Toepassen van zakelijke omgangsvormen (zowel verbaal als non-verbaal) 
- Gebruiken van kantoorsoftware en software voor DTP 
- Taal en boodschap aanpassen op basis van het communicatiemodel 
- Communicatietechnieken (het communicatiemodel) toepassen zoals informatie presenteren op een manier die belangstelling wekt, op een zakelijke 
manier handelen, communicatie verzorgen, telefonische oproepen aannemen en doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners of een boodschap 
noteren (inzetten van vaste uitdrukkingen), technieken om notities te nemen, zoals afkortingen, symbolen en telegramstijl gebruiken, de nodige informatie 
verzamelen, niet-complexe teksten schrijven (zoals handleidingen, teksten voor de website en sociale media, affiches …) schrijven binnen een format in 
functie van interne en externe informatievoorziening 
- Toepassen van strategieën: zie leerplandoel interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in andere talen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Met 'communicatiethema’s' worden thema’s bedoeld zoals bedrijfscultuur, communicatiestructuur, ondernemen …   
*Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa (A2+). 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij leerplandoel receptie, productie en interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in andere talen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 03.08: De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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NR Taal en communicatie 

2.3 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels en passen hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vaktaal en vaste uitdrukkingen die toelaten zich uit te drukken over een beperkte waaier aan relevante communicatiethema’s 
- Zie leerplandoel interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in andere talen 

Conceptuele kennis 

- Doelgerichte communicatietechnieken 
- Zakelijke omgangsvormen (zowel verbaal als non-verbaal) 
- Principes van klantvriendelijkheid 
- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

Procedurele kennis 

- Leesstrategieën toepassen bij standaardteksten over communicatiethema’s 
- Gesprekken over communicatiethema’s voeren 
- Toepassen van principes van klantvriendelijkheid 
- Toepassen van zakelijke omgangsvormen (zowel verbaal als non-verbaal) 
- Gebruiken van kantoorsoftware en software voor DTP 
- Taal en boodschap aanpassen op basis van het communicatiemodel 
- Communicatietechnieken (het communicatiemodel) toepassen zoals informatie presenteren op een manier die belangstelling wekt, op een zakelijke 
manier handelen, communicatie verzorgen, telefonische oproepen aannemen en doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners of een boodschap 
noteren (inzetten van vaste uitdrukkingen), technieken om notities te nemen, zoals afkortingen, symbolen en telegramstijl gebruiken, de nodige informatie 
verzamelen, niet-complexe teksten schrijven (zoals handleidingen, teksten voor de website en sociale media, affiches …) schrijven binnen een format in 
functie van interne en externe informatievoorziening 
- Toepassen van strategieën: zie leerplandoel interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in andere talen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Met 'communicatiethema’s' worden thema’s bedoeld zoals bedrijfscultuur, communicatiestructuur, ondernemen …   
*Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa (A2+). 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij leerplandoel receptie, productie en interactie in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in andere talen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 03.08: De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Taal en communicatie 

2.4 De leerlingen voeren eenvoudige administratieve handelingen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Kantoorsoftware, zoals tekstverwerker, rekenblad, presentatie, mail, PDF-lezer 
- Software voor desktoppublishing (DTP) 

Conceptuele kennis 

- Regels voor onthaal 
- Zakelijke omgangsvormen (zowel verbaal als non-verbaal) 
- Principes van klantvriendelijkheid 
- Documenten voor een eenvoudig administratiebeheer zoals taakbeheer, planningen, werkschema’s, communicatieplannen 

Procedurele kennis 

- Beheren en bewaren van administratie 
- Gebruik van kantoorsoftware en DTP-toepassingen 
- Zich houden aan bedrijfsgebonden procedures en formulieren 
- Communicatietechnieken toepassen: zie leerplandoel ‘De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands en passen hierbij taal en boodschap aan 
de doelgroep aan.’  

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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*Met 'eenvoudige administratieve handelingen' worden handelingen bedoeld zoals beheren en bewaren van administratie, beheren van de agenda 
(vastleggen van afspraken), beheren van telefoongesprekken, videocorrespondentie en e-mails, sorteren en distribueren van inkomende post, ontvangen en 
inschrijven van bezoekers, invoeren van administratieve gegevens in een databank, verwerken van formulieren 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Taal en communicatie 

2.5 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten ter voorbereiding van niet-complexe communicatieprojecten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vaktaal 
- Basiskennis van strategische communicatieplanning 
- Zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in het Nederlands 

Conceptuele kennis 

- Communicatieprojecten 
- Zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in het Nederlands 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van informatiebronnen zoals literatuur, databanken, websites 
- Toepassen van strategieën: zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties 
in het Nederlands 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij het leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in 
het Nederlands 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 02.05: De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte 
informatieverwerking en communicatie. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Taal en communicatie 

2.6 De leerlingen selecteren relevante informatie in Franstalige geschreven en gesproken teksten ter voorbereiding van niet-complexe 
communicatieprojecten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vaktaal 
- Basiskennis van strategische communicatieplanning 
- Zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties andere talen 

Conceptuele kennis 

- Communicatieprojecten 
- Zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties andere talen 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van informatiebronnen zoals literatuur, databanken, websites 
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- Toepassen van strategieën: zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties 
andere talen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties andere 
talen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 03.06: De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte 
communicatie. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Taal en communicatie 

2.7 De leerlingen selecteren relevante informatie in Engelstalige geschreven en gesproken teksten ter voorbereiding van niet-complexe 
communicatieprojecten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vaktaal 
- Basiskennis van strategische communicatieplanning 
- Zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties andere talen 
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Conceptuele kennis 

- Communicatieprojecten 
- Zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties andere talen 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van informatiebronnen zoals literatuur, databanken, websites 
- Toepassen van strategieën: zie leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties 
andere talen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij leerplandoel informatie selecteren in geschreven en gesproken teksten, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties andere 
talen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 03.06: De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte 
communicatie. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Taal en communicatie 

2.8 De leerlingen werken mee aan schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 
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- Software voor Desktoppublishing 
- Nieuwe mediakanalen, sociale media en hun functie, zoals Twitter, Facebook, blog, vlog, LinkedIn, YouTube, nieuwsbrief, mail, podcast 
- Basiskennis van informatierecht, zoals auteursrecht, GDPR 

Conceptuele kennis 

- Software voor Desktoppublishing 
- Nieuwe mediakanalen, sociale media en hun functie, zoals Twitter, Facebook, blog, vlog, LinkedIn, YouTube, nieuwsbrief, mail, podcast 
- Basiskennis van informatierecht, zoals auteursrecht, GDPR 
- Doelgerichte communicatie 

Procedurele kennis 

- Kantoorsoftware en software voor desktoppublishing gebruiken 
- Sociale media gebruiken 
- De huisstijl en -sjablonen gebruiken 
- Communicatieproducten presenteren op een manier die belangstelling wekt 
- Taal en boodschap aanpassen op basis van het communicatiemodel 
- De richtlijnen van informatierecht toepassen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Met ‘schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten’ worden producten bedoeld zoals een uitnodiging, een affiche, een wervend filmpje, op 
basis van een duidelijke taakomschrijving. 
*De bekwaamheid om zelfstandig de producten op te leveren is niet vereist. De leerlingen assisteren bij deze opdracht. De producten worden in teamwerk 
ontwikkeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij leerplandoel productie, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in het Nederlands 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Taal en communicatie 

2.9 De leerlingen (her)formuleren niet-complexe, geschreven teksten binnen een vooropgesteld sjabloon, in functie van de doelgroep. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Typologie van klanten of consumenten 
- Redactionele normen 
- Vaktaal 

Conceptuele kennis 

- Typologie van klanten of consumenten 
- Redactionele normen 
- Doelgerichte communicatie 
- Herformulering van teksten op het vlak van woordgebruik en zinsbouw 
- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, medium, context, doel, effect, ruis 

Procedurele kennis 

- Toepassen ven strategieën: 
> Hanteren van technieken om inhoud te verkorten 
> Tekst kernachtig (her)formuleren en structureren 
> Herformuleren van teksten op het vlak van woordgebruik en zinsbouw in functie van de doelgroep (klanttypologie), het kanaal of het medium 
> Een vooropgesteld sjabloon aanvullen 
> Gebruiken van een communicatiemodel   
> Toepassen van redactionele normen 
- Zie procedurele kennis bij het cesuurdoel ‘De leerlingen herformuleren (delen van) schriftelijke teksten in functie van de doelgroep’, bij Moderne talen – 
Nederlands, pakket uit communicatieve vaardigheden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Met niet-complexe geschreven producten worden producten bedoeld zoals een uitnodiging of een affiche. 
*De bekwaamheid om zelfstandig de producten op te leveren is niet vereist. De leerlingen assisteren bij deze opdracht. De producten worden in teamwerk 
ontwikkeld. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij het leerplandoel ‘De leerlingen herformuleren (delen van) schriftelijke teksten in functie van de doelgroep’, bij Moderne talen – 
Nederlands, pakket uit communicatieve vaardigheden 
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*Schriftelijke tekst die geherformuleerd is op het vlak van woordgebruik en zinsbouw in functie van de doelgroep (klanttypes), het kanaal of medium en die 
inhoudelijk niet fundamenteel afwijkt van de ontvangen brontekst. 
 
Bijkomend voor de geproduceerde tekst 
*Een niet-complexe tekst is een tekst die (1) vormelijk in een eenduidig sjabloon wordt geschreven en (2) inhoudelijk past binnen een context waarmee 
leerlingen vertrouwd zijn. De tekst kan vaktaal bevatten. 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Taal en communicatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 02.09.01: De 
leerlingen herformuleren (delen van) schriftelijke teksten in functie van de doelgroep. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Taal en communicatie 

2.10 De leerlingen bereiden schoolinterne activiteiten organisatorisch voor, volgens een draaiboek. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vaktaal 

Conceptuele kennis 

- Courante materialen, zoals een stekkerdoos, verlengkabel, beamer 
- Instructies zoals draaiboek, stappenplan, handleiding 

Procedurele kennis 

- Doelgericht inrichten van kleine ruimtes zoals een onthaalruimte, een klaslokaal voor een schoolinterne activiteit 
- Installeren van courante materialen zoals een beamer, een laptop 
- Een draaiboek volgen 
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- De stappen in een handleiding volgen 
- Instructies uitvoeren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Met evenementen en campagnes worden in de 2e graad voornamelijk schoolinterne activiteiten bedoeld, zoals opendeurdagen, infomomenten, 
feestelijkheden, proclamaties 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

*Zie tekstkenmerken bij leerplandoelen receptie, in de basisvorming dubbele finaliteit, Competenties in het Nederlands 
*Tekstsoort: de prescriptieve tekst 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.1.2. Studierichting: Toerisme22 

NR Toerisme 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
- Verbale (mondelinge en schriftelijke), para- en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, respect, aandacht, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid, hulpvaardigheid, de ander laten uitspreken, 
luisteren, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, oog hebben voor de wensen van de klant 
- Principes van mediawijsheid zoals bronnenkritiek, factchecking, bronvermelding, sharing, fake news 
- Principes van mailetiquette, zoals passend onderwerp, aanspreking, functionele tekst, afsluiting 
- Afstemming register op de gesprekspartner of correspondent 

Procedurele kennis 

- Principes van klantvriendelijkheid toepassen 
- Beleefdheidsconventies toepassen 

  - Regels van onthaal toepassen 
- Principes van mediawijsheid gebruiken 
- Zakelijke omgangsvormen toepassen 
- Regels van mailetiquette toepassen 
- Communicatietechnieken toepassen zoals informatie presenteren op een manier die belangstelling wekt, op een zakelijke manier handelen, communicatie 
verzorgen, telefonische oproepen aannemen aan en doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners of een boodschap noteren, de nodige informatie 
verzamelen, niet-complexe teksten schrijven (zoals teksten voor de website en sociale media, affiches …) schrijven binnen een format in functie van interne 
en externe informatievoorziening 
- Toepassen van het communicatiemodel in concrete situaties 
- Aanpassen taalgebruik aan de ontvanger   
- Herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag 

 

22 De Studierichting Toerisme kan ingericht worden vanuit het domein Taal en cultuur, Economie en organisatie of Voeding en horeca. De studierichting werd in het leerplan 
om praktische redenen slechts onder 1 domein opgenomen. 
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- Taalhandelingen gebruiken zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, 
gebruiken van standpunt, argument en conclusie  

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Functionele communicatie in het Nederlands binnen de toeristisch-recreatieve contexten 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Toerisme 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie: woordenschat en vaste uitdrukkingen 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke), para- en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, respect, aandacht, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid, hulpvaardigheid, de ander laten uitspreken, 
luisteren, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, oog hebben voor de wensen van de klant 
- Principes van mediawijsheid zoals bronnenkritiek, factchecking, bronvermelding, sharing, fake news 
- Principes van mailetiquette, zoals passend onderwerp, aanspreking, functionele tekst, afsluiting 
- Het register afstemmen op de gesprekspartner of correspondent, taalgebruik aan de ontvanger aanpassen  

Procedurele kennis 
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- Beleefdheidsconventies toepassen 
- Principes van mediawijsheid gebruiken 
- Zakelijke omgangsvormen toepassen 
- Regels van mailetiquette toepassen 
- Communicatietechnieken toepassen zoals informatie presenteren op een manier die belangstelling wekt, op een zakelijke manier handelen, communicatie 
verzorgen, telefonische oproepen aannemen aan en doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners of een boodschap noteren, de nodige informatie 
verzamelen, niet-complexe teksten schrijven (zoals teksten voor de website en sociale media, affiches …) schrijven binnen een format in functie van interne 
en externe informatievoorziening 
- Gebruiken van een communicatiemodel: 
- Herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag 
- Alledaagse taalhandelingen gebruiken om zeer korte sociale contacten te leggen: aanspreken, begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, 
uitnodigen, zich verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Functionele communicatie in het Frans binnen de toeristisch-recreatieve contexten, rekening houdend met het opgelegde ERK-niveau voor Frans (A2+) 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Toerisme 

2.3 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie: woordenschat en vaste uitdrukkingen 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke), para- en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, respect, aandacht, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid, hulpvaardigheid, de ander laten uitspreken, 
luisteren, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, oog hebben voor de wensen van de klant 
- Principes van mediawijsheid zoals bronnenkritiek, factchecking, bronvermelding, sharing, fake news 
- Principes van mailetiquette, zoals passend onderwerp, aanspreking, functionele tekst, afsluiting 
- Het register afstemmen op de gesprekspartner of correspondent, taalgebruik aan de ontvanger aanpassen  

Procedurele kennis 

- Beleefdheidsconventies toepassen 
- Principes van mediawijsheid gebruiken 
- Zakelijke omgangsvormen toepassen 
- Regels van mailetiquette toepassen 
- Communicatietechnieken toepassen zoals informatie presenteren op een manier die belangstelling wekt, op een zakelijke manier handelen, communicatie 
verzorgen, telefonische oproepen aannemen aan en doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners of een boodschap noteren, de nodige informatie 
verzamelen, niet-complexe teksten schrijven (zoals teksten voor de website en sociale media, affiches …) schrijven binnen een format in functie van interne 
en externe informatievoorziening 
- Gebruiken van een communicatiemodel: 
- Herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag 
- Alledaagse taalhandelingen gebruiken om zeer korte sociale contacten te leggen: aanspreken, begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, 
uitnodigen, zich verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Functionele communicatie in het Engels binnen de toeristisch-recreatieve contexten, rekening houdend met het opgelegde ERK-niveau voor Engels (A2+) 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Toerisme 

2.4 De leerlingen voeren eenvoudige administratieve handelingen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Elementen van reservatie zoals reservatieperiode, reservatie-info, boeking, voorschot, annulatie 
- Voorbeelden van gangbare kantoorsoftware zoals tekstverwerking, rekenblad, presentatiesoftware 

Conceptuele kennis 

- Reservatieprocedures in de toeristische en recreatieve sector 
- Bedrijfseigen communicatiekanalen zoals sociale media, website 
- Functionaliteit van gangbare kantoorsoftware zoals tekstverwerking, rekenblad, presentatiesoftware 

Procedurele kennis 

- Toepassen van procedures voor toeristische en/of recreatieve reservaties 
- Verkenning van bedrijfseigen communicatiekanalen 
- Functioneel toepassen van elementaire vormen van kantoorsoftware zoals tekstverwerking, rekenblad, presentatiesoftware 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Te realiseren binnen toeristisch-recreatieve contexten 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Toerisme 

2.5 De leerlingen richten de onthaalruimte in. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Publiciteitstechnieken: 
> Aspecten van marketing zoals doelgroep, typologie van de klant 
> Publiciteitsmedia zoals social media 
> Publiciteitstechnieken zoals gebruik van grafische ontwerpprogramma's 
- Verkooptechnieken: 
> De onthaalruimte 
> De onthaaldesk  
> De onthaalmedewerker 
> Publiciteitsmateriaal 
- Organisatieprincipes van het onthaal: 
> Aspecten van organisatie van bezoekersstromen, zoals veiligheid, circulariteit, knooppunten. 
> Lokalisatie van de onthaler 

Conceptuele kennis 

- Publiciteitstechnieken: 
 > Aspecten van marketing, zoals doelgroep, typologie van de klant. 
 > Publiciteitsmedia zoals social media 
 > Publiciteitstechnieken, zoals gebruik van grafische ontwerpprogramma's 
 - Verkooptechnieken: 
 > De onthaalruimte 
 > De onthaaldesk 
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 > De onthaalmedewerker 
 > Publiciteitsmateriaal 
 - Kennis van organisatieprincipes van het onthaal: 
 > Aspecten van organisatie van bezoekersstromen, zoals veiligheid, circulariteit, knooppunten. 
 > Lokalisatie van de onthaler 

Procedurele kennis 

- Publiciteitstechnieken gebruiken: 
> Een courant grafisch ontwerpprogramma gebruiken 
> Social media voor publiciteitsdoeleinden gebruiken 
- Verkooptechnieken gebruiken: 
> Een onthaalruimte inrichten, waarin een onthaaldesk, onthaalmedewerkers en publiciteitsmateriaal aanwezig zijn 
> De plaats selecteren voor brochures en reclame In functie van zichtbaarheid 
- Organisatieprincipes van het onthaal gebruiken: 
>  Verschillende lokalisatiemogelijkheden van de onthaler selecteren 
>  Ruimtelijke ingrepen aanbrengen in functie van de organisatie van bezoekersstromen, zoals aanbrengen van signalisatie, schikkingen meubilair, 
markeringslinten. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Te realiseren aan de hand van de doelen inzake functioneel taalgebruik 
* Deze doelstelling wordt uitgevoerd in een authentieke context 
* Specifieke aandacht voor de veiligheidsdoelen, aangepast aan toeristisch-recreatieve contexten 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Toerisme 

2.6 De leerlingen onthalen, informeren en begeleiden bezoekers. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Toeristische organisatie: vakterminologie 
- Toeristische communicatie: SOFTEN (Smile, Open posture, Forward leaning, Touch, Eye contact, Nodd) 

Conceptuele kennis 

- Toeristische organisatie: 
> Recreatie en toerisme 
> Incoming, outgoing, domestic 
> Typologie van de toerist 
> Toeristische producten zoals strandvakanties, wintersportvakanties, natuurtoerisme, citytrips, cruises, MICE 
> Toeristisch patrimonium: cultureel en fysisch-geografisch 
> Match type toerist - toeristisch product 
> Toeristisch-recreatieve organisaties zoals TO, RB, toeristische diensten, recreatieparken, vervoersmaatschappijen, logiesverstrekkers 
> Beroepen in de toeristisch-recreatieve sector 
> Evoluties en trends in het toeristisch-recreatief gebeuren 
- Toeristische communicatie: 
> Gastvrijheidsbeleving: hospitality en belevingstoerisme 
> Doelgroepgerichte communicatie zoals met kinderen, junioren, senioren, mensen met een beperking, jeugdgroepen 
> Interculturele communicatie met klemtoon op cultureel bepaalde handelingsregisters zoals begroeting, aanspreekvormen, afscheid nemen, gebarentaal 
> Gebruik van gestandaardiseerde symbolen zoals pictogrammen 
> Tevredenheidsbevraging 
> SOFTEN (Smile, Open posture, Forward leaning, Touc, Eye contact, Nodd) 

Procedurele kennis 

- Principes van toeristische organisatie toepassen: 
> Matching type toerist - toeristisch product in concrete cases zoals via een niche-marktonderzoek 
> Matching toeristisch product - toeristisch patrimonium 
> Actuele trends en evoluties detecteren binnen het toeristisch-recreatief gebeuren 
> Matching eigen interesses en beroepen in het toeristisch-recreatief gebeuren 
- Principes van toeristische communicatie toepassen: 
> Diverse types van bezoekers/reizigers onthalen 
> Diverse types van bezoekers/toeristen informeren inzake het toeristisch-recreatie aanbod van een plaats 
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> Bezoekers/toeristen begeleiden 
> SOFTEN toepassen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Te realiseren aan de hand van de doelen inzake functioneel taalgebruik 
* Deze doelstelling wordt uitgevoerd in een authentieke context 
* Specifieke aandacht voor de veiligheidsdoelen, aangepast aan toeristisch-recreatieve contexten 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Toerisme 

2.7 De leerlingen stellen een excursiepakket voor. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Samenstelling van een daguitstap: 
> VVAA: vervoer - verblijf (catering) - attractie en aanvullende factoren 
- Voorstelling van een daguitstap: 
> Focus op verbale, para- en nonverbale communicatie 
> Presentatievormen, zoals een online of offline presentatie, een audio- of visuele vorm, mondeling of schriftelijk 
- Uitvoering van minimaal één daguitstap per leerjaar: 
> Reisbegeleidertaken, zoals verwelkomen, informeren, controleren, begeleiden 

Conceptuele kennis 
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- Samenstelling van een daguitstap: 
> Toeristische highlights in relatie tot type toerist en bestemming 
> VVAA: vervoer - verblijf (catering) - attractie en aanvullende factoren 
- Voorstelling van een daguitstap: 
> Presentatietechnieken zoals focus op verbale, para- en nonverbale communicatie 
> Presentatievormen zoals een online of offline presentatie, een audio- of visuele vorm, mondeling of schriftelijk 
- Uitvoering van minimaal één daguitstap per leerjaar: 
> Reisbegeleidertaken zoals verwelkomen, informeren, controleren, begeleiden 

Procedurele kennis 

- Een daguitstap samenstellen: 
> Highlights selecteren op basis van correcte informatiebronnen 
> Matching bestemming-toerist 
>  Eigen aanbod vergelijken met gangbare aanbieders op basis van criteria zoals programma, prijs, service, catering 
- Een daguitstap voorstellen: 
> Aangepaste presentatievormen gebruiken 
- Minimaal één daguitstap per leerjaar uitvoeren: 
> Diverse reisbegeleidertaken uitvoeren, zoals verwelkomen, informeren, controleren, begeleiden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Te realiseren aan de hand van de doelen inzake functioneel taalgebruik 
* Deze doelstelling wordt uitgevoerd in een authentieke context 
* Specifieke aandacht voor de veiligheidsdoelen, aangepast aan toeristisch-recreatieve contexten 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2. Domein: STEM 

3.4.2.1. Studierichting: Binnenvaarttechnieken(*) 

NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Respecteren van de omgangsvormen 
- Handelen volgens de reglementering 
- Volgen van de Europese richtlijn 2017/2397 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (spreken): Gebruiken vakterminologie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan het vakgebied of de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.3 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 
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Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (spreken): Gebruiken vakterminologie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan het vakgebied of de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.4 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Riverspeak 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (spreken): Gebruiken van Riverspeak 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan het vakgebied of de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Duits. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (spreken): Gebruiken vakterminologie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan het vakgebied of de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.6 De leerlingen lichten de structuur, de onderdelen en de apparatuur van het schip toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Structuur, onderdelen en apparatuur van het schip 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  136 
Tweede graad 

 

 

NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.7 De leerlingen lichten de geschiedenis van de binnenvaart toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Geschiedenis van de binnenvaart 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.8 De leerlingen volgen innovatie in de binnenvaart op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Innovatie in de binnenvaart 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.9 De leerlingen surveilleren en identificeren eventuele gebeurtenissen op het traject. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Basisprincipes van binnenscheepvaartreglementering 
- Basisprincipes van vaarregels 
- Geografie van rivieren, kanalen, havens en kunstwerken op de Europese waterwegen 

Procedurele kennis 

- Volgen van regels voor het houden van de wacht 
- Identificeren van gebeurtenissen  
- Gebruiken  van relevante verkeersgeleidingssystemen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.10 De leerlingen controleren en hanteren de veiligheidsuitrusting en -procedures volgens richtlijnen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Persoonsgebonden en scheepsgebonden documentatie 
- Signalisatie 
- Veiligheidsprocedures en –regels voor de binnenscheepvaart 

Procedurele kennis 

- Controleren van de werking van installaties en reddingsmaterieel 
- Opvolgen van de veiligheidsprocedures 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.11 De leerlingen verwerven vaardigheden om urgentiemaatregelen uit te voeren bij een noodgeval. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Basisveiligheid 
- Basisprincipes van brandpreventie en -bestrijding 
- Basisprincipes van preventie van milieuverontreiniging 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van het veiligheidsplan 
- Toepassen van het evacuatieplan 
- Toepassen van EHBO 
- Toepassen van basisprincipes van brandpreventie en -bestrijding 
- Toepassen van basisprincipes van preventie van milieuverontreiniging 
- Reddend zwemmen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.12 De leerlingen verwerven basisvaardigheden om het schip te besturen om in geval van nood op te treden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Basisprincipes van stuurregels 
- Basisprincipes van technieken voor het manoeuvreren en besturen van een rivierschip 
- Basisprincipes van manoeuvres bij het passeren van kunstwerken, navigeren dicht bij andere schepen, aan- en afmeren 
- Basisprincipes van navigatiemiddelen en navigatietechnieken 
- De invloed van externe factoren zoals stromingen, getijden, ondieptes, nabijheid van andere schepen 

Procedurele kennis 

- Zich houden aan algemene stuurinstructies 
- Gebruiken van navigatiemateriaal 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.13 De leerlingen passen ICT toe in de nautische keten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Toepassen van ICT in de nautische keten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Toepassen 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.14 De leerlingen voeren handelingen uit ter assistentie voor het vastmaken van schepen (aan- en afmeren, …) en bereiden deze voor volgens 
procedures en/of in opdracht van de schipper. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Technieken voor het manoeuvreren van een binnenvaartschip 
- Ankertechnieken 
- Risico’s bij aan- en afmeren 

Procedurele kennis 

- Afstemmen van de techniek van het af- of aanmeren  
- Voorbereiden van de uitrusting van het schip op aan- en afmeren 
- Hanteren van trossen, meerlijnen, … bij het aan-en afmeren 
- Toepassen van schiemanswerk 
- Toepassen van ankertechnieken 
- Uitvoeren van vastgelegde procedures voor het vastmaken en losmaken van vaartuigen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.15 De leerlingen voeren handelingen uit volgens procedures voor het koppelen van schepen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Koppeltechnieken 

Procedurele kennis 

- Afstemmen van de techniek van het koppelen  
- Voorbereiden van de uitrusting van het schip op het koppelen 
- Toepassen van koppeltechnieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.16 De leerlingen assisteren bij het laden en lossen van schepen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Types ladingen en hun verwerking   
- Basisprincipes van CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de rijn- en binnenvaart) 
- Basisprincipes van OVOCOM (hygiëne-code binnenvaart) 
- Basisprincipes van reglementering voor het goederentransport 
- Basisprincipes van scheepsstabiliteit 
- Laad- en stouwtechnieken 
- Basisprincipes van veiligheidsregels voor de binnenscheepvaart 
- Basisprincipes van veiligheidsregels voor gevaarlijke producten 
- Basisprincipes van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen 
- Veelvoorkomende vormen van schade aan de lading en hun oorzaken 

Procedurele kennis 

- Assisteren bij het laden en lossen van schepen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.17 De leerlingen lichten de rol van de binnenvaart in een multimodale logistieke keten toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Rol van de binnenvaart in een multimodale logistieke keten 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.18 De leerlingen voeren taken uit eigen aan het passagierstransport. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Basisprincipes van modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers 

Procedurele kennis 

- Plaatsen van de uitrusting conform de procedure om passagiers te laten in- en ontschepen met inclusie van mindervaliden 
- Helpen van de passagiers bij het in- en ontschepen  
- Controleren van de geldigheid van vervoersbewijzen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.19 De leerlingen voeren het onderhoud uit van het dek en de dekinstallaties van het schip zoals kabels, touwen, windassen 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verftypes en het gebruik van verf 
- Schoonmaaktechnieken 
- Oppervlaktebehandelingen zoals schuren, ontroesten, schilderen, lakken 

Procedurele kennis 

- Toepassen van veiligheidsinstructiekaarten en handleidingen zoals handleidingen voor schoonmaakproducten 
- Uitvoeren van onderhoud van het dek 
- Uitvoeren van onderhoud aan dekinstallaties 
- Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen 
- Toepassen van onderhoudsprocedures 
- Registreren en melden van verbruikte goederen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.20 De leerlingen voeren preventief basisonderhoud van motoren of uitrustingen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verbindingstechnieken in functie van basisonderhoud 
- Elektrische veiligheidsnormen in functie van basisonderhoud 
- Elektriciteit in functie van basisonderhoud: machineonderdelen en machinesystemen 
- Mechanica in functie van basisonderhoud: machineonderdelen en machinesystemen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap 
- Interpreteren van relevante parameters 
- Uitvoeren van preventieve onderhoudsacties zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen  
- Reinigen van de machinekamer 
- Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.21 De leerlingen lokaliseren een defect of storing. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Controleprocedures voor uitrusting van binnenvaartschepen 

Procedurele kennis 

- Aflezen van foutcodes op displays van deelsystemen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.22 De leerlingen voeren eenvoudige vervangingen en herstellingen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van  handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap 
- Herstellen of vervangen van eenvoudige defecte onderdelen  
- Uitvoeren van eenvoudige soldeer- en lasverbindingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.23 De leerlingen ruimen de werkzone op, maken ze schoon en voeren een basisonderhoud van het gereedschap en de installaties uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van het basisonderhoud van gereedschappen en installaties 
- Opruimen van de werkzone  
- Schoonmaken van de werkzone 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.24 De leerlingen voeren huishoudelijke taken uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Bereiden van eenvoudige gerechten  
- Zich houden aan de richtlijnen voor hygiëne en voedselveiligheid 
- Reinigen van de accommodatie  
- Uitvoeren van het was- en droogproces van textiel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Binnenvaarttechnieken (*) 

2.25 De leerlingen sorteren en stockeren afvalstoffen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Sorteren van afval en ladingsresten en afvoeren volgens de voorschriften 
- Stockeren van gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de voorschriften    
- Recupereren van materialen    
- Verzamelen van gerecupereerde vloeistoffen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.2. Studierichting: Biotechnieken 

NR Biotechnieken 

2.1 De leerlingen hanteren met behulp van een procedure een systematische aanpak. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Logboek 
- Namen van labomaterielen 
- Namen van glaswerk 

Conceptuele kennis 

- Labomaterieel: gebruik, toepassingsgebied en werkingsprincipes 
- Kwaliteitsrichtlijnen zoals inpakrichtlijnen, bewaarrichtlijnen, HACCP 
- Principes van kwaliteitszorg zoals kleur, uitzicht, samenstelling, contaminatie 
- Micro-organismen zoals bacteriën, schimmel 
- Meet en testtechnieken 
- Werkingsprincipes van meetinstrumenten 

Procedurele kennis 

- Volgen van de werkwijze op basis van een procedure 
- Verzamelen en registreren van resultaten en stalen 
- Aanvullen van een logboek 
- Verbeteringen voorstellen van eenvoudige methodes door kritische observatie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Biotechnieken 

2.2 De leerlingen voeren het basisonderhoud uit van het aangegeven (laboratorium)materieel en meet- en controle-instrumenten conform de richtlijnen 
beschreven in de werkwijze. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Temperatuur, pH, massa, druk 
- Veiligheidspictogrammen en symbolen 
- Namen van onderhoudsproducten 
- Kalibratie 

Conceptuele kennis 

- Grafieken met aandacht voor kalibratie 
- Eigenschappen en toepassingen van onderhoudsproducten zoals javel 
- Kalibratiemethode en afstelmethode van laboratoriummaterieel zoals weegtoestellen, pipetten, pH-meter 
- Onderhoudsvoorschriften met aandacht voor veiligheid 
- Richtlijnen voor hanteren en sorteren chemisch en biologisch afval 

Procedurele kennis 

- Voeren basisonderhoud uit 
- Reinigen laboratoriummaterieel op regelmatige basis 
- Voeren actie uit bij technische problemen volgens instructies 
- Controleren kalibratiewaarden 
- Afwijkende waarden interpreteren door een kritische analyse 
- Rapporteren technische afwijkingen en problemen 
- Grafieken aflezen 
- Toepassen van sorteerrichtlijnen voor afval 
- Aflezen van meettoestellen en sensoren zoals pH meter, thermometer, manometer, … 
- Eenvoudige kalibratieprocedures volgen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Biotechnieken 

2.3 De leerlingen nemen stalen conform de voorgeschreven procedure. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Grootheden en SI eenheden 
- Staal en staalname 

Conceptuele kennis 

- Regels voor conversie van meeteenheden 
- Procedures voor staalafname 
- Registratie van naam van het staal gekoppeld aan resultaat van het onderzoek 
- Bewaringstechnieken van stalen 

Procedurele kennis 

- Voorbereiden en adequaat nemen van representatieve stalen 
- Labelen van representatieve stalen 
- Correct bewaren van stalen volgens voorschriften 
- Staalnameprocedure volgen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Biotechnieken 

2.4 De leerlingen selecteren reagentia en (laboratorium)materieel en maken deze gebruiksklaar in functie van de analyses. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Concentratie, molariteit, procent 
- Zuiverheid 
- Etiket 
- Verdunning 
- Reagens 
- Namen van glaswerk 
- Namen van materiaal en onderdelen 
- Oplossing, oplosmiddel en opgeloste stof 

Conceptuele kennis 

- Weegschalen en glaswerk: vereiste nauwkeurigheid, doel, juiste volume 
- Correct gebruik van apparatuur zoals centrifuges, pH meter, weegapparatuur, micropipet, densimeter 
- Etiketten, reagentia 
- Procent, molariteit 
- Bruikbaarheid materiaal 
- Glaswerk en materieel zoals spatel, tang 
- Laboratoriumvoorschriften 
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Procedurele kennis 

- Kiezen van glaswerk in functie van nauwkeurigheid 
- Lezen en toepassen van etiketten 
- Kiezen van labomaterieel in functie van nauwkeurigheid/bereik en toepassing zoals thermometer, weegschaal, verwarmingstoestel 
- Aflezen van waarden zoals volume maatcilinder (rekening houdend met meniscus) 
- Materiaal controleren volgens procedure 
- Oplossingen bereiden 
- Verdunningen maken 
- Resultaten omzetten zoals mol/l naar g/l 
- Correct pipetteren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Biotechnieken 

2.5 De leerlingen gebruiken aangegeven (laboratorium)materieel, meet- en controle-instrumenten en reagentia conform de voorgeschreven procedure. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van laboratoriummaterieel zoals weegschaal, thermometer, pH meter, microscoop, centrifuge 
- Namen van materialen voor staalname 
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- Laboratoriumreglement 
- Steriliteit 

Conceptuele kennis 

- Principes en toepassing van laboratoriummaterieel 
- Indeling van chemische producten op basis van eigenschappen 
- Steriliteit 

Procedurele kennis 

- Correct gebruiken van meettoestellen en sensoren zoals thermometer, weegschaal, pH meter, centrifuge, microscoop 
- Interpreteren van eenvoudige meetgegevens 
- Steriel werken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Biotechnieken 

2.6 De leerlingen vergelijken resultaten van metingen met richtwaarden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Grootheden en SI eenheden 
- Norm-, referentie en/of richtwaarden 
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- HACCP 

Conceptuele kennis 

- Norm-, referentie en/of richtwaarde: gebruik, toepassingsgebied en werkingsprincipe 
- Biologische, chemische en fysische normen en gevaren 
- Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties zoals luchtzuiverheid, waterzuiverheid, voedingsnormen, HACCP 
- Kwaliteitscontrolesystemen en kwaliteitszorgsystemen zoals detectie van vreemde elementen 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van eenvoudige analyses 
- Vergelijken van resultaten van eenvoudige metingen en waarnemingen met de norm-, referentie en/of richtwaarde 
- Evalueren van analyseresultaten 
- Registreren van afwijkingen van norm-, referentie en/of richtwaarde 
- Herhalen van analyses detectie van afwijkingen (indien nodig) 
- Volgen van richtlijnen zoals milieu, kwaliteit 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Evalueren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Biotechnieken 

2.7 De leerlingen gebruiken informaticatoepassingen voor de opvolging van practica en labo-activiteiten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Tekstverwerkingsprogramma 
- Rekenblad: bijhouden van waarnemingen, verwerken van grafieken en resultaten 
- Digitale meettechnieken en bijhorende software 
- Programmeersoftware zoals arduino, chemsketch, micro:bit 

Procedurele kennis 

- Opstellen van een digitaal wetenschappelijk verslag volgens een bepaald sjabloon en duidelijke lay-out 
- Opvolgen van waarnemingen van toestellen via een beeldscherm 
- Aansluiten aan de computer van bepaalde sondes en sensoren voor het meten van pH, EC, temperatuur, ... 
- Opvolgen of indien nodig programmeren van eenvoudige processtappen bij de bediening van meettoestellen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Biotechnieken 

2.8 De leerlingen voeren een eenvoudige risicoanalyse uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Risicoanalyse 
- Etiket 
- MSDS fiche 

Conceptuele kennis 

- Risicoanalyse laboproef 
- Kwaliteitszorgsystemen en controle 

Procedurele kennis 

- Opstellen van een risicoanalyse bij een proef 
- Adequaat reageren op een onveilige of moeilijke situatie 
- Lezen van etiketten en MSDS fiches 
- Gebruiken van producten rekening houdend met hun risico’s en gevaren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Biotechnieken 

2.9 De leerlingen hanteren gevaarlijke producten volgens het laboreglement. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Veiligheidspictogrammen 
- H, P zinnen 
- Namen van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmasker, veiligheidsbril, zuurkast 

Conceptuele kennis 

- Regels voor afvalsortering 
- Veiligheidsmaatregelen en voorschriften 
- Regels voor opslag van chemicaliën 
- Hygiënevoorschriften en regels van persoonlijke hygiëne 
- Eigenschappen van stoffen zoals giftig, bijtend, explosief, vluchtig, oxiderend 

Procedurele kennis 

- Handelen volgens laboreglement en afspraken met aandacht voor veiligheid, milieu en hygiëne 
- Sorteren en verwijderen afval volgens de afspraken op school 
- Hanteren producten volgens laboafspraken 
- Gebruiken persoonlijke beschermingsmaatregelen of een hygiënische uitrusting zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, handschoenen, masker 
met filter, kapjes, werkkledij 
- Gebruiken collectieve beschermingsmiddelen zoals trekkast 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Biotechnieken 

2.10 De leerlingen voeren eenvoudige analyses uit volgens een procedure, evalueren en registreren de resultaten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van scheidingstechnieken 
- Laboverslag 
- pH 

Conceptuele kennis 

- Procedure van een proef 
- Registratie van resultaten 
- Verslag volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode 
- Reflectie en zelfevaluatie 
- Scheidingstechnieken 
- Analysetechnieken 
- pH meting 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van een proef volgens een procedure 
- Uitvoeren van scheidingstechnieken zoals filtratie, extractie, adsorptie, destillatie, verdampen, kristallisatie, centrifugatie, chromatografie 
- Maken van verschillende concentraties 
- Werken met pipetten 
- Oplossingen maken naar mol/molmassa 
- Uitvoeren van een pH meting 
- Uitvoeren van analyses zoals nitraten, nitrieten, ammonium, zuurstofgehalte, CO2, pH 
- Uitvoeren van metingen zoals geluidsterkte, windsnelheid, lichtintensiteit (lux), temperatuur, luchtvochtigheid, bodemgesteldheid 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Biotechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 09.02.08: De leerlingen 
voeren stoichiometrische berekeningen uit op een gegeven aflopende chemische reactie. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Biotechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 
basisvorming dubbele finaliteit: 06.14: De leerlingen onderzoeken stoffen in het dagelijkse leven aan de hand van stofeigenschappen en 
scheidingstechnieken. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Biotechnieken 

2.11 De leerlingen voeren een aantal stappen van het verloop van een productie- of logistiek proces uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Grondstof, eindproduct, tussenproduct 
- Bijproducten 
- Enzym 
- Osmose, diffusie 
- Suikers, vetten en eiwitten 
- Aeroob, anaeroob 
- Fermentatie/gisting 
- Productieproces 
- Stroomdiagram 
- Blokkenschema 

Conceptuele kennis 
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- Biochemische en fysische reacties en processen zoals fotosynthese, ademhaling, alcoholische gisting, melkzuurgisting, diffusie en osmose... 
- Opbouw en eigenschappen van biochemische moleculen zoals eiwitten, koolhydraten, vetten, enzymen 
- Grondstoffen en hun eigenschappen: 
> Organische zoals plantaardige, dierlijke, aardolie 
> Anorganische zoals ertsen, mineralen, zouten 
- Productiestappen van grondstof tot eindproduct zoals melk tot kaas, aardolie tot plastiek, aardappelen tot friet: 
> Schematische voorstelling van een proces, stroomdiagram 
> Eigenschappen van tussenproducten en eindproducten 
> Bewaren van grondstoffen en eindproducten zoals koelen, sterilisatie, pasteurisatie, pekelen 
> Behandelen van grondstoffen en eindproducten 
> Degradatieprocessen zoals rotten, uitdroging, verkleuren, oxideren, verzuren, enzymatische afbraak 
> Verpakkingsmaterialen zoals modified atmosphere packaging, vacuümverpakking, steriele verpakking 
> Transport van grondstoffen en eindproducten: aan- en afvoer 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van eenvoudige productiestappen 
- Uitvoeren van proeven op eigenschappen van grondstoffen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Biotechnieken 

2.12 De leerlingen lichten fysische principes toe bij energiekringen in productie- en procesinstallaties. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Gelijkstroom, wisselstroom 
- Kracht 
- Debiet, druk 
- Arbeid, vermogen 

Conceptuele kennis 

- Elektrische concepten: gelijkstroom en  wisselstroom, spanning, stroom en stroomkring, wet van ohm, aarding en veiligheid 
- Mechanische concepten: eenparig rechtlijnige en cirkelvormige beweging, zwaartekracht, veerkracht, samenstellen van krachten, evenwicht 
- Pneumatische concepten: druk en debiet 
- Arbeid, energie en vermogen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  169 
Tweede graad 

NR Biotechnieken 

2.13 De leerlingen automatiseren een eenvoudig proces door sturen of regelen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Sensor 
- Regelaar, stuureenheid 
- Aquator 
- Logische functie 

Conceptuele kennis 

- Functie van sensoren, functie van regelaar, stuureenheid, actuator 
- Logische functies om een proces te automatiseren 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van sensoren bij eenvoudige opstellingen 
- Programmeren van eenvoudige toepassingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Biotechnieken 

2.14 De leerlingen reageren adequaat bij onverwachte storingen van materieel of situaties tijdens het uitvoeren van een practicum. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Eenvoudige EHBO procedures zoals onmiddellijk spoelen met water 
- Onregelmatigheden van toestellen 
- Afwijkende resultaten 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van H- en P-zinnen in gevaarsituaties 
- Toepassen van aangeleerde procedures in gevaarlijke situaties zoals spoelen met water, opruimen gemorste stoffen, gas dicht zetten 
- Melden aan leerkracht van onregelmatigheden en afwijkingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Biotechnieken 

2.15 De leerlingen rapporteren mondeling en/of schriftelijk aan medeleerlingen en leraar. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

De leerlingen rapporteren mondeling en/of schriftelijk aan medeleerlingen en leraar. 

Conceptuele kennis 

- Verbale - en non-verbale communicatie 
- Rapportering: mondeling en schriftelijk 
- Presentatietechnieken 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): taalhandelingen gebruiken zoals meedelen, om informatie 
vragen, gebruiken van argumenten 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals de ander laten uitspreken, 
op een gepaste manier het woord vragen of nemen, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
- Gebruiken van een digitale omgeving en software 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt gerealiseerd binnen de context van labo’s en productieruimten tijdens het communiceren met de collega’s (medeleerlingen)  
* De schriftelijke communicatie dient te gebeuren conform de kwaliteitsvoorwaarden en afspraken vastgelegd door de labo’s 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.3. Studierichting: Bouwtechnieken 

NR Bouwtechnieken 

2.1 De leerlingen analyseren de opdracht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de doelzin, waaronder soorten werkdocumenten en constructies van bouwknopen 

Conceptuele kennis 

- Werkdocumenten, tekeningen en plannen 
- Bouwteam 
- Bouwknopen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van werkdocumenten zoals werkopdracht, technische documentatie, ontwerpschetsen, ontwerpplannen, uitvoeringsplannen, detailplannen 
- Opstellen van een projectdossier: 
> Selecteren van de uitvoeringsfase 
> Selecteren van materialen en gereedschappen 
> Bepalen van een optimale werkvolgorde 
> Opstellen van meetstaten 
> Opstellen van kostprijsberekeningen 
- Raadplegen van relevante informatiebronnen 
- Gebruiken van functionele rekenvaardigheden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bouwtechnieken 

2.2 De leerlingen maken CAD-tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Regels voor conversie van meeteenheden 
- Tekennormen 
- Tekenprojecties: 
> 2D-projectie 
> 3D-projectie 
- Tekening- en planlezen 
- CAD-bibliotheek 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van meetstaten 
- Gebruiken van tekennormen 
- Gebruiken van symbolenbibliotheek 
- Gebruiken van relevante tekenprogramma’s (CAD) om 2D en 3D-tekeningen te maken in functie van BIM 
- Beheren van CAD-tekeningen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Bouwtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.16.03: De leerlingen 
analyseren eigenschappen van constructies. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Bouwtechnieken 

2.3 De leerlingen organiseren de inrichting van de bouwplaats. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- (Veiligheids)pictogrammen 
- Voorschriften met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
- Materialen en gereedschappen 
- Elektriciteit in functie van de werkzaamheden 
- Meettoestellen zoals waterpas, lintmeter, pasdarm, automatisch waterpastoestel, vouwmeter, (schiet)lood, winkelhaak 
- Topografische instrumenten zoals totaalstation, GPS, jalons, E-baak 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Toepassen van procedures met betrekking tot het veilig hanteren van machines, gereedschappen, materialen en producten 
- Toepassen van procedures met betrekking tot ergonomische hef- en tiltechnieken 
- Aanbrengen van (veiligheids)signalisatie 
- Klaarleggen van materialen en gereedschappen in functie van de werkplekinrichting 
- Toepassen van opslag- en stapeltechnieken 
- Aanwenden van beschermingstechnieken voor materiaal en materieel 
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- Organiseren van aansluitingen voor water, elektriciteit en verlichting 
- Reinigen van materialen en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 
- Opruimen van materialen en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 
- Uitzetten van bouwlijnen 
- Gebruiken van meettoestellen zoals waterpas, lintmeter, pasdarm, automatisch waterpastoestel, vouwmeter, (schiet)lood, winkelhaak 
- Gebruiken van topografische instrumenten zoals totaalstation, GPS, E-baak, ... 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bouwtechnieken 

2.4 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen op een correcte en veilige manier. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Machines en gereedschappen 
- Veiligheidsinstructies 

Procedurele kennis 
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- Raadplegen van technische documenten 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen 
- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Gebruiken van machines op een correcte en veilige manier: 
> Boormachine 
> Schroefmachine 
> Mixer 
> Betonmolen 
- Gebruiken van gereedschappen op een correcte en veilige manier 
- Controleren van veiligheidsvoorzieningen van machines 
- Toepassen van onderhoudstechnieken voor gereedschappen en materieel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bouwtechnieken 

2.5 De leerlingen werken op hoogte. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Veiligheidsinstructies werken op hoogte 
- Voorwaarden om een steiger te betreden 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van ladders conform de veiligheidsregels als toegangsmiddel 
- Werken op hoogte met behulp van schragen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bouwtechnieken 

2.6 De leerlingen voeren metselwerk uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de doelzin, waaronder soorten bouwmaterialen, uitvoeringstechnieken, soorten metselverbanden 

Conceptuele kennis 

- Bouwmaterialen 
- Uitvoeringstechnieken 
- Bouwknopen: 
> Funderingsaanzet – vloerplaat 
> Opgaand metselwerk – dakrand 
- Metselverbanden in functie van bouwstijl en maatschappelijke trends 
- Geprefabriceerde elementen 
- Stut- en schoortechnieken 
- Isolatiematerialen: 
> Soorten 
> Eigenschappen 
- Isolatienormen: 
> Lambda-waarde 
> R-waarde 
> U –waarde 
> E-peil 
> K-peil 
- Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documentatie, uitvoeringsplan, detailplan 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen 
- Plaatsen van hoogtelijnen en profielen 
- Manueel en machinaal aanmaken van mortel met de juiste mengverhoudingen en hulpstoffen 
- Uitvoeren van opgaand metselwerk volgens verschillende metselverbanden 
- Mechanisch verankeren van metselwerk 
- Aanbrengen van uitsparingen in metselwerk 
- Invoegen van geprefabriceerde elementen in metselwerk zoals lintelen 
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- Toepassen van stut- en schoortechnieken zoals bij het aanbrengen van rollagen 
- Plaatsen van waterkering volgens plaatsingsvoorschriften 
- Plaatsen van thermische isolatie volgens plaatsingsvoorschriften 
- Afwerken van muren 
- Toepassen van controle- en meetmethoden 
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles: 
> loodrecht 
> haaks 
> waterpas 
> vlak 
> in verband 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bouwtechnieken 

2.7 De leerlingen voeren betonneringswerken uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Beton: 
> Eigenschappen 
> Karakteristieken 
> Samenstelling 
- Betonneringstechnieken 
- Bekistingstechnieken 
- Bekistingsplan 
- Wapeningsplan 
- Ontkistingstechnieken 
- Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documentatie, bekistingsplan, wapeningsplan 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen 
- Toepassen van bekistingstechnieken 
- Interpreteren van een wapeningsplan 
- Toepassen van ijzervlechttechnieken 
- Toepassen van principes van minimum betondekking en correcte tussenafstanden bij wapening 
- Aanmaken van beton manueel en machinaal volgens de juiste mengverhoudingen 
- Maken van betonconstructies zoals dekstenen, kolommen, lateien: 
> Storten 
> Spreiden 
> Verdichten 
> Afwerken 
- Toepassen van onkistingstechnieken 
- Toepassen van controle- en meetmethoden 
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.4. Studierichting: Elektromechanische technieken 

NR Elektromechanische technieken 

2.1 De leerlingen interpreteren technische dossiers. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Technische dossiers zoals vaktechnische informatie, productspecificaties, onderhoudsinstructies, grondplan, as-builtplan, dossier voor technische keuring 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 

Procedurele kennis 

- Lezen van mechanische tekeningen 
- Lezen van elektrische schema’s 
- Lezen van (elektro)pneumatische schema’s 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 

Procedurele kennis 

- Tekenen van elektrische schema’s met behulp van ICT  
- Tekenen van mechanische CAD (2D en 3D) tekeningen 
- Tekenen van (elektro)pneumatisch schema’s 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.4 De leerlingen onderhouden machines en gereedschappen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Visuele (roest, verkleuring, …) en auditieve kenmerken van slijtage en defecten 
- Onderhoudsproducten 

Procedurele kennis 

- Controleren van de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik 
- Controleren van de staat van de machines en gereedschappen voor onderhoud 
- Volgen van onderhoudsinstructies zoals het preventief onderhoudsplan en de onderhoudsrichtlijnen 
- Uitvoeren van preventieve onderhoudsacties zoals het onderhouden van gereedschappen, machines, componenten, sanitair kraanwerk, onderdelen van 
een verwarmingsinstallatie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.5 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Gebruik van machines en gereedschappen 
- Veiligheidsinstructies 

Procedurele kennis 

- Veilig en efficiënt gebruiken van handgereedschappen  
- Veilig en efficiënt gebruiken van elektrisch gereedschap  
- Veilig en efficiënt gebruiken van mechanische machines  
- Veilig en efficiënt gebruiken van hulpmiddelen  

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.6 De leerlingen testen componenten en installaties door gebruik te maken van meetinstrumenten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Controlemethoden, meetmethoden en meettechnieken 
- Eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten 
- Meetinstrumenten: multimeter, ampèretang, isolatiemeter, drukmeter, meetkaliber, infraroodcamera (temperatuur) 
- Werking, componenten en onderdelen van een elektrische installatie 
- Werking, componenten en onderdelen van een (elektro)pneumatische installatie 
- Datacommunicatie en netwerkverbindingen  
- Onderdelen van het AREI in functie van het leerplandoel 
- Gouden 8 (Vitale 5) 

Procedurele kennis 

- Selecteren van meetinstrumenten 
- Correct instellen van een meetinstrument 
- Gebruiken van een multimeter  
- Gebruiken van een ampèretang  
- Gebruiken van meetinstrumenten zoals isolatiemeter, drukmeter, meetkaliber, infraroodcamera 
- Interpreteren van meetresultaten  
- Beoordelen de werking van onderdelen en componenten: 
> Uitmeten van schakelaars 
> Uitmeten van de werking van de relais 
> Uitmeten van een actuator 
> Testen van een netwerkkabel  
- Testen van een eigen installatie 
- Lokaliseren en diagnosticeren van de fout 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Evalueren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektromechanische technieken 

2.7 De leerlingen analyseren de opdracht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties en namen van materialen, componenten en gereedschappen inherent aan de afbakening van de doelzin 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van schema’s 
- Opzoeken en volgen van normen en regelgeving zoals AREI, BA4/BA5, Atex-richtlijnen, machinerichtlijn, EMC-richtlijn, STS, BIM 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen 
- Ontleden van de opdracht in deelopdrachten 
- Bepalen van een werkvolgorde 
- Kiezen van materialen en gereedschappen 
- Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektromechanische technieken 

2.8 De leerlingen zetten leidingstracés uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Aftekenen van componenten, leidingen en kanalisaties 
- Gebruiken van gepast gereedschap zoals waterpas, laser, smetkoord 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.9 De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties, opbouwdozen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Type van verbinding 

Procedurele kennis 

- Dimensioneren van leidingen  
- Monteren en plaatsen van leidingen, buizen, kanalisaties zoals installatiebuis voor elektrische draden en kabelgoten, leidingen voor afvoer van afvalwater 
en hemelwater, voor centrale verwarming 
- Monteren en plaatsen opbouwdozen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektromechanische technieken 

2.10 De leerlingen leggen kabels en trekken draden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Onderdelen van het AREI in functie van het leerplandoel 
- Soorten kabels en draden voor elektrische leidingen  
- Data- en communicatiekabeltypes (UTP en STP) 

Procedurele kennis 

- Bepalen van de diameter en de lengte van de draden in functie van de verbruiker 
- Trekken van kabels en draden voor elektrische leidingen 
- Leggen van kabels en draden voor elektrische leidingen 
- Leggen van data- en communicatiekabeltypes 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.11 De leerlingen plaatsen een aardingsysteem en sluiten het aan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Onderdelen van het AREI in functie van het leerplandoel 
- Hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen 
- Bekabeling van het aardingssysteem 

Procedurele kennis 

- Plaatsen van een aardingsysteem 
- Aansluiten van een aardingsysteem 
- Meten van een aarding 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.12 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Componenten zoals elektrische componenten en onderdelen, verwarmingstoestellen, warmte- afgiftetoestellen en de installatietoebehoren van een 
verwarmingsinstallatie (afsluiters, filters …), sanitair kraanwerk en toestellen 
- Soorten verbindingen en werkwijzen bij verbindingen zoals bekabeling, leidingen, buizen, kanalisaties, koppelingen 
- Evolutie van nieuwe verbindingstechnieken 

Procedurele kennis 

- Toepassen van borgingstechnieken 
- Toepassen van (de)montagetechnieken 
- Toepassen van verbindingstechnieken zoals gebruiken van schroeven, bout-moer, dichtingen (dichtingsringen, wartels) 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektromechanische technieken 

2.13 De leerlingen maken elektrische schakelingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van elektrische componenten en onderdelen:  schakelaars, stopcontacten, relais, differentieelschakelaar en automaten 
- Werking van componenten rond datacommunicatie en netwerkverbindingen: (Wi-Fi)router, parlofoon, videofoon  
- Werking van de gebruikte sensoren zoals eindeloopschakelaar, reedcontacten, bewegingssensor, benaderingssensor, optische sensor, infraroodsensor 
- Basisprincipes wisselspanning 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van elektrische componenten en onderdelen 
- (De)monteren van componenten rond datacommunicatie 
- Aansluiten van elektrische componenten en onderdelen 
- Aansluiten van componenten rond datacommunicatie 
- Maken van een netwerkkabel 
- Realiseren van een project met basislichtschakelingen 
- Realiseren van een geautomatiseerde (industriële) schakeling door gebruik te maken van minstens twee soorten sensoren zoals bewegingssensor, 
benaderingssensor, optische sensor, infraroodsensor, eindeloopschakelaar, reedcontacten 
- Programmeren van logische stuurmodule 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Elektromechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.13.03: 
De leerlingen gebruiken elektronische componenten en programmeerbare stuureenheden om praktische problemen op te lossen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Elektromechanische technieken 

2.14 De leerlingen maken (elektro)pneumatische schakelingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van (elektro)pneumatische componenten 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van (elektro)pneumatische componenten 
- Aansluiten van (elektro)pneumatische componenten 
- Realiseren van een project met (elektro)pneumatische componenten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Elektromechanische technieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.14.04: 
De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Elektromechanische technieken 

2.15 De leerlingen maken mechanische constructies. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van het gebruikte mechanisch onderdeel 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van mechanische componenten of onderdelen  
- Aansluiten van mechanische componenten of onderdelen 
- Realiseren van een constructie door gebruik te maken van minstens één van volgende onderdelen zoals tandwielen, aandrijfriemen, overbrengingen  

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.5. Studierichting: Elektrotechnieken 

NR Elektrotechnieken 

2.1 De leerlingen interpreteren technische dossiers. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Technische dossiers zoals vaktechnische informatie, productspecificaties, onderhoudsinstructies, grondplan, as-builtplan, dossier voor technische keuring 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 
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Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 

Procedurele kennis 

- Lezen van elektrische schema’s 
- Lezen van (elektro)pneumatisch schema’s 
- Lezen van elektronische schema’s 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 

Procedurele kennis 
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- Tekenen van ééndraadsschema's en situatieschema's 
- Tekenen van bedradingsschema's: leidingschema's en  stroomkringschema's 
- Tekenen van elektrische schema’s met behulp van ICT 
- Tekenen van (elektro)pneumatische schema's 
- Tekenen van elektronische schema's 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.4 De leerlingen onderhouden machines en gereedschappen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Visuele (roest, verkleuring, …) en auditieve kenmerken van slijtage en defecten 
- Onderhoudsproducten 

Procedurele kennis 

- Controleren van de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik 
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- Controleren van de staat van de machines en gereedschappen voor onderhoud 
- Volgen van onderhoudsinstructies 
- Uitvoeren van preventieve onderhoudsacties van gereedschappen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen. 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektrotechnieken 

2.5 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Gebruik van machines en gereedschappen 
- Veiligheidsinstructies 

Procedurele kennis 

- Veilig en efficiënt gebruiken van machines  
- Veilig en efficiënt gebruiken van handgereedschappen  
- Veilig en efficiënt gebruiken van elektrische gereedschappen  
- Gebruiken van hulpmiddelen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Elektrotechnieken 

2.6 De leerlingen testen componenten en installaties door gebruik te maken van meetinstrumenten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Controlemethoden, meetmethoden en meettechnieken 
- Eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten 
- Meetinstrumenten: multimeter, ampèretang, isolatiemeter, drukmeter, infraroodcamera (temperatuur) 
- Werking, componenten en onderdelen van een elektrische installatie 
- Werking, componenten en onderdelen van een (elektro)pneumatische installatie 
- Datacommunicatie en netwerkverbindingen  
- Onderdelen van het AREI in functie van het leerplandoel 
- Gouden 8 (Vitale 5) 

Procedurele kennis 

- Selecteren van meetinstrumenten 
- Correct instellen van meetinstrumenten 
- Gebruiken van een multimeter  
- Gebruiken van een ampèretang  
- Gebruiken van meetinstrumenten zoals isolatiemeter, drukmeter, infraroodcamera 
- Interpreteren van meetresultaten  
- Beoordelen van de werking van onderdelen en componenten: 
> Uitmeten van schakelaars 
> Uitmeten van de werking van de relais 
> Testen van een netwerkkabel  
> Testen van een actuator 
> Testen van een netwerkkabel 
- Testen van een eigen installatie 
- Lokaliseren en diagnosticeren van de fout 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Evalueren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.7 De leerlingen analyseren de opdracht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties en namen van materialen, componenten en gereedschappen inherent aan de afbakening van de doelzin 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van schema’s  
- Opzoeken en volgen van normen en regelgeving zoals AREI, BA4/BA5, Atex-richtlijnen 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen  
- Ontleden van de opdracht in deelopdrachten 
- Bepalen van een werkvolgorde  
- Kiezen van materialen en gereedschappen 
- Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden  

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.8 De leerlingen zetten leidingstracés uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Aftekenen van componenten, leidingen en kanalisaties 
- Gebruiken van gepast gereedschap zoals waterpas, laser, smetkoord 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.9 De leerlingen monteren en plaatsen buizen, kanalisaties, in- en opbouwdozen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten verbindingen 
- Beschermingswaarden en IP-waarden 

Procedurele kennis 

- Dimensioneren van buizen 
- Toepassen van verbindingstechniek 
- Monteren en plaatsen van:  
> Buizen voor elektrische kringen 
> PVC kabelgoten 
> Opbouwdozen 
> Inbouwdozen 
> Aftakdozen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen  

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.10 De leerlingen plaatsen een aardingsysteem en sluiten het aan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Onderdelen van het  AREI in functie van het leerplandoel 
- Hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen 
- Bekabeling van het aardingssysteem 

Procedurele kennis 

- Plaatsen van een aardingsysteem 
- Aansluiten van een aardingsysteem 
- Meten van een aarding 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.11 De leerlingen leggen kabels en trekken draden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Onderdelen van het AREI in functie van het leerplandoel 
- Soorten kabels en draden voor elektrische leidingen  
- Data- en communicatiekabeltypes (UTP en STP) 

Procedurele kennis 

- Bepalen van de diameter en de lengte van de draden in functie van de verbruiker 
- Trekken van kabels en draden voor elektrische leidingen 
- Leggen van kabels en draden voor elektrische leidingen 
- Leggen van data- en communicatiekabeltypes 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.12 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe . 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Elektrische componenten en onderdelen 
- Soorten verbindingen en werkwijzen bij verbindingen zoals bekabeling, leidingen, buizen, kanalisaties, elektrische aansluitingen in functie van de 
netwerkinstallatie 
- Evolutie van nieuwe verbindingstechnieken 

Procedurele kennis 

- Toepassen van borgingstechnieken  
- Toepassen van (de)montagetechnieken  
- Toepassen van verbindingstechnieken zoals solderen, gebruiken van  schroeven, bout-moer, dichtingen, connectoren  

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.13 De leerlingen maken elektrische schakelingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van elektrische componenten en onderdelen: schakelaars, stopcontacten, relais, differentieelschakelaar en automaten 
- Werking van componenten rond datacommunicatie en netwerkverbindingen: (Wi-Fi)router, parlofoon, videofoon 
- Werking van de gebruikte sensoren zoals eindeloopschakelaar, reedcontacten, bewegingssensor, benaderingssensor, optische sensor, infraroodsensor 
- Basisprincipe wisselspanning 
- Basisprincipe van domotica 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van elektrische componenten en onderdelen 
- (De)monteren van componenten rond datacommunicatie 
- Aansluiten van elektrische componenten en onderdelen 
- Aansluiten van componenten rond datacommunicatie 
- Maken van een netwerkkabel 
- Realiseren van een project met basislichtschakelingen 
- Realiseren van een project met relaisschakelingen  
- Realiseren van een geautomatiseerde schakeling door gebruik te maken van minstens twee soorten sensoren zoals bewegingssensor, benaderingssensor, 
optische sensor, infraroodsensor, eindeloopschakelaar, reedcontacten 
- Programmeren van logische stuurmodules 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Elektrotechnieken 

2.14 De leerlingen maken (elektro)pneumatische schakelingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van (elektro)pneumatische componenten 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van (elektro)pneumatische componenten 
- Aansluiten van (elektro)pneumatische componenten 
- Realiseren van een project met (elektro)pneumatische componenten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Elektrotechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.14.04: De leerlingen 
gebruiken concepten met betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Elektrotechnieken 

2.15 De leerlingen maken een elektronische schakeling. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van elektronische componenten: weerstand, diode, zenerdiode, led 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van elektronische componenten 
- Aansluiten van elektronische componenten 
- Realiseren van een elektronische schakeling 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van de studierichting Elektrotechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.13.03: De leerlingen gebruiken elektronische 
componenten en programmeerbare stuureenheden om praktische problemen op te lossen. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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3.4.2.6. Studierichting: Grafische technieken (*)23 

NR Grafische technieken (*) 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van een communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
hoofd- en bijzaken 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; 
vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen 
gebruiken 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken 
zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt, 
gebruiken van standpunt, argument en conclusie 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrijft, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inzetten, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

23 De Studierichting Grafische technieken kan ingericht worden vanuit het domein STEM of Kunst en creatie. De studierichting werd in het leerplan om praktische redenen 
slechts onder 1 domein opgenomen. 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.2 De leerlingen illustreren de grafische sector en productieprocessen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Basisprincipes en technieken binnen de grafische, multimedia en digitale vormgevings- en productiesector 
- Principes grafi- en crossmediaproces en (digitale/conventionele) technologieën 
- Grafi-media, printmedia, crossmedia, digitale media 
- Principe van omzetten aangeleverde content/boodschap/idee naar print- of webgerichte publicatie/media 
- Fases van het grafisch productieproces (printmedia): 
> Voorbereidingsfase zoals informatie, doel, doelgroep, creatie, ontwerp, presentatieschets, creatief concept, selectie beeld en tekst, datamanagement 
> Prepress of drukvoorbereiding zoals voorbereiding beeld, tekst- en beeldbewerking, illustratie, opmaak, lay-out, typografie, colormanagement, proef en 
grafische/digitale output, montage 
> Press of drukken/printen zoals conventionele en digitaal druk- en printtechnieken   
> Postpress of drukafwerking/digitale voorstelling  
- Fases van het crossmediale werkproces: 
> Voorbereidingsfase zoals informatie, doel, doelgroep, verhaal, creatie, ontwerp, presentatieschets , creatief concept, selectie digitaal bronmateriaal, tekst, 
foto's illustraties, datamanagement 
> Ontwikkeling crossmediale formats, contentdeling, redactie, tekst- en beeldbewerking, photo-design, illustratie, opmaak, lay-out en digitale opmaak, 
typografie, colormanagement, webtechnologie, graphic-/webdesign, codering 
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> Ontwikkeling output voor crossmediaal design en crossmediale webtoepassingen 
> Productie, publicatie, distributie van crossmediale producten en toepassingen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.3 De leerlingen illustreren ontwikkelingen binnen de sector. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Evoluties en ontwikkelingen binnen de grafische sector: technologische en andere ontwikkelingen zoals trends, materialen, stromingen, genres, stijl, 
vernieuwingen, culturele en artistieke tendens, nieuwe media technologieën 
- Grafi-, print- en crossmedia in relatie tot de maatschappij en de (eigen) leefomgeving, artistieke tendensen, cultuur, tijd en ruimte 
- Impact grafische kunsten gericht op inhoud, functie, vorm, beeld, concept, licht en kleur, locatie en techniek 
- Verbanden tussen het waarneembare en de specifieke parameters van het grafische en digitale medium 
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- Impact mediabeschouwingen 
- Integratie van disciplines 
- Relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, documenterende websites, literatuur,  tijdschriften, internet, media, conferenties, vakbeurzen, 
tentoonstellingen 
- Creatief en technisch proces 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.4 De leerlingen analyseren de stappen in het grafisch ontwerp- en productieproces. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Hoofdstappen grafisch ontwerp- en productieproces 
- Fases ontwerpproces printmedia en crossmedia 
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- Samenhang vormgeving(selementen) met de inhoud, bedoeling, uitdrukkingsvorm, beeldende -, grafische - en technische uitingen/expressie 
- Druktechnisch proces, druktechnieken en drukafwerkingstechnieken 
- Papiersoorten en papierformaten  
- Crossmediale digitale toepassingen en/of webtoepassingen 
- (Digitale) systemen voor print en crossmedia 
- Technische werkplanning 
- Grafische workflow 

Procedurele kennis 

- Onderscheiden de hoofdstappen binnen het grafisch ontwerp- en productieproces (printmedia en crossmedia): input/wensen product(ie), 
voorbereiding/ontwerp/lay-out, drukken/printen/uitwerking digitale toepassing, drukafwerking of digitale (crossmediale) voorstelling 
 - Onderscheiden de fases binnen het ontwerpproces bij het ontwikkelen van output voor printmedia, crossmediaal design en webtoepassingen 
 - Differentiëren de verschillende fases in het druk(technisch) proces en (digitale) systemen van voorbereiding tot realisatie van een grafische output 
(eindproduct) 
 - Analyseren een technische en creatieve werkplanning en werkorganisatie bij het voorbereiden, uitvoeren en afwerken van eenvoudige producten volgens 
de verschillende stappen van het ontwerp- en productieproces 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan het vakgebied of de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Grafische technieken (*) 

2.5 De leerlingen doorlopen de verschillende fases van het ontwerp- en productieproces. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Technische en creatieve planningsmethodes 
- Stappen van een werkplan zoals oriëntering van de opdracht/probleemstelling, documentatie, ideeën verzamelen, beschrijving en motivering van de 
gevolgde denkbeelden, verbeeldingsbeelden, voorstudie(s), technische voorbereidingen, materiaalkeuze, organisatie, timing, uitvoering, presentatie, 
reflectie 
- Artistieke expressie, oplossingsgerichte denkmethodes en creatie(f)proces 
- Technisch grafisch proces 
- Denk- en werkmethodes voor observatie, waarneming, schets, onderzoek, (ontwerp en) creatie, uitvoer (vormgeving), presentatie 
- Werkwijzen voor raadpleging relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, documenterende websites, literatuur, tijdschriften, internet, media, 
conferenties, vakbeurzen, tentoonstellingen, schetsboeken 
- Beeldtaal en vormgevingsprincipes zoals compositie, vorm, schikking, beweging, kleur, licht 
- Materialenkennis in relatie tot de omstandigheden van de opdracht 

Procedurele kennis 

- Hanteren van methodes en oplossingen voor het uitvoeren van plannen, voorstudies of schema's van een afgebakend project 
- Toepassen van strategieën ter ondersteuning van de verschillende fases in het (eigen) creatief en technisch ontwerpproces 
- Gebruiken van methodes voor het vertalen van een boodschap, idee of onderwerp naar een beeld of concept 
- Hanteren van (digitale) tekenmethodes bij het uitwerken van een eenvoudig ontwerp(tekening), constructie of (technisch)realisatieplan na analyse van de 
waarneming 
- Toepassen van systemen voor het opzoeken van informatie en documentatie 
- Toepassen van opmaak-, stijl- en lay-outtechnieken in functie van de opdracht en opmaakvereisten van de grafische/digitale output 
- Toepassen van tekst-, illustratie- en beeldtechnieken op de grafische en digitale output 
- Toepassen van diverse aspecten van beeldtaal zoals bouwstenen, beeldende elementen, middelen bij de twee- en driedimensionale vormgeving binnen de 
beeldende kunst en grafische vormgeving 
- Toepassen van ontwikkelingen en trends in het artistiek en technisch creatieproces 
- Afstemmen van basismaterialen, grondstoffen, (digitale) apparatuur, toebehoren en werkplek in functie van de uit te voeren opdracht of activiteit 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.6 De leerlingen gebruiken databanken en strategieën voor databeheer bij data, documenten, foto's en visuals. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Technieken en criteria voor het zoeken naar data, documenten en beelden 
- Richtlijnen voor databeheer zoals downloaden, opslaan, archiveren, rubriceren, ordenen, comprimeren, verwerken, beschikbaar stellen, onderhouden, 
overdracht, delen, verzenden, publiceren, beveiligen, back-up maken, eigendom, privacy 
- (Technische) informatiebronnen, databanken en zoeksystemen 
- Fotografische principes en basistechnieken 
- Principes en strategieën voor back-up 
- Technologieën voor dataopslag en opslagmedia 
- Bestandsgrootte en bestandsformaten 
- Conversie van bestanden en bestandsformaten zoals jpeg, png, tiff, RAW 
- Regels artistiek, literair en intellectueel eigendomsrecht 
- Metadata, foto-eigenschappen, privacy, copyright 
- Domeinspecifieke software en domeinspecifieke programma's zoals foto, scan, print, bewerking 

Procedurele kennis 
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- Toepassen van geavanceerde zoekcriteria 
- Inzetten van strategieën voor het selecteren en controleren op bruikbaarheid van documenten, afbeeldingen en beeldmateriaal 
- Gebruiken diverse informatiebronnen en (eigen) databanken bij de voorbereiding van de uit te voeren opdracht of activiteit 
- Toepassen van digitale fotografische technieken bij het creëren van eigen beelden 
- Gebruiken een platform voor dataopslag, databeheer en datakwaliteit 
- Toepassen van richtlijnen bij het beheren en gebruiken van data en content 
- Toepassen van codes bij het converteren van afbeeldingsbestanden 
- Gebruiken van beeldverwerkingstechnieken voor het aangeleverde beeldmateriaal 
- Gebruiken van een eenvoudige standaard workflow pakket 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan het vakgebied of de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.7 De leerlingen gebruiken domeineigen software en hardware op een efficiënte manier. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Hardware en softwareprogramma's voor digitale beeldbewerking, beeldopmaak en illustratie  
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- Standaardfuncties en standaardtoepassingen van courante (rand)apparatuur, digitale/mixed media en software(programma's) voor het ontwerpen, 
vormgeven, tekenen, bewerken, printen en publiceren van beelden, visuals, ontwerpen, creaties 
- Strategieën en software voor het online plaatsen en/of publiceren van een crossmediaal en digitaal product 

Procedurele kennis 

- Hanteren methodes en geschikte hardware, beschikbare besturingssystemen en software om grafisch digitaal producten te presenteren en digitaal te 
verwerken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.8 De leerlingen passen beeldbewerking toe op het aangeleverde of eigen beeldmateriaal. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Specifieke besturingssystemen, fotobewerkingsprogramma's en opslagmedia 
- Standaardfuncties en standaardtoepassingen van courante randapparatuur en softwareprogramma's voor het aanmaken en bewerken van opname- en 
beeldmateriaal 
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- Beeldbewerkingstechnieken zoals instellen van grootte, beeldformaat, (digitale) collage, beeldpositie, resolutie, helderheid, lagen, contrast, kleur 
- Colormanagement zoals kleurmodellen, kleurruimte, kleurinstellingen, kleurprint 
- Kleurseparatietechnieken 
- Retoucheren van beelden 

Procedurele kennis 

- Toepassen van digitale bewerkingstechnieken bij afbeeldingen en visuals in functie van de opdracht 
- Gebruiken van diverse beeldbewerkingstechnieken en beeldverwerkingstechnieken 
- Toepassen van beeldtechnieken 
- Toepassen van technieken voor kleurbeheer en (ter voorbereiding van) kleurseparatie bij illustraties 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.9 De leerlingen ontwerpen en bewerken illustratieve content. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 
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- Technische vereisten voor illustratieve (redactionele) inhoud van afbeeldingen, illustraties en vectoren 
- Analoge en digitale tekentechnieken 
- Analoge en digitale illustratietechnieken 
- Beeldelementen zoals vorm, lijn, anatomie, perspectief, schaduw, dieptewerking, lagen, schaal, schikking, rotaties, kleur, compositie 
- Principes kleurgebruik zoals kleur en kleurprofiel, (modellen voor) kleurruimte, kleurcodes en toepassingen, doel en resultaten 
- Teken- en illustratiesoftware en illustratieprogramma's 
- Bouwstenen beeld en media, beeldconcepten, beeldende middelen 
- Digitale en beeldende materialen, gereedschappen en dragers 

Procedurele kennis 

- Toepassen van ontwerptechnieken en bewerkingstechnieken 
- Toepassen van manipulatie en bewerkingstechnieken bij illustratieve content met het oog op de implementatie voor een optimale publicatie en/of 
(digitale) visuele voorstelling 
- Toepassen van kleurbeschrijvingsmodellen bij het bewerken van het beeld aan de hand van de kleurruimte 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Grafische technieken (*) 

2.10 De leerlingen controleren digitale bestanden op bruikbaarheid in functie van digitale, druktechnische publicatie of reproductie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Basisprincipes, methodes en geldende afspraken inzake kwaliteitsstandaarden en esthetische normen (beeld en tekst) bij prepress 
- Beeldresolutie 
- Kleurmodellen, bestandsformaten, lettertypen 

Procedurele kennis 

- Hanteren controlemethodes voor beeldresolutie en bruikbaarheid van de lettertypen van de digitale bestanden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Grafische technieken (*) 

2.11 De leerlingen bewerken de content en maken een eerste versie van een grafisch digitaal product aan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Beeldverwerking, tekst- en beeldintegratie, stijlen 
- Basisprincipes tekstontleding, onderscheid tussen hoofdgedachte en ondersteunende info 
- Principes en technieken voor resultaatgerichte lay-out zoals visualiseren, presenteren, pagina-opmaak, relatie opmaak en press 
- Technieken voor het maken van een proef 
- Methodes en controlerichtlijnen voor een foutloze oplevering van een product/output 
- Typografie, lettertypes, fontstijlen, kleurschakeringen 
- Principes grafisch charter 
- Papiersoorten en papierformaten 
- Domeineigen hardware, software en randapparatuur 

Procedurele kennis 

- Toepassen van ontledingstechnieken van inhoudelijke content voor een proefopmaak, drukklaar proefprint of presentatie van een grafisch digitaal 
product/output met aandacht voor lay-out, typografische regels en het grafisch charter 
- Toepassen van richtlijnen om correcties en bijsturingen uit te voeren bij een eerste versie (proef) 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  226 
Tweede graad 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.12 De leerlingen ontwikkelen onderdelen van een crossmediaal design. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Soorten en toepassingen van crossmedia, crossmediaal concept en crossmediaal design 
- Combinatievormen beeldcreaties zoals fotografie, illustratie, film, animatie 
 - Digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden 
- Soorten media, verschijningsvormen en dragers zoals (digitaal) boek, poster, app, channel, object, animatie, publieke ruimte 
- Visuele elementen zoals vlak, vorm, kleur, kader, verhouding, relatie, context 

Procedurele kennis 

- Toepassen van onderdelen van digitale media en communicatietechnieken 
- Toepassen van basistechnieken en ontwerpfacetten voor beeldgeneratie, typografie en media in combinatie met onderdelen van een concept voor een 
specifieke (digitale) drager 
- Toepassen van vormgevingstechnieken en visuele elementen voor beeld en media 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.13 De leerlingen programmeren onderdelen van de crossmediale (web)toepassingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Standaardfuncties en eenvoudige softwaretoepassingen voor het gebruiken van codeertalen of programmeertalen 
- Technieken voor vormgeving van webpagina's 
- Vormvereisten en beperkingen van een huisstijl 
- Digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden 
- Crossmediale (web)toepassingen zoals website, e-mailing, brochure, banners, social media, apps, animaties, game 
- Vormvereisten en beperkingen van een huisstijl 
- Aangepaste software voor coderen en toepassingen 

Procedurele kennis 

- Toepassen van eenvoudige codeer- en/of programmeertechnieken bij onderdelen van crossmediale (web)toepassingen 
- Gebruiken gepaste apparatuur en softwareprogramma's voor het coderen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt in functie, toepassing of noden van de opdracht gerealiseerd 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Grafische technieken (*) 

2.14 De leerlingen gebruiken audio- en videobestanden in onderdelen van crossmediale toepassingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Audio- en videomateriaal 
- Bronnen voor geluids- en video-opnames zoals vinden, selecteren en beoordelen op bruikbaarheid, kwaliteit 
- Principes en methodes storytelling en verhalende communicatie 

Procedurele kennis 

- Gebruiken (digitale) methodes en technieken om audio- en videofragmenten te manipuleren en gebruiksklaar te maken voor implementatie in 
crossmediale toepassingen, productie en sociale media 
- Gebruiken gepaste apparatuur en softwareprogramma's voor de productie van bewegende beelden, audio- of videofragmenten 
- Toepassen van methodes voor het inzetten van verhaallijnen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.7. Studierichting: Houttechnieken 

NR Houttechnieken 

2.1 De leerlingen analyseren de opdracht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de doelzin, waaronder soorten massief hout, soorten plaatmateriaal, soorten beslagwerk 

Conceptuele kennis 

- Werkdocumenten, tekeningen en plannen 
- Massief hout, plaatmaterialen en beslagwerk 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van werkdocumenten zoals werkopdracht, technische documentatie, ontwerpschetsen, ontwerptekening, uitvoeringstekening, detailtekening 
- Bepalen van afmetingen 
- Tekenen van schetsen 
- Raadplegen van relevante informatiebronnen 
- Gebruiken van functionele rekenvaardigheden 
- Opstellen van een projectdossier: 
> Selecteren van uitvoeringstechnieken 
> Bepalen van een optimale werkvolgorde 
> Selecteren van materialen en gereedschappen 
> Opstellen van een materiaalstaat 
> Opstellen van een kostprijsberekening 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.2 De leerlingen maken CAD-tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Regels voor conversie van meeteenheden 
- Tekennormen 
- Tekening- en planlezen 
- CAD-bibliotheek 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van meetstaten 
- Gebruiken van tekennormen 
- Gebruiken van symbolenbibliotheek 
- Gebruiken van relevante tekenprogramma’s (CAD) om 2D en 3D-tekeningen te maken 
- Beheren van CAD-tekeningen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Houttechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.16.03: De leerlingen 
analyseren eigenschappen van constructies. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Houttechnieken 

2.3 De leerlingen leggen het verband tussen de houtanatomie en de eigenschappen van massief hout. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie inherent aan de afbakening van de doelzin, waaronder schors, bast, cambium, houtstralen, spinhout, kernhout, houtvat, harsgang, 
vezelrichting, draad 

Conceptuele kennis 

- Groei van een boom 
- Houtanatomie 
- Intern functioneren van een boom 
- Loof- en naaldhout: 
> Soorten 
> Kenmerken 
> Verschillen 
> Eigenschappen 
> Handelsafmetingen 
> Toepassingen 
- Natuurlijke eigenschappen: 
> Structuur 
> Kleur 
> Glans 
> Duurzaamheid 
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> Volumemassa 
> Bewerkbaarheid 
- Mechanische eigenschappen: 
> Treksterkte 
> Buigsterkte 
> Hardheid 
> Elasticiteitsmodus 
- Fysische eigenschappen: 
> Massadichtheid 
> Evenwichtsvochtgehalte 
> Vezelverzadigingspunt 
> Werken van hout 
- Zaagwijze boomstam: 
> Dos 
> Kwartiers 
> Vals kwartiers 
- Langshout, kopshout 
- Stapelen van nat en droog hout 
- Drogen van hout 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.4 De leerlingen organiseren hun werkplek veilig en ordelijk. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- (Veiligheids)pictogrammen 
- Veiligheidsinstructiekaarten 
- Werkinstructiekaarten 
- Materialen en gereedschappen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Toepassen van procedures met betrekking tot het veilig hanteren van machines, gereedschappen, materialen en producten 
- Toepassen van procedures met betrekking tot ergonomische hef- en tiltechnieken 
- Toepassen van procedures met betrekking tot het onderhoud van de werkplek, schoonmaken – reinigen van materiaal, persoonlijke hygiëne 
- Klaarleggen van materialen en gereedschappen in functie van de optimale werkvolgorde 
- Opruimen van materialen en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.5 De leerlingen bereiden de grondstoffen voor op de werkopdracht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Massief hout en plaatmaterialen 
- Zaagwijze 
- Zaagplan 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van werkdocumenten, tekeningen en plannen 
- Gebruiken van functionele rekenvaardigheden 
- Hanteren van afschrijfmethodes 
- Hanteren van merktekens 
- Uitsmetten van massief hout 
- Gebruiken van een zaagplan 
- Gebruiken van optimalisatiesoftware voor het opdelen van plaatmateriaal 
- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Kantrechten en afkorten van massief hout 
- Toepassen van controle- en meetmethoden 
- Stapelen in functie van de optimale werkvolgorde 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.6 De leerlingen passen manuele houttechnieken toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Manuele houttechnieken 
- Materialen en manuele handgereedschappen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van werkdocumenten, tekeningen en plannen 
- Gebruiken van functionele rekenvaardigheden 
- Toepassen van afschrijfmethodes 
- Hanteren van merktekens 
- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Toepassen van manuele houttechnieken zoals schaven, zagen, boren, schuren, nagelen, beitelen 
- Gebruiken van manueel handgereedschap 
- Toepassen van controle- en meetmethoden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.7 De leerlingen hanteren snijgereedschappen op houtbewerkingsmachines. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Opbouw en werking van houtbewerkingsmachines 
- Verspaningstechnologie en –technieken 
- Verspaningsgereedschappen 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van technische documenten zoals werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen 
- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Uitvoeren van veiligheidsmaatregelen en –voorschriften 
- Selecteren van snijgereedschappen 
- Controleren van snijgereedschappen 
- Monteren van snijgereedschappen 
- Vervangen van snijgereedschappen 
- Toepassen van controle- en meetmethoden 

Metacognitieve kennis 

 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  237 
Tweede graad 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.8 De leerlingen hanteren houtbewerkingsmachines. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- (Veiligheids)pictogrammen 
- Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Verspaningstechnologie en –technieken 
- Verspaningsgereedschappen 
- Opbouw en werking van houtbewerkingsmachines 
- Randapparatuur 
- Machine-instellingen en veiligheidsinstructies 
- Constructie- en verbindingstechnieken 
- Bewerkingsmethodes 
- Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties 

Procedurele kennis 
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- Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documentatie, ontwerpschetsen, ontwerptekening, uitvoeringstekening, 
detailtekening 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen 
- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Selecteren van de te gebruiken machines 
- In- en omstellen van houtbewerkingsmachines 
- Demonteren van hulpstukken en beveiligingen 
- Monteren van hulpstukken en beveiligingen 
- Controleren van veiligheidsvoorzieningen van houtbewerkingsmachines 
- Opspannen van gereedschappen en onderdelen 
- Gebruiken van randapparatuur 
- Bewerken van onderdelen met houtbewerkingsmachines: 
> Zagen 
> Schaven 
> Boren 
> Schuren 
> Profileren 
- Hanteren van merktekens 
- Toepassen van controle- en meetmethoden 
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
- Ondernemen van actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.9 De leerlingen hanteren CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- CAD-CAM 
- Regels voor conversie van meeteenheden 
- Verschillende assen van een machine 
- Werking van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
- Verspaningsgereedschappen 
- Randapparatuur 
- Machine-instellingen en veiligheidsinstructies 
- Constructie- en verbindingstechnieken 
- Bewerkingsmethodes 
- Kwaliteitsnormen, waarden en toleranties 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documentatie, ontwerpschetsen, ontwerptekening, uitvoeringstekening, 
detailtekening 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen 
- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
- Gebruiken relevante machinespecifieke software: 
> Oproepen van een CNC-programma 
> Uitvoeren van eenvoudige aanpassingen in een CNC-programma 
> Aansturen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
- Controleren van veiligheidsvoorzieningen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
- Opspannen van gereedschappen en onderdelen 
- Gebruiken van randapparatuur 
- Bewerken van onderdelen met CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
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- Toepassen van controle- en meetmethoden 
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Houttechnieken 

2.10 De leerlingen vergaren onderdelen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Opspansystemen (manueel en machinaal) 
- Lijmsoorten 
- Montagetechnieken 

Procedurele kennis 

- Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documentatie, ontwerpschetsen, ontwerptekening, uitvoeringstekening, 
detailtekening 
- Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  241 
Tweede graad 

- Hanteren van elektrisch of pneumatisch handgereedschap 
- Aanwenden van lijmsoorten 
- Aanwenden van montagetechnieken 
- Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen 
- Afwerken met een oppervlaktebehandeling 
- Toepassen van controle- en meetmethoden 
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
- Hanteren van merktekens 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.8. Studierichting: Maritieme technieken dek (*) 

NR Maritieme technieken dek (*) 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Handelen volgens de professionele gedragscode: 
> Respecteren van de omgangsvormen 
> Handelen volgens de bedrijfseigen reglementering 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken dek (*) 

2.2 De leerlingen zenden en ontvangen gegevens door middel van visuele signalen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van het Internationaal Seinboek 
- Zenden en ontvangen van signalen omschreven in bijlage IV van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 zoals gewijzigd, 
en bijlage 1 van het Internationaal Seinboek; eenletterseinen zoals vermeld in het Internationaal Seinboek 
- Hijsen en vieren van vlaggen 
- Verwoorden van de betekenis van de belangrijkste internationale seinvlaggen 
- Gebruiken van signalisatiemateriaal 
- Gebruiken van interne communicatiemiddelen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken dek (*) 

2.3 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (spreken): Gebruiken vakterminologie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Woordenschat: 
- Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken dek (*) 

2.4 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

Productie en interactie (spreken): Gebruiken vakterminologie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Woordenschat: 
- Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken dek (*) 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (spreken): 
> Gebruiken vakterminologie 
> Communiceren in de maritieme Engelse voertaal: 
. Gebruiken van kaarten en andere nautische publicaties 
. Communiceren met andere schepen, kuststations en VTS centra 
. Uitvoeren van de taken van een officier met een meertalige bemanning 
. Toepassen van de standaardzinnen in de maritieme communicatie (IMO SMCP) 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Woordenschat: 
- Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken dek (*) 

2.6 De leerlingen lichten de belangrijkste structuuronderdelen van een schip en de verschillende onderdelen toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- De belangrijkste structuuronderdelen van een schip en de verschillende onderdelen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

  



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  248 
Tweede graad 

NR Maritieme technieken dek (*) 

2.7 De leerlingen volgen de richtlijnen voor maritieme beveiliging. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Volgen van de richtlijnen voor maritieme beveiliging 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.8 De leerlingen passen de veiligheidsprocedures op het schip toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten noodgevallen zoals aanvaring, brand, zinken 
- Noodsignalen en specifieke signalen toegewezen aan de bemanningsleden op de alarmrol, verzamelplaatsen 
- Gebruik van de persoonlijke veiligheidsuitrusting 
- Te nemen maatregelen bij het ontdekken van mogelijke noodgevallen: brand, aanvaring, zinken en binnendringen van water in het schip 
- Te nemen maatregelen bij het horen van algemene alarmsignalen 
- Waarde van opleiding en oefening 

Procedurele kennis 

- Opvolgen aan de noodprocedure: 
> Opvolgen van de rampenplannen aan boord voor noodsituaties 
> Opvolgen van de te nemen maatregelen bij het ontdekken van mogelijke noodgevallen: brand, aanvaring, zinken en binnendringen van water in het schip 
> Gebruiken van vluchtroutes, interne communicatie en alarmsystemen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken dek (*) 

2.9 De leerlingen gebruiken veiligheidsmaterieel correct. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Veiligheidsmaterieel  

Procedurele kennis 

- Gebruiken van veiligheidsmaterieel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.10 De leerlingen passen principes van EHBO toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Behoeften van slachtoffers en bedreigingen voor de eigen veiligheid 
- Basisbeginselen van anatomie en lichaamsfuncties 
- Onmiddellijke maatregelen die moeten genomen worden in geval van nood 
- Anatomie en lichaamsfuncties 
- Toxicologische gevaren aan boord met inbegrip van het gebruik van de Medische Eerste Hulp Gids bij gevaarlijke stoffen (MFAG) of een nationale 
equivalent 
- Letsels aan de ruggengraat 
- Brandwonden met inbegrip van verbrandingen door hete vloeistoffen en effecten van hitte en koude 
- Breuken, ontwrichtingen en spierletsels 
- Medische consultatie per radio 
- Farmacologie aan boord 
- Sterilisatie 

Procedurele kennis 

- Ondernemen onmiddellijke actie bij een ongeval of andere medische noodsituatie: toepassen van de onmiddellijke maatregelen die moeten genomen 
worden in geval van nood 
- Toedienen van eerste hulp aan overlevenden: 
> Gebruiken van een EHBO-kit 
> Toepassen van reanimatietechnieken 
> Behandelen van gewonden met inbegrip van het stelpen van bloedingen en behandelen van shock 
> Zorgen voor persoonlijke veiligheid 
> Nemen van sociale verantwoordelijkheden 
- Toedienen van eerste hulp bij ongevallen of ziekte aan boord: 
> Gebruiken van een EHBO-kit 
> Onderzoeken van de gewonde of zieke persoon 
> Verzorgen van brandwonden met inbegrip van verbrandingen door hete vloeistoffen en effecten van hitte en koude 
> Verzorgen van breuken, ontwrichtingen en spierletsels 
> Verstrekken van medische zorg voor geredde personen 
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> Toedienen van de eerste hulp bij hartstilstand, verdrinking en verstikking 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maritieme technieken dek (*) 

2.11 De leerlingen passen richtlijnen rond brandpreventie toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Technieken inzake persoonlijke overleving 
- Brandpreventie en het vermogen tot bestrijding en blussen van brand 
- Organisatie van brandbestrijding aan boord 
- Elementen van brand en explosie (de branddriehoek) 
- Soorten en bronnen van ontsteking 
- Brandbaar materiaal, brandgevaar en de verspreiding van brand 
- Noodzaak van voortdurende waakzaamheid 
- Acties te ondernemen bij brand aan boord van een schip 
- Vuur- en rookdetectie en automatische alarmsystemen 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  253 
Tweede graad 

- Classificatie van brand en toepasselijke blusmiddelen 
- Brandbestrijdingsmiddelen 

Procedurele kennis 

- Bijdragen tot de veiligheid van personeel en schip 
- Minimaliseren van het risico op brand en handhaven van de staat van paraatheid om te reageren op noodsituaties door brand: 
> Opzoeken van de locatie van brandblusapparatuur en vluchtwegen 
> Detecteren van soorten en bronnen van ontsteking 
> Beperken van brandgevaar en tegengaan van de verspreiding van brand 
- Voorbereiden tot bestrijden en blussen van brand: opzoeken van brandbestrijdingsmiddelen en hun plaats aan boord 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.12 De leerlingen beschrijven noodsituaties, overlevingstechnieken en reddingsmiddelen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- De werking van een reddings- en MOB-boot, tewaterlatingsmiddelen en regelingen, en hun uitrusting 
- Overlevingstechnieken op zee 
- Richtlijnen bij evacuatie 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.13 De leerlingen gebruiken reddingsmiddelen om te overleven op zee, in geval van het verlaten van het schip. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten noodsituaties die zich kunnen voordoen zoals aanvaring, brand, zinken 
- Soorten reddingsmiddelen die gewoonlijk op een schip aangetroffen worden 
- Apparatuur in een reddingsvaartuig 
- Principes betreffende overleving 

Procedurele kennis 

- Lokaliseren van persoonlijke reddingsmiddelen 
- Gebruiken van reddingsmiddelen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.14 De leerlingen interpreteren een vaarplan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Zeekaarten en publicaties zoals zeilaanwijzingen, getijdentabellen, berichten aan zeevarenden, radionavigatie, waarschuwingen en routering informatie 
voor schepen 

Procedurele kennis 

- Plannen en uitvoeren van een reis: 
> Bepalen van de positie van het schip door: 
. Oriëntatiepunten 
. Navigatiehulpmiddelen zoals vuurtorens, bakens en boeien 
. Geschatte positiebepaling rekening houdend met wind, getij, stromingen en de geschatte snelheid 
> Gebruiken van zeekaarten en publicaties zoals zeilaanwijzingen, getijdentabellen, berichten aan zeevarenden, radionavigatie, waarschuwingen en 
routering informatie voor schepen 
> Verbeteren van nautische publicaties waaronder kaarten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.15 De leerlingen houden een veilige wacht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Inhoud, toepassing en bedoeling van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, en wijzigingen 
- Principes die in acht moeten genomen worden voor het wachtlopen op de brug 
- Internationaal betonningsstelsel 
- Verantwoordelijkheden van een uitkijk met inbegrip van het detecteren en rapporteren van de benaderde peiling van een geluidssignaal, lichtsignaal of elk 
ander object in graden of streken 
- Procedures voor de overdracht, het verzekeren en de aflossing van de wacht 
- Elementaire procedures om de omgeving te beveiligen 

Procedurele kennis 

- Handhaven een goede wacht, zowel op zicht als op gehoor: uitvoeren van de verantwoordelijkheden van een uitkijk met inbegrip van het detecteren en 
rapporteren van de benaderde peiling van een geluidssignaal, lichtsignaal of elk ander object in graden of streken 
- Bijdragen tot het toezicht op en de controle van een veilige wacht: 
> Gebruiken van adequate interne communicatie- en alarmsystemen 
> Communiceren met de officier van wacht over zaken die relevant zijn voor de taken van de wachtdienst 
> Uitvoeren van procedures voor de overdracht, het verzekeren en de aflossing van de wacht 
> Geven van informatie nodig voor het verzekeren van een veilige wacht door. 
> Toepassen van elementaire procedures om de omgeving te beveiligen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maritieme technieken dek (*) 

2.16 De leerlingen navigeren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Navigatietechnieken 
- Nautische instrumenten en hulpmiddelen 
- Roercommando’s 
- De basisprincipes van een radar 

Procedurele kennis 

- Opvolgen van de positie van het eigen schip 
- Besturen van het schip en voldoen aan de Engelstalige roercommando’s: 
> Gebruiken van het magnetische- en gyrokompas 
> Uitvoeren van roercommando’s 
> Overschakelen van automatische piloot naar manuele besturing en omgekeerd 
> Opvolgen van de positie van het eigen schip 
> Gebruiken van het aanwezige navigatiemateriaal zoals instrumenten, kaarten, boekwerk, software 
- Gebruiken van de radar om de veiligheid van de scheepvaart te behouden: toepassen van de basisprincipes van een radar 
- Gebruiken van navigatiesoftware en –uitrusting om het vaarplan toe te passen 
- Onder begeleiding aanpassen van de snelheid en koers van het schip 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maritieme technieken dek (*) 

2.17 De leerlingen assisteren bij onderhoudswerken. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Functie en gebruik van kleppen en pompen, takels, kranen, gieken en bijbehorende apparatuur 
- Functie en gebruik van lieren, ankerlieren, kaapstanders en aanverwante apparatuur 
- Touwen en staalkabel, kabels en kettingen met inbegrip van de bouw, gebruik, markeringen, onderhoud en de juiste opslag 
- Fundamentele aanwijzingen voor de werking van dekapparatuur zoals lieren, ankerlieren, kranen en takels 
- Bediening van de ankeruitrusting in noodsituaties 
- Routine-onderhoud en herstelprocedures 
- Technieken voor voorbehandeling van oppervlakken 
- Veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en instructies aan boord 
- Veilige verwijdering van afvalstoffen 
- Gebruik en onderhoud van hand- en elektrisch gereedschap 

Procedurele kennis 

- Bijdragen tot de veilige werking van dekapparatuur en machines: 
> Bedienen van luiken, waterdichte deuren, poorten en aanverwante apparatuur 
> Gebruiken van touwen en staalkabel, kabels en kettingen 
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> Bedienen van de ankeruitrusting onder verschillende omstandigheden zoals ankeren, anker lichten, het zeewaardig maken 
> Tuigen en onttuigen van een bootsmanstoel en in stelling brengen van de bootsmanstoel 
> Tuigen en onttuigen van Pilot ladders, takels, ratschilden en loopplanken 
> Gebruiken van de Marlijnpriem 
> Toepassen van zeemanschapsvaardigheden met inbegrip van het juiste gebruik van knopen, splitsen en stoppen 
- Bijdragen tot het onderhoud en reparatie aan boord van het schip: 
> Gebruiken van verven, smeermiddelen en reinigingsmateriaal 
> Uitvoeren van routine-onderhoud en herstelprocedures 
> Toepassen van technieken voor voorbehandeling van oppervlakken 
> Toepassen van veilige verwijdering van afvalstoffen 
> Gebruiken en onderhouden hand- en elektrisch gereedschap 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.18 De leerlingen reinigen de accommodatie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Reinigen van de accommodatie: 
> Volgen van de richtlijnen voor afvalverwerking 
> Toepassen van reinigingstechnieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.9. Studierichting: Maritieme technieken motoren (*) 

NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Handelen volgens de professionele gedragscode: 
> Respecteren van de omgangsvormen 
> Handelen volgens de bedrijfseigen reglementering 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

Productie en interactie (spreken): Gebruiken vakterminologie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Woordenschat: 
- Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.3 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

Productie en interactie (spreken): Gebruiken vakterminologie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.4 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): 
> Gebruiken vakterminologie 
> Toepassen van de standaardzinnen in de maritieme communicatie 
> Communiceren met behulp van maritiem Engels 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruik maken als wachtoverste van technische publicaties om technische taken uit te voeren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.5 De leerlingen lichten de belangrijkste structuuronderdelen van een schip en de verschillende onderdelen toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- De belangrijkste structuuronderdelen van een schip en de verschillende onderdelen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.6 De leerlingen volgen de richtlijnen voor maritieme beveiliging. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Volgen van de richtlijnen voor maritieme beveiliging 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.7 De leerlingen passen de veiligheidsprocedures op het schip toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Medische vereisten die door de STCW worden gesteld 
- Basiskennis om toestellen in de machinekamer te bedienen 
- Technieken inzake persoonlijke overleving 
- Brandpreventie en het vermogen tot bestrijding en blussen van brand 
- Elementaire eerste hulp 
- Persoonlijke veiligheid 
- Sociale verantwoordelijkheden 
- Veilige werkmethoden 
- Behoeften van slachtoffers en bedreigingen voor de eigen veiligheid 
- Basisbeginselen van anatomie en lichaamsfuncties 
- Onmiddellijke maatregelen die moeten genomen worden in geval van nood 
- Soorten noodgevallen zoals aanvaring, brand, zinken 
- Noodsignalen en specifieke signalen toegewezen aan de bemanningsleden op de alarmrol, verzamelplaatsen 
- Gebruik van de persoonlijke veiligheidsuitrusting 
- Te nemen maatregelen bij het ontdekken van mogelijke noodgevallen: brand, aanvaring, zinken en binnendringen van water in het schip 
- Te nemen maatregelen bij het horen van algemene alarmsignalen 
- Waarde van opleiding en oefening 

Procedurele kennis 

- Verzekeren van een veilige wacht in de machinekamer 
- Bijdragen tot de veiligheid van personeel en schip 
- Zorgen voor veilige werkwijzen: toepassen van veilige werkmethoden  
- Ondernemen van onmiddellijk actie bij ongeval of andere medische noodsituaties 
- Opvolgen van noodprocedures: 
> Opvolgen van de rampenplannen aan boord voor noodsituaties  
> Opvolgen van de te nemen maatregelen bij het ontdekken van mogelijke noodgevallen: brand, aanvaring, zinken en binnendringen van water in het schip 
> Gebruiken van vluchtroutes, interne communicatie en alarmsystemen 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.8 De leerlingen gebruiken veiligheidsmaterieel correct. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Veiligheidsmaterieel 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van veiligheidsmaterieel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.9 De leerlingen passen principes van EHBO toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Anatomie en lichaamsfuncties 
- Toxicologische gevaren aan boord met inbegrip van het gebruik de Medische eerste hulp gids bij gevaarlijke stoffen (MFAG) of een nationale equivalent 
- Letsels aan de ruggengraat 
- Brandwonden met inbegrip van verbrandingen door hete vloeistoffen en effecten van hitte en koude 
- Breuken, ontwrichtingen en spierletsels 
- Medische consultatie per radio 
- Farmacologie aan boord 
- Sterilisatie 

Procedurele kennis 

- Toedienen van eerste hulp aan overlevenden: 
> Gebruiken van een EHBO-kit 
> Toepassen van reanimatietechnieken 
> Behandelen van gewonden met inbegrip van het stelpen van bloedingen en behandelen van shock 
> Zorgen voor persoonlijke veiligheid 
> Nemen van sociale verantwoordelijkheden 
- Toedienen van eerste hulp bij ongevallen of ziekte aan boord: 
> Gebruiken van een EHBO-kit 
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> Onderzoeken van de gewonde of zieke persoon 
> Verzorgen van brandwonden met inbegrip van verbrandingen door hete vloeistoffen en effecten van hitte en koude 
> Verzorgen van breuken, ontwrichtingen en spierletsels 
> Verstrekken van medische zorg voor geredde personen 
> Toedienen van eerste hulp bij hartstilstand, verdrinking en verstikking 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.10 De leerlingen passen richtlijnen rond brandpreventie toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Technieken inzake persoonlijke overleving 
- Brandpreventie en het vermogen tot bestrijding en blussen van brand 
- Organisatie van brandbestrijding aan boord 
- Elementen van brand en explosie (de branddriehoek) 
- Soorten en bronnen van ontsteking 
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- Brandbaar materiaal, brandgevaar en verspreiding van brand 
- Noodzaak van voortdurende waakzaamheid 
- Acties te ondernemen bij brand aan boord van een schip 
- Vuur- en rookdetectie en automatische alarmsystemen 
- Classificatie van brand en toepasselijke blusmiddelen 
- Brandbestrijdingsmiddelen 

Procedurele kennis 

- Bijdragen tot de veiligheid van personeel en schip 
- Minimaliseren van het risico op brand en handhaven van de staat van paraatheid om te reageren op noodsituaties door brand: 
> Opzoeken van de locatie van brandblusapparatuur en vluchtwegen 
> Detecteren van soorten en bronnen van ontsteking 
> Beperken van brandgevaar en tegengaan van de verspreiding van brand 
- Voorbereiden tot bestrijden en blussen van brand: 
> Opzoeken van brandbestrijdingsmiddelen en hun plaats aan boord 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.11 De leerlingen gebruiken reddingsmiddelen om te overleven op zee, in geval van het verlaten van het schip. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten noodsituaties die zich kunnen voordoen zoals aanvaring, brand, zinken 
- Soorten reddingsmiddelen die gewoonlijk op een schip aangetroffen worden 
- Apparatuur in een reddingsvaartuig 
- Principes betreffende overleving 

Procedurele kennis 

- Lokaliseren van persoonlijke reddingsmiddelen 
- Gebruiken van reddingsmiddelen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen  

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.12 De leerlingen assisteren bij de opstart van scheepsapparatuur. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Basisprincipes van de bouw en werking van machinesystemen 
- Veiligheids- en noodprocedures voor de werking van voortstuwingsmachines met inbegrip van besturingssystemen 
- Basisconfiguratie en principe van het werken met elektrische-, elektronische en controleapparatuur 
- Elektrische gelijkspanningsmotoren met inbegrip van startmethodieken 

Procedurele kennis 

- Bedienen van hoofd- en hulpmachines en daarmee verbonden regelsystemen 
- Bedienen van elektrische-, elektronische en besturingssystemen: 
> Toepassen van de basisconfiguratie en het principe van het werken met elektrische-, elektronische en controleapparatuur 
> In gebruik nemen van elektrische gelijkspanningsmotoren met inbegrip van startmethodieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.13 De leerlingen gebruiken interne communicatiemiddelen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van gangbare interne communicatiesystemen aan boord 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.14 De leerlingen assisteren bij de opstart van voortstuwingsmachine. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Onderdelen van de voortstuwingsmachine 
- Opstartprocedure 

Procedurele kennis 

- Assisteren bij de opstart van de voortstuwingsmachine 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.15 De leerlingen starten scheepswerktuigen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Elektrische systemen 
- Kenmerken, constructie en werking van scheepsinstallaties 
- Gereedschap voor de opstart van pompen, compressoren, … 

Procedurele kennis 

- Starten van scheepswerktuigen: 
> Onder supervisie bedienen en starten van pompen met behulp van pompventielen 
> Onder supervisie opstarten van scheepswerktuigen zoals compressoren, generators, ventilatiesystemen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.16 De leerlingen voeren metingen uit op elektrische en elektronische apparatuur en installaties. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Kenmerken, constructie, werking van elektronische apparatuur 
- Kenmerken, constructie, werking van elektrische apparatuur 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van meetinstrumenten zoals multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.17 De leerlingen voeren metingen in de machinekamer uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werkingsparameters 

Procedurele kennis 

- Onder supervisie uitvoeren van metingen en controleren van werkingsparameters zoals peil, druk, temperatuur 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.18 De leerlingen voeren onderhoudswerken en herstellingwerken aan machines en werktuigen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Routine onderhoud en herstelprocedures 
- Technieken voor voorbehandeling van oppervlakken 
- Veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en instructies aan boord 
- Veiligheidsmaatregelen die moeten genomen worden voor het garanderen van een veilige werkomgeving en voor het gebruik van handgereedschappen, 
werktuigmachines en meetinstrumenten 
- Methoden voor het uitvoeren van veilige nood- of tijdelijke herstellingen 
- Veiligheidsvoorschriften voor het werken aan elektrische systemen aan boord met inbegrip van de maatregelen om het elektrisch materiaal veilig te uit te 
schakelen vooraleer het personeel toelating krijgt om aan dergelijk materiaal te werken 
- Veilige verwijdering van afvalstoffen 
- Onderhoud en gebruik van hand- en elektrisch gereedschap 
- Procedures om elektrische test- en meetapparatuur te gebruiken 
- Kenmerken en beperkingen van gebruikte materialen in de bouw en herstelling van schepen en hun uitrusting 
- Kenmerken en beperkingen van de processen die gebruikt worden bij de fabricage en herstelling 
- Eigenschappen en parameters die in acht genomen worden bij de fabricatie en herstelling van systemen en componenten 
- Gebruik van verschillende soorten van afdichtingen en pakkingen 
- Karakteristieken van materialen voor de bouw van speciaal gereedschap 
- Technische tekeningen en technische instructies 

Procedurele kennis 

- Plannen de werkvoorbereiding: 
> Leggen benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar 
> Stellen een planning voor het onderhoud op 
- Dragen bij tot het onderhoud en herstelling aan boord van het schip: 
> Gebruiken verven, smeermiddelen en reinigingsmateriaal 
> Voeren routine-onderhoud en herstelprocedures uit 
> Passen technieken voor voorbehandeling van oppervlakken toe 
> Passen veilige verwijdering van afvalstoffen toe 
> Gebruiken en onderhouden hand- en elektrisch gereedschap 
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- Gebruiken (elektrische) gereedschappen en meetinstrumenten voor constructie en onderhoud aan boord: 
> Passen methoden voor het uitvoeren van nood- of tijdelijke herstellingen toe 
> Passen veiligheidsmaatregelen die moeten genomen worden voor het garanderen van een veilige werkomgeving en voor het gebruik van 
handgereedschappen, werktuigmachines en meetinstrumenten toe 
> Gebruiken handgereedschappen, werktuigmachines en meetinstrumenten 
- Onderhouden en herstellen elektrische en elektronische apparatuur: 
> Passen veiligheidsvoorschriften voor het werken aan elektrische systemen aan boord toe met inbegrip van maatregelen om het elektrisch materiaal veilig 
uit te schakelen vooraleer het personeel toelating krijgt om aan dergelijk materiaal te werken 
> Rapporteren en sporen elektrische storingen correct op, lokaliseren de storingen en nemen maatregelen om schade te voorkomen 
> Passen procedures om elektrische test- en meetapparatuur te gebruiken toe en bedienen deze test- en meetapparatuur 
- Onderhouden en herstellen machines en werktuigen aan boord: 
> Voeren basisvaardigheden uit 
> Volgen veiligheidsmaatregelen op om aan machines te werken (work permit) 
> Voeren onderhoud en herstelling uit zoals demontage, aanpassing en montage van machines en uitrusting 
> Gebruiken gespecialiseerde gereedschappen en meetinstrumenten 
- Controleren de werking van de machines en werktuigen na het onderhoud: starten machines en werktuigen opnieuw op 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.19 De leerlingen maken machinekamer en aanverwante ruimtes schoon. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Onderhoudsproducten zoals oliën, chemicaliën, reinigingsproducten, lakken, verven 

Procedurele kennis 

- Schoonmaken van de machinekamer en aanverwante ruimtes 
- Gebruiken van onderhoudsproducten zoals oliën, chemicaliën, reinigingsproducten, lakken, verven 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Maritieme technieken motoren (*) 

2.20 De leerlingen voeren oppervlaktebehandelingen uit in de machinekamer en aan de installaties. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen  in de machinekamer en aan de installaties zoals schuren, ontroesten, schilderen, lakken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.10. Studierichting: Mechanische technieken 

NR Mechanische technieken 

2.1 De leerlingen interpreteren technische dossiers. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Technische dossiers zoals vaktechnische informatie, de productspecificaties van producten geproduceerd op machines of installaties, systeemspecifieke 
onderhoudsinstructies 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 
- Maattoleranties 
- Nominale maten 
- Vorm- en plaatstoleranties 
- Passingstelsel 

Procedurele kennis 

- Lezen van 2D tekeningen 
- Lezen van 3D tekeningen 
- Lezen van samenstellingstekeningen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 
- Maattoleranties 
- Nominale maten 
- Vorm- en plaatstoleranties 
- Passingstelsel 

Procedurele kennis 

- Schetsen volgens afspraken 
- Tekenen van 2D tekeningen 
- Tekenen van 3D tekeningen 
- Tekenen van samenstellingstekeningen 
- Tekenen met behulp van ICT 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.4 De leerlingen vervaardigen werkstukken met een 3D-printer of lasercutter. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Vervaardigen werkstukken met een 3D-printer of lasercutter 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.5 De leerlingen voeren preventief basisonderhoud uit aan machines en uitrusting. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van onderhoudstechnieken zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen 
- Volgen van onderhoudsprocedures 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.6 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Gebruik van machines en gereedschappen 
- Veiligheidsinstructies 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.7 De leerlingen gebruiken meetinstrumenten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Meetinstrumenten: schuifmaat, schroefmaat/micrometer, hoogtemaat, dieptemaat, winkelhaak, verstelbare hoekmeter, meetklok 
- Eenheden en grootheden 
- Analoge afleesmethode 
- Controle- en meetmethoden 

Procedurele kennis 

- Selecteren van meetinstrumenten  
- Ijken en instellen van meetinstrumenten 
- Gebruiken van meetinstrumenten: 
> Schuifmaat 
> Micrometer/schroefmaat 
> Hoogtemaat 
> Dieptemaat 
> Winkelhaak  
> Verstelbare hoekmeter 
> Meetklok 
- Uitvoeren van controlemetingen 
- Toepassen van meetmethoden 
- Interpreteren van meetresultaten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Evalueren 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  291 
Tweede graad 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Mechanische technieken 

2.8 De leerlingen analyseren de opdracht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties en namen van materialen, componenten en gereedschappen inherent aan de afbakening van de doelzin 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van tekeningen 
- Opzoeken en volgen van normen en regelgeving  
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen  
- Bepalen van een werkvolgorde  
- Ontleden van een opdracht in deelopdrachten 
- Kiezen van materialen en gereedschappen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Mechanische technieken 

2.9 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Snijgereedschappen 
- Hardmetalen en HSS snijgereedschappen 
- Snijgeometrie 
- Opspan- en kleminrichtingen 
- Positioneringstechnieken 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van werktekeningen of samenstellingstekeningen 
- Monteren van snijgereedschap 
> Selecteren van het juiste snijgereedschap 
> Monteren van snijgereedschappen  
> Afstellen en instellen van snijgereedschappen   
- Positioneren van werkstukken en onderdelen 
> Gebruiken van opspan- en kleminrichtingen 
> Toepassen van gepaste positioneringstechnieken 
- Verzamelen van materiaal en gereedschappen 
- Gebruiksklaar instellen van machines en gereedschappen 
- Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals beschermen van oppervlakten, ontvetten van materiaal, ontbramen van materiaal, vijlen van 
materiaal 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Mechanische technieken 

2.10 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Demonteerbare en niet-demonteerbare verbindingen 

Procedurele kennis 

- Toepassen van borgingstechnieken  
- Toepassen van (de)montagetechnieken  
- Toepassen van verbindingstechnieken zoals pennen, lijmen, gebruiken van schroeven, bout-moer, dichtingen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Mechanische technieken 

2.11 De leerlingen tekenen maten af op plaatmateriaal. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Maat- en vormtoleranties 

Procedurele kennis 

- Aftekenen van maten, plooilijnen, ... op plaatmateriaal 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Mechanische technieken 

2.12 De leerlingen brengen plaatmateriaal op maat. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Maat- en vormtoleranties 
- Procesparameters 

Procedurele kennis 

- Op maat brengen van plaatmateriaal 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.13 De leerlingen vervormen plaatmateriaal. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Maat- en vormtoleranties 
- Procesparameters 

Procedurele kennis 

- Vervormen van plaatmateriaal 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.14 De leerlingen boren en slijpen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Maat- en vormtoleranties 
- Verspaningstechnieken 

Procedurele kennis 

- Boren van onderdelen 
- Slijpen van gereedschappen door gebruik te maken van een slijpmolen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.15 De leerlingen frezen en draaien werkstukken met conventionele machines. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Maat- en vormtoleranties 
- Verspaningstechnieken 
- Verspaningsparameters (bewerkingsparameters) 

Procedurele kennis 

- Frezen van werkstukken met conventionele machines 
- Draaien van werkstukken met conventionele machines 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.16 De leerlingen frezen of draaien werkstukken met CNC-machine. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Maat- en vormtoleranties 
- Verspaningstechnieken 
- Verspaningsparameters (bewerkingsparameters) 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van een simulatie 
- Frezen of draaien van werkstukken met CNC-machine 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid observeren en nadoen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.17 De leerlingen voeren nabewerkingen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van nabewerkingen zoals ontbramen, schuren en vijlen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid observeren en nadoen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.18 De leerlingen schrijven een eenvoudig CNC-programma. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- CNC-programmeertaal 
- Ferro, non-ferro, kunststoffen 

Procedurele kennis 

- Lezen van een eenvoudig CNC-programma  
- Wijzigen van een eenvoudig CNC-programma aan de hand van een simulatie   
- Schrijven van een eenvoudig CNC-programma in functie van het materiaal (ferro, non-ferro, kunststoffen) en gereedschap 
- Controleren van een eenvoudig CNC-programma aan de hand van een simulatie 
- Uitvoeren van een simulatie van een geschreven CNC-programma 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid observeren en nadoen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Mechanische technieken 

2.19 De leerlingen leggen de werking van een eenvoudige pneumatische opstelling of installatie uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van pneumatische componenten uit de opstelling of installatie 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.2.11. Studierichting: Voertuigtechnieken 

NR Voertuigtechnieken 

2.1 De leerlingen interpreteren technische dossiers. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Technische dossiers zoals vaktechnische informatie, productspecificaties, onderhoudsinstructies, grondplan, as-builtplan, dossier voor technische keuring 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Voertuigtechnieken 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 

Procedurele kennis 

- Lezen van schema’s van elektrische circuits 
- Lezen van (elektro)pneumatisch schema’s 
- Lezen van elektronische schema’s   
- Lezen van mechanische tekeningen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Voertuigtechnieken 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Symbolen en normen 

Procedurele kennis 

- Tekenen van schema’s van elektrische circuits 
- Tekenen van eenvoudige (elektro)pneumatisch schema’s  
- Tekenen van elektronische schema’s   
- Tekenen van schema’s met een ICT-tekenpakket 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Voertuigtechnieken 

2.4 De leerlingen onderhouden machines en gereedschappen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Visuele (roest, verkleuring, …) en auditieve kenmerken van slijtage en defecten 
- Onderhoudsproducten 

Procedurele kennis 

- Controleren van de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik 
- Controleren van de staat van gereedschappen voor onderhoud 
- Volgen van onderhoudsinstructies 
- Uitvoeren van preventieve onderhoudsacties van gereedschappen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Voertuigtechnieken 

2.5 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Gebruik van machines en gereedschappen 
- Veiligheidsinstructies 

Procedurele kennis 

- Veilig en efficiënt gebruiken van handgereedschappen  
- Veilig en efficiënt gebruiken van elektrische gereedschappen  
- Veilig en efficiënt gebruiken van pneumatische gereedschappen  
- Veilig en efficiënt gebruiken van machines  
- Veilig en efficiënt gebruiken van hulpmiddelen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Voertuigtechnieken 

2.6 De leerlingen testen componenten en installaties door gebruik te maken van meetinstrumenten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Controlemethoden, meetmethoden en meettechnieken 
- Eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten 
- Meetinstrumenten: multimeter, ampèretang, isolatiemeter, oscilloscoop, diagnosetoestel (foutcodes, parameterlijsten, multimeter en oscilloscoopfunctie, 
…) 
- Werking, componenten en onderdelen van een elektrisch circuit 
- Werking componenten en onderdelen van een (elektro)pneumatische installatie 
- Basisprincipes van het AREI in functie van het leerplandoel 
- Gouden 8 (Vitale 5) 

Procedurele kennis 

- Selecteren van meetinstrumenten 
- Correct instellen van meetinstrumenten 
- Gebruiken van een multimeter  
- Gebruiken van een ampèretang 
- Gebruiken van een diagnosetoestel (foutcodes, parameterlijsten, multimeter en oscilloscoopfunctie, …) 
- Gebruiken van meetinstrumenten zoals isolatiemeter, oscilloscoop  
- Interpreteren van meetresultaten  
- Beoordelen de werking van onderdelen en componenten: 
> Uitmeten van schakelaars 
> Uitmeten van de werking van de relais 
> Uitmeten van de werking van een actuator 
- Testen van een eigen installatie 
- Lokaliseren en diagnosticeren van de fout 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Evalueren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Voertuigtechnieken 

2.7 De leerlingen analyseren de opdracht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie, notaties en namen van materialen, componenten en gereedschappen inherent aan de afbakening van de doelzin 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Interpreteren van schema’s  
- Opzoeken en volgen van normen en regelgeving zoals AREI, de geldende normen en procedures voor een keuring door de technische controle 
- Volgen van technische voorschriften en aanbevelingen  
- Ontleden van de opdracht in deelopdrachten 
- Bepalen van een werkvolgorde  
- Kiezen van materialen en gereedschappen 
- Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Voertuigtechnieken 

2.8 De leerlingen maken het voertuig spanningsvrij. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werkingsprincipes van een hybride of elektrisch voertuig 
- Procedure om een voertuig spanningsvrij te maken 

Procedurele kennis 

- Spanningsvrij maken van een (conventioneel) voertuig 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Voertuigtechnieken 

2.9 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten verbindingen 
- Werkwijzen bij verbindingen  
- Evolutie van nieuwe verbindingstechnieken 

Procedurele kennis 

- Toepassen van borgingstechnieken  
- Toepassen van (de)montagetechnieken  
- Toepassen van verbindingstechnieken zoals solderen, gebruiken van schroeven, bout-moer, dichtingen, connectoren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Voertuigtechnieken 

2.10 De leerlingen maken elektrische schakelingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van elektrische componenten en onderdelen: schakelaars, relais, batterij, lichten, signalisatiecomponenten 
- Werkingsprincipe van componenten rond datacommunicatie en netwerkverbindingen: GPS, radio, verplichte SOS-functie 
- Basisprincipe van CAN-bussysteem (blokschema) 

Procedurele kennis 

- Realiseren van een elektrisch circuit  
- Programmeren van logische stuurmodules 
- (De)monteren van elektrische toebehoren  
- (De)monteren van componenten rond datacommunicatie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  313 
Tweede graad 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Voertuigtechnieken 

2.11 De leerlingen maken (elektro)pneumatische schakelingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van (elektro)pneumatische componenten 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van (elektro)pneumatische componenten 
- Aansluiten van (elektro)pneumatische componenten 
- Realiseren van een project met (elektro)pneumatische componenten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.14.04: De leerlingen 
gebruiken concepten met betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 
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Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Voertuigtechnieken 

2.12 De leerlingen maken een elektronische schakeling. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van elektronische componenten: weerstand, diode, zenerdiode, led 

Procedurele kennis 

- (De)monteren van elektronische componenten 
- Aansluiten van elektronische componenten 
- Realiseren van een elektronische schakeling 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Voertuigtechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 11.13.03: De leerlingen 
gebruiken elektronische componenten en programmeerbare stuureenheden om praktische problemen op te lossen. 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  315 
Tweede graad 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Voertuigtechnieken 

2.13 De leerlingen voeren bewerkingen uit aan het voertuig. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Onderdelen van het rollend gedeelte van het voertuig 
- Eigenschappen van de banden: staat, codering, spanning 
- Soorten wielen zoals maten, waarden, opschriften 
- Kenmerken van de soorten smeeroliën, koelvloeistoffen en filters 
- Werking van het remsysteem 
- Werkingsprincipe van een verbrandingsmotor 
- Soorten aandrijfsystemen en componenten 

Procedurele kennis 

- Bewerkingen met banden en wielen: 
> (De)monteren van banden en wielen 
> Controleren van de staat van banden  
> Vervangen van banden en wielen 
> Herstellen van banden 
> Uitbalanceren van wielen 
- Uitvoeren van een klein onderhoud volgens de onderhoudsvoorschriften van de constructeur 
- Uitvoeren van eenvoudige handelingen voor het voorbereiden van een voertuig op de keuring 
- Uitvoeren van handelingen aan de motor in functie van koeling en smering 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.3. Domein: Kunst en creatie 

3.4.3.1. Studierichting: Architecturale kunsten (*) 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.1 De leerlingen verwerven kennis van de beeldende kunst, architectuur en interieur in tijd en ruimte. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Artistiek referentiekader, voorbeelden, basisprincipes, aspecten, bouwstenen, technieken en materialen eigen aan: 
> Beeldende kunsten 
> Architecturale kunst 
> Interieurkunsten, binnenhuisarchitectuur 
in tijd en ruimte 
- Samenhang vormgeving(selementen) en de inhoud, bedoeling, uitdrukkingsvorm, expressie van de beeldende en architecturale kunstuitingen 
- Vormgevingsaspecten en beeldende elementen voor twee- en driedimensionaal werken zoals compositie, constructie, dimensie, vorm, structuur, kleur, 
licht, ruimte 
- Basisprincipes waarneming en (ruimtelijke) weergave 
- Basisprincipes ruimtelijk tekenen, ontwerpen en (vorm)realisaties 
- Principes en elementen van het esthetisch concept 
- Artistieke expressie en ontwikkeling 
- Artistiek creatie(f)proces 
- Domeinspecifieke software, apparatuur en programma's 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.2 De leerlingen illustreren trends en ontwikkelingen en integreren die in een creatief proces. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Beeldende, architecturale- en interieurkunsten in relatie tot de maatschappij en de (eigen) cultuur, tijd en ruimte 
- Evoluties en (technologische) ontwikkelingen binnen de architecturale- en interieurvormgeving zoals trends, materialen, stromingen, sfeer, stijl, 
vernieuwingen, modeverschijnsel, culturele en artistieke tendens, gevoelsbeleving 
- Verbanden tussen het waarneembare en de specifieke parameters van de beeldende kunsten 
- Impact toegepaste kunst zoals architectuur, design, interieur gericht op inhoud, functie, vorm, beeld, techniek, concept, licht en kleur, locatie, materie  
-Fases van het artistiek (creatie)proces binnen de verschillende kunstdomeinen zoals oriënteren, voorbereiden, onderzoeken, uitvoeren, presenteren, 
evalueren 
- Relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, web, vakliteratuur, media, conferenties, vakbeurzen, tentoonstellingen 
- (Digitale) documentatietechnieken  

Procedurele kennis 

- Hanteren een artistieke methode in fases bij het realiseren en uitvoeren van een (digitaal) artistiek 2D/3D werk, concept of opdracht 
- Gebruiken methodes voor het vertalen van een boodschap, idee of onderwerp naar een beeld, concept of artistieke creatie  
- Toepassen van systemen voor het opzoeken van informatie en documentatie 
- Toepassen van technieken zoals ruimtelijk waarnemen, voorstellen en vormgeven in het groter geheel van de opdracht 
- Toepassen van diverse aspecten van beeldtaal zoals bouwstenen, beeldende elementen, middelen bij de twee- en driedimensionale vormgeving binnen de 
beeldende kunst, architectuur en interieur 
- Toepassen van ontwikkelingen en trends in het eigen creatie(f)proces 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.3 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Stappen van een werkplan zoals oriëntering van de opdracht, documentatie en voorbeelden, beschrijving en motivering van de gevolgde denk- en 
creatieprocessen, analyserende waarneming en notatie, voorstudie(s) en experiment, voor- en definitief (technisch)ontwerp, organisatie, uitvoering, 
presentatie, reflectie 
- Werkmethodes voor observatie, waarneming, onderzoek, weergave en uitvoer 
- Artistiek creatie(f)proces 
- Basisprincipes ruimtelijke en constructieve vormgeving 
- Ontwerptechnieken met aandacht voor functie, vorm, inhoud, boodschap, gebruik 
- Werkwijzen voor raadpleging relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, tijdschriften, internet, media, conferenties, musea 
- Materialenkennis in relatie tot de omstandigheden van de opdracht 

Procedurele kennis 
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- Hanteren een efficiënte werkmethode bij plannen, werktijd inschatten, voorbereiden en doorlopen van de verschillende stappen voor de uitvoering van de 
werkzaamheden binnen een (afgebakende) opdracht/project of activiteit 
- Toepassen van geldende regels, normen en waarden binnen de beeldende kunst, architectuur en interieur 
- Toepassen van methodes voor gerichte waarneming en weergave 
- Toepassen van basisprincipes voor ruimtelijke en constructieve vormgeving 
- Toepassen van strategieën ter ondersteuning van de verschillende fases in het eigen creatie(f)proces 
- Gebruiken diverse informatiesystemen en -bronnen in de context van de uit te voeren opdracht of activiteit 
- Afstemmen van basismaterialen, (digitale) apparatuur, grondstoffen en werkplek in functie van de uit te voeren opdracht of activiteit 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.4 De leerlingen werken passende oplossingen uit voor problemen en uitdagingen binnen het eigen takenpakket. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Kunstgeschiedenis, stijlgeschiedenis en esthetica binnen het domein van de beeldende kunsten, architecturale kunst en interieur/design 
- Concept architecturaal vormgever 
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- Basisprincipes architecturaal (ontwerp-)concept  
- Bouwstenen, beeldelementen, materialen, (digitale) technieken en methodes, twee- en driedimensionale beeldtaal binnen de toegepaste beeldende en 
architecturale kunsten 
- Oplossingsgerichte denk- en werkmethodes 
- Creatieprocessen eigen aan het medium 
- Creatieve denktechnieken zoals associëren, brainstormen, alternatief, mindmapping, moodboards, schaven, experiment, besluitvorming 

Procedurele kennis 

- Toepassen van methodes voor oplossingsgericht werken, beeldend denken en handelen bij artistieke en/of technische problemen en uitdagingen binnen 
een (afgebakende) opdracht/project of activiteit 
- Toepassen van concepten, beeldelementen, expressiemogelijkheden, beeldend materiaal, (digitale) technieken en methodes in functie van het 
takenpakket of de opdracht 
- Toepassen van artistieke basismethodes en basistechnieken bij uitvoering van taken 
- Toepassen van creatieve denktechnieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 *Toepassing in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Architecturale kunsten (*) 

2.5 De leerlingen gebruiken in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk diverse materialen, technieken en methodes. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Methodes en hulpmiddelen voor (gerichte) waarneming en weergave zoals zien, noteren, schetsen, basisvormen, hoeken en maten, perspectief, standpunt 
- Tekentechnieken en tekenvaardigheden 
- Basisprincipes vormgeving en vormelementen 
- Beeldende materialen, grondstoffen, technieken en hun toepassingen, functies en invloed in de beeldtaal van de beeldende en architecturale kunsten 
- Beeldmethodes en beeldvaardigheden 
- (Re)presentatietechnieken zoals plannen, doorsnede, maquette, projectie 
- Driedimensionale voorstellingstechnieken zoals maquettes, schaalvoorstellingen 

Procedurele kennis 

- Hanteren methodes voor ruimtelijke waarneming, weergave en vormgeving 
- Toepassen van diverse beeldende technieken, materialen, voorstellingstechnieken in relatie tot de aard van de opdracht zoals inhoud, vorm, concept 
- Gebruiken technieken, materialen en instrumenten voor 2D en 3D-voorstellingen 
- Toepassen van traditionele en/of experimentele methodes en technieken 
- Toepassen van materialen, materiële hulpmiddelen en uitvoeringstechnieken voor een eenvoudige realisatie of (re)presentatie van een twee- en 
driedimensionale voorstelling op schaal 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.6 De leerlingen gebruiken in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk decoratieve elementen en beeldelementen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Beeldende elementen in vlak en ruimte zoals kleur, licht, vorm, lijn, ruimte, richting, beweging, afstand, limiet, materie, structuur, contrast, compositie, 
evenwicht en harmonie, ritme 
- Basisprincipes, basistoepassingen en functies van beeldende en decoratieve elementen en middelen in de beeldtaal  
- Bouwstenen, beeldelementen en (digitale) middelen bij de twee- en driedimensionale vormgeving binnen de beeldende kunst, architectuur en interieur 
- Constructieve en ruimtelijke denkmethodes 
- Kleur zoals kleurmodellen, kleurmengingen, kleurbegrippen, kleurcontrasten, combinaties 

Procedurele kennis 

- Toepassen van beeldelementen bij artistieke opdrachten en (technische) creaties en installaties 
- Hanteren beeldende middelen in een harmonische en esthetische compositie of structuur in functie van de boodschap en/of inhoud van de opdracht of 
concept 
- Toepassen van strategieën voor constructief en ruimtelijk denken 
- Toepassen van strategieën voor gebruik van beeldelementen en decoratieve elementen in functie van de opdracht 
- Toepassen van principes van de beeldtaal binnen het vakdomein 
- Toepassen van kleur 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.7 De leerlingen verwerven kennis van constructienormen en bouwtechnieken. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Basisprincipes constructienormen, bouwtechnieken en invloeden zoals bouwsoorten, objecten, bouwmaterialen, verbindingen, stevigheid, constructie, 
stabiliteit, functie, normering voor ruimten, meubels, constructies 
- Basisprincipes ruimte, ruimtelijke vormgeving en constructie  binnen architectuur en interieur 
- Kanalen en informatiebronnen voor technisch advies of ondersteuning bij architecturale ontwerpen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.8 De leerlingen lezen plannen en schema’s van een project. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Kenmerken, context en doel van de opdracht/het project 
- Stappen in de werkplanning en het creatief werkproces 
- Methodes en criteria voor uitvoering van een opdracht/project of plan 
- Basisprincipes functies van de ruimte, materialen en kleuren 
- Kenmerken en criteria van ontwerpplannen, voorstudies, schema's en uitvoeringsplannen zoals schaal, formaat, maat, compositie, richting, constructie en 
verhouding  
- 2D voorstellingswijzen van 3D situaties 
- Beeldmateriaal en toepassingen 
- Kleur en kleurtoepassingen 

Procedurele kennis 

- Hanteren van methodes en oplossingen voor het lezen en uitvoeren van plannen, voorstudies of schema's van een afgebakend project 
- Toepassen van de nodige werkprocessen bij het beschrijven en legitimeren van de stappen en uitvoeringscriteria voor het beoogde en te bereiken resultaat 
- Toepassen van leesstrategieën en interpretatiemethodes bij plannen en vormstudies 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.9 De leerlingen tekenen en werken ontwerpen en plannen (technisch) uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Beeldende en architecturale tekenmethodes zoals waarnemingstekenen, schetsen, projectietekenen, meetkundig tekenen, technisch tekenen, analyserend 
tekenen, perspectieftekenen, computertekenen 
- Tekenmaterialen, dragers en formaten 
- Aandachtspunten bij tekenen zoals lijnfunctie, lijnkarakter en lijnsoorten, vormen, licht en schaduw, structuur en textuur, diepte en perspectief, 
verhouding, schaal- en maatvoering, ruimtelijk inzicht 
- Basisbegrippen en toepassingen van de ontwerpmethodologie als ondersteuning in een ontwerp zoals richting, ritme, herhaling, evenwicht, contrast, 
spanning, licht en schaduw, gulden snede, open/gesloten 
- Bouwstenen beeld 

Procedurele kennis 

-  Toepassen van waarnemings- en weergavetechnieken met aandacht voor standpunt, positie, ruimte en diepte 
- Hanteren (digitale) tekenmethodes bij het uitwerken van een eenvoudig ontwerp(tekening), meetkundige constructie of (technisch)realisatieplan na 
analyse van de waarneming 
- Gebruiken van (digitale) technieken, materialen en producten bij een artistiek en technisch ontwerp of creatie 
- Toepassen van artistiek en architecturale ruimtelijke (digitale) ontwerptechnieken en eenvoudige programma's 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Architecturale kunsten (*) 

2.10 De leerlingen gebruiken domeineigen software bij het uitwerken en tekenen van ontwerpen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Domeineigen software 
- Standaardfuncties en standaardtoepassingen van courante (rand)apparatuur, digitale/mixed media en software(programma's) voor het ontwerpen, 
vormgeven, tekenen, bewerken en printen van beelden, ontwerpen en creaties 
- Richtlijnen voor databeheer 
- Technologieën voor dataopslag 

Procedurele kennis 

- Toepassen beeldtechnieken en beeldfuncties bij het ontwerpen, tekenen, bewerken en printen van eenvoudige twee- en driedimensionale creaties 
- Toepassen van digitale basistechnieken bij eenvoudige tekenkundige, grafische, ruimtelijke ontwerp- en presentatieopdrachten  

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.3.2. Studierichting: Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.1 De leerlingen verwerven kennis van de vrije en toegepaste beeldende kunst in tijd en ruimte. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Artistiek referentiekader, voorbeelden, basisprincipes, aspecten, bouwstenen, technieken en materialen eigen aan: 
> Vrije Beeldende kunsten 
> Toegepaste beeldende kunsten 
> Audiovisuele kunsten 
in tijd en ruimte 
- Samenhang vormgeving(selementen) en de inhoud, bedoeling, uitdrukkingsvorm, expressie van de beeldende kunstuitingen 
- Vormgevingsaspecten en beeldelementen voor twee- en driedimensionaal werken zoals compositie, constructie, dimensie, vorm, structuur, kleur, licht, 
ruimte 
- Basisprincipes waarneming en (ruimtelijke) weergave 
- Basisprincipes ruimtelijk tekenen, ontwerpen en (vorm)realisaties 
- Principes en elementen van het esthetisch concept 
- Artistieke expressie en ontwikkeling 
- Artistiek creatie(f)proces 
- Domeinspecifieke software, apparatuur en programma's 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 
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Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.2 De leerlingen illustreren trends en ontwikkelingen en integreren die in een creatief proces. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Vrije en toegepaste beeldende kunsten in relatie tot de maatschappij en de (eigen) cultuur, tijd en ruimte 
- Evoluties en (technologische) ontwikkelingen binnen de beeldende kunsten en -vormgeving zoals trends, materialen, stromingen, sfeer, stijl, 
vernieuwingen, modeverschijnsel, culturele en artistieke tendens, gevoelsbeleving 
- Verbanden tussen het waarneembare en de specifieke parameters van de vrije en toegepaste beeldende kunsten 
- Impact toegepaste kunst zoals design, grafiek, media, fotografie gericht op inhoud, functie, vorm, beeld, techniek, concept, licht en kleur, locatie, materie  
- Impact mediabeschouwingen 
- Integratie van disciplines 
- Relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, web, vakliteratuur, media, conferenties, vakbeurzen, tentoonstellingen 
- (Digitale) documentatietechnieken 

Procedurele kennis 

- Hanteren een artistieke illustratiemethode bij het realiseren en uitvoeren van een (digitaal) artistiek 2D/3D werk, concept, installatie of opdracht  
- Toepassen van systemen voor het opzoeken van informatie en documentatie 
- Toepassen van diverse evoluties binnen aspecten van beeldtaal zoals bouwstenen, beeldende elementen, middelen bij de twee- en driedimensionale 
vormgeving binnen de beeldende kunsten 
- Toepassen van ontwikkelingen en trends in het eigen creatie(f)proces 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.3 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Stappen van een werkplan zoals oriëntering van de opdracht, documentatie en voorbeelden, beschrijving en motivering van de gevolgde denk- en 
creatieprocessen, analyserende waarneming en notatie, voorstudie(s) en experiment, voor- en definitief (technisch)ontwerp, organisatie, uitvoering, 
presentatie, reflectie 
- Werkmethodes voor observatie, waarneming, onderzoek, weergave en uitvoer 
- Artistiek creatie(f)proces 
- Basisprincipes vormgeving 
- Ontwerptechnieken met aandacht voor functie, vorm, inhoud, boodschap, gebruik 
- Werkwijzen voor raadpleging relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, tijdschriften, internet, media, conferenties, musea 
- Materialenkennis in relatie tot de omstandigheden van de opdracht 

Procedurele kennis 

- Hanteren een efficiënte werkmethode bij plannen, werktijd inschatten, voorbereiden en doorlopen van de verschillende stappen voor de uitvoering van de 
werkzaamheden binnen een (afgebakende) opdracht/project of activiteit 
- Toepassen van geldende regels, normen en waarden binnen de beeldende en audiovisuele kunsten 
- Toepassen van methodes voor gerichte waarneming en weergave 
- Toepassen van basisprincipes voor vormgeving 
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- Toepassen van strategieën ter ondersteuning van de verschillende fases in het eigen creatie(f)proces 
- Toepassen van de nodige werkprocessen bij het beschrijven en legitimeren van de stappen en uitvoeringscriteria voor het beoogde en te bereiken resultaat 
- Gebruiken diverse informatiesystemen en -bronnen in de context van de uit te voeren opdracht of activiteit 
- Afstemmen van basismaterialen, (digitale) apparatuur, grondstoffen en werkplek in functie van de uit te voeren opdracht of activiteit 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 
 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.4 De leerlingen houden rekening met de verschillende fasen van het artistiek proces. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Fases van het artistiek (creatie)proces binnen de verschillende kunstdomeinen zoals oriënteren, voorbereiden, onderzoeken, uitvoeren, presenteren, 
evalueren 
- Bouwstenen, beeldelementen en (digitale) middelen bij de twee- en driedimensionale vormgeving binnen de beeldende en audiovisuele kunsten 
- Materialen, technieken en methodes zoals beeldhouwen, schilderen, tekenen, grafiek, keramiek, textiel, assemblage, mixed media, fotografie 
- Digitale en analoge tekenmethodes en tekentechnieken 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  333 
Tweede graad 

- Onderzoeksmethode artistieke expressievormen of kunstvormen  
- Creatieprocessen eigen aan het medium 
- Artistiek creatie(f)proces 

Procedurele kennis 

- Hanteren een artistieke methode in fases bij het realiseren en uitvoeren van een artistiek 2D/3D werk, audiovisuele creatie, concept of opdracht 
- Gebruiken methodes voor het vertalen van een boodschap, idee of onderwerp naar een beeld, concept of plastisch kunstwerk 
- Toepassen van systemen voor het opzoeken van informatie en documentatie 
- Toepassen van technieken zoals ruimtelijk waarnemen, voorstellen en vormgeven in het groter geheel van de opdracht 
- Toepassen van diverse aspecten van beeldtaal zoals bouwstenen, beeldelementen, middelen bij de twee- en driedimensionale, grafische en multimediale 
vormgeving binnen de beeldende kunsten 
- Toepassen van ontwikkelingen en trends in het eigen creatie(f)proces 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een afgebakende opdracht, concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.5 De leerlingen tekenen en werken ontwerpen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 
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Conceptuele kennis 

- Beeldende tekenmethodes zoals waarnemingstekenen, schetsen, projectietekenen, meetkundig tekenen, technisch tekenen, analyserend tekenen, 
perspectieftekenen, computertekenen 
- Tekenmaterialen, dragers en formaten 
- Aandachtspunten bij tekenen zoals lijnfunctie, lijnkarakter en lijnsoorten, vormen, licht en schaduw, structuur en textuur, diepte en perspectief, 
verhouding, schaal- en maatvoering, ruimtelijk inzicht 
- Basisbegrippen en toepassingen van de ontwerpmethodologie als ondersteuning in een ontwerp zoals richting, ritme, herhaling, evenwicht, contrast, 
spanning, licht en schaduw, gulden snede, open/gesloten 
- Bouwstenen beeld, beeldmateriaal en toepassingen 
- Kleur en kleurtoepassingen 

Procedurele kennis 

-  Toepassen van waarnemings- en weergavetechnieken met aandacht voor standpunt, positie, ruimte en diepte 
- Hanteren (digitale) tekenmethodes bij het uitwerken van een eenvoudig ontwerp(tekening), constructie of realisatieplan na analyse van de waarneming 
- Gebruiken van (digitale) technieken, materialen en producten bij een artistiek ontwerp of creatie 
- Toepassen van artistiek en ruimtelijke (digitale) ontwerptechnieken en eenvoudige programma's 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een afgebakende opdracht, concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.6 De leerlingen werken passende oplossingen uit voor problemen en uitdagingen binnen het eigen takenpakket. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Kunstgeschiedenis, stijlgeschiedenis en esthetica binnen het domein van de (vrije en toegepaste) beeldende kunsten 
- Concept beeldend kunstenaar 
- Basisprincipes beeldend (ontwerp-)concept  
- Bouwstenen, beeldelementen, materialen, (digitale) technieken en methodes, twee- en driedimensionale beeldtaal binnen de beeldende en audiovisuele 
kunsten 
- Oplossingsgerichte denk- en werkmethodes 
- Creatieprocessen eigen aan het medium 
- Creatieve denktechnieken zoals associëren, brainstormen, alternatief, mindmapping, moodboards, schaven, experiment, besluitvorming 

Procedurele kennis 

- Toepassen van methodes voor oplossingsgericht werken, beeldend denken en handelen bij artistieke en/of technische problemen en uitdagingen tijdens 
taken en opdrachten binnen de beeldende  kunsten 
- Toepassen van concepten, beeldelementen, expressiemogelijkheden, beeldend materiaal, (digitale) technieken en methodes in functie van het 
takenpakket of de opdracht 
- Toepassen van artistieke basismethodes en basistechnieken bij uitvoering van taken 
- Toepassen van creatieve denktechnieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Oplossingsgericht werken vanuit de visie en concept van de beeldende kunstenaar 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … . 

Psychomotorische dimensie 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  336 
Tweede graad 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 
 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.7 De leerlingen gebruiken diverse materialen, technieken en methodes. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Methodes en hulpmiddelen voor (gerichte) waarneming en weergave zoals zien, noteren, schetsen, basisvormen, hoeken en maten, perspectief, standpunt 
- Tekentechnieken en beeldende vormgevingstechnieken 
- Basisprincipes vormgeving en vormelementen 
- Beeldende materialen, grondstoffen, technieken en hun toepassingen, functies en invloed in de beeldtaal van de vrije en toegepaste beeldende en 
audiovisuele kunsten 
- Beeldmethodes en beeldvaardigheden 
- (Re)presentatietechnieken zoals schetsen, maquette, projectie 

Procedurele kennis 

- Hanteren methodes voor ruimtelijke waarneming, weergave en vormgeving 
- Toepassen van diverse beeldtechnieken, materialen, voorstellingstechnieken in relatie tot de aard van de opdracht zoals inhoud, vorm, concept 
- Gebruiken technieken, methodes, materialen en instrumenten voor 2D en 3D-voorstellingen 
- Toepassen van traditionele en/of experimentele methodes en technieken 
- Toepassen van materialen, materiële hulpmiddelen en uitvoeringstechnieken voor een eenvoudige realisatie of (re)presentatie van een artistieke creatie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.8 De leerlingen gebruiken decoratieve elementen, vormgevings- en beeldelementen 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Beeldende elementen in vlak en ruimte zoals kleur, licht, vorm, lijn, ruimte, richting, beweging, afstand, limiet, materie, structuur, contrast, compositie, 
evenwicht en harmonie, ritme 
- Basisprincipes, basistoepassingen en functies van beeldende en decoratieve elementen en middelen in de beeldtaal en vormgeving  
- Constructieve en ruimtelijke denkmethodes 
- Kleur zoals kleurmodellen, kleurmengingen, kleurbegrippen, kleurcontrasten, combinaties 

Procedurele kennis 

- Toepassen van beeldelementen bij artistieke opdrachten, creaties en installaties 
- Hanteren beeldende middelen in een harmonische en esthetische compositie of structuur in functie van de boodschap en/of inhoud van de opdracht of 
concept 
- Toepassen van strategieën voor constructief en ruimtelijk denken 
- Toepassen van strategieën voor gebruik van beeldelementen en decoratieve elementen in functie van de opdracht 
- Toepassen van principes van de beeldtaal en vormgeving binnen het vakdomein 
- Toepassen van kleur 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.9 De leerlingen gebruiken domeineigen software bij het uitwerken en tekenen van ontwerpen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Domeineigen software 
- Standaardfuncties en standaardtoepassingen van courante (rand)apparatuur, digitale/mixed media en software(programma's) voor het ontwerpen, 
vormgeven, tekenen, bewerken, presenteren en printen van beelden, ontwerpen en creaties 
- Richtlijnen voor databeheer 
- Technologieën voor dataopslag 

Procedurele kennis 

- Toepassen beeldtechnieken en beeldfuncties bij het ontwerpen, tekenen, bewerken, presenteren en printen van eenvoudige beelden, ontwerpen, creaties 
en installaties 
- Toepassen van digitale basistechnieken bij eenvoudige tekenkundige, grafische, ruimtelijke en (digitale) mixed-media ontwerp- en presentatieopdrachten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Toepassing in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 
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Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 

2.10 De leerlingen beheren materialen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Materiaal, materieel, producten en dragers in toepassing van de opdracht 
- Richtlijnen voor onderhoud en bewaring materialen en grondstoffen 

Procedurele kennis 

- Toepassen van richtlijnen bij het kiezen, verzamelen, beheren en onderhouden van materialen en grondstoffen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.3.3. Studierichting: Creatie en mode (*)24 

NR Creatie en mode (*) 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, vriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
hoofd- en bijzaken 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; 
vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen 
gebruiken 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken 
zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt, 
gebruiken van standpunt, argument en conclusie 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrijft, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inzetten, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van vakterminologie 

 

24 De Studierichting Creatie en mode kan ingericht worden vanuit het domein Kunst en creatie of Maatschappij en welzijn. De studierichting werd in het leerplan om praktische 
redenen slechts onder 1 domein opgenomen. 
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* Herkenbare tekstopbouw   
* Gepast register   
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen 
* Tekstsoorten zoals informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of gecombineerd   
 
Bijkomend voor mondelinge productie   
* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, vlotheid   
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal   
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Creatie en mode (*) 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen en luisteren): Toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen 
stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; voorkennis activeren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt 
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of schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
herkennen en zelf doelgericht inzetten. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Tekst- en zinsopbouw: 
- Eenvoudig 
- Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
- Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intonatie, heldere uitspraak, 
duidelijke articulatie, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,   begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
* Grammatica: 
- Beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies;  
- Voor productie en interactie:  
> fouten komen voor maar het begrip van de boodschap door de ontvanger komt meestal niet in het gedrang  
> redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire   
* Tekstsoorten: 
- zoals informatief, opiniërend en prescriptief, apart of gecombineerd 
 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie: 
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal  
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan en om begrip boodschap niet in het gedrang te brengen, ondanks een duidelijk 
accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om herhaling moeten vragen;  
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 
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* Kan redelijk gemakkelijk interactief zijn in gestructureerde situaties en korte gesprekken, mits er om herhaling of herformulering kan gevraagd worden; 
kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen; kan op eenvoudige wijze om herhaling vragen (zoals vragen om 
belangrijke woorden of zinnen te verduidelijken a.d.h.v. standaardzinnetjes) 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Creatie en mode (*) 

2.3  De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen en luisteren): Toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen 
stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; voorkennis activeren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt 
of schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
herkennen en zelf doelgericht inzetten. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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* Tekst- en zinsopbouw: 
- Eenvoudig 
- Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
- Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intonatie, heldere uitspraak, 
duidelijke articulatie, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,   begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
* Grammatica: 
- Beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies;  
- Voor productie en interactie:  
> fouten komen voor maar het begrip van de boodschap door de ontvanger komt meestal niet in het gedrang  
> redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire   
* Tekstsoorten: 
- zoals informatief, opiniërend en prescriptief, apart of gecombineerd 
 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie: 
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal  
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan en om begrip boodschap niet in het gedrang te brengen, ondanks een duidelijk 
accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om herhaling moeten vragen;  
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 
* Kan redelijk gemakkelijk interactief zijn in gestructureerde situaties en korte gesprekken, mits er om herhaling of herformulering kan gevraagd worden; 
kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen; kan op eenvoudige wijze om herhaling vragen (zoals vragen om 
belangrijke woorden of zinnen te verduidelijken a.d.h.v. standaardzinnetjes) 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  346 
Tweede graad 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Creatie en mode (*) 

2.4 De leerlingen verzamelen ideeën, thema’s en kenmerken voor het ontwerp van een nieuwe collectie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Mode en (kleding)stijlen 
- Evolutie en trends in mode 
- Ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie 

Procedurele kennis 

- Bestuderen van trends in mode 
- Verzamelen van ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Creatie en mode (*) 

2.5 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Digitale organisatie 
- Materialenkennis (als verzamelnaam) 

Procedurele kennis 

- Overzichtelijk organiseren van de digitale werkplek 
- Afstemmen van het materiaal (als verzamelnaam) op de opdracht 
- Klaarleggen van het materiaal (als verzamelnaam) in functie van de opdracht 
- Opbergen van het materiaal (als verzamelnaam) na de opdracht 
- In kaart brengen van de voorraad om nakende tekorten te signaleren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Creatie en mode (*) 

2.6 De leerlingen onderzoeken de verwerkings- en afwerkingsmogelijkheden van materialen ter voorbereiding van de productie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verschillende modellen voor kleding en interieurartikelen 
- Kenmerken van weefsels en textielmaterialen 
- Vezeltabel 
- Verwerkings- en afwerkingsmogelijkheden van materialen 
- Verschillende lijntypes, steektypes en symbolen volgens ISO-normen 
- Patroontekenen en productieproces 

Procedurele kennis 

- Onderzoeken van de verwerkings- en afwerkingsmogelijkheden van materialen door het realiseren van werkstukken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Creatie en mode (*) 

2.7 De leerlingen tekenen patroononderdelen voor eenvoudige werkstukken in de correcte verhoudingen 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verschillende patronen voor kleding en interieurartikelen 
- Patroontekentechnieken 
- Matentabellen 
- Verschillende lijntypes, steektypes en symbolen volgens ISO-normen 
- Relevante software 

Procedurele kennis 

- Patroontechnisch vertalen van een model 
- Toepassen van patroontekentechnieken 
- Opstellen van een snijpatroon 
- Coderen en toevoegen van naadwaarden 
- Controleren van patroondelen op correcte verhoudingen 
- Puzzelen van het snijplan 
- Gebruiken van relevante software 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Creatie en mode (*) 

2.8 De leerlingen passen een technisch dossier aan voor een eenvoudig model. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verschillende modellen voor kleding en interieurartikelen 
- Verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen 
- (Snij)patronen 
- Snijplannen 
- Matentabellen 
- Productieproces 
- Werkstroomanalyse 
- Gegevensregistratie 
- Relevante software 

Procedurele kennis 

- Aanpassen van een technisch dossier 
- Gebruiken van relevante software 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Creatie en mode (*) 

2.9 De leerlingen integreren hun creativiteit in de uitwerking en visuele voorstelling van het ontwerp. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Integreren van creativiteit in het ontwerp 
- Integreren van creativiteit in de presentatie 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.3.4. Studierichting: Fotografie (*) 

NR Fotografie (*) 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van een communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
hoofd- en bijzaken 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; 
vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen 
gebruiken 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken 
zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt, 
gebruiken van standpunt, argument en conclusie 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrijft, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inzetten, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Fotografie (*) 

2.2 De leerlingen illustreren ontwikkelingen binnen de sector. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Evoluties en ontwikkelingen binnen de audiovisuele media en de fotografie: technologische en andere ontwikkelingen zoals trends, materialen, 
stromingen, genres, sfeer, stijl, vernieuwingen, culturele en artistieke tendens, gevoelsbeleving 
- Fotografie in relatie tot de maatschappij en de (eigen) leefomgeving, artistieke tendensen, cultuur, tijd en ruimte 
- Impact beeldende kunsten gericht op inhoud, functie, vorm, beeld, concept, licht en kleur, locatie en techniek 
- Verbanden tussen het waarneembare en de specifieke parameters van het medium fotografie 
- Impact mediabeschouwingen 
- Integratie van disciplines 
- Relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, documenterende websites, literatuur,  tijdschriften, internet, media, conferenties, vakbeurzen, 
tentoonstellingen 
- Creatief proces 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Fotografie (*) 

2.3 De leerlingen plannen en bereiden de werkzaamheden/activiteiten en opnames voor. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Stappen van een werkplan of draaiboek voor opnames zoals oriëntering van de opdracht, documentatie, ideeën verzamelen, locatieonderzoek, beschrijving 
en motivering van de gevolgde denk- en verbeeldingsbeelden, voorstudie(s) naar fotografisch werk, technische voorbereidingen, materiaalkeuze, 
organisatie, uitvoering, presentatie, reflectie 
- Artistiek creatie(f)proces 
- Gerichte denk- en werkmethodes voor observatie, waarneming, onderzoek, beeldweergave en uitvoer, presentatie 
- Werkwijzen voor raadpleging relevante informatiebronnen zoals bibliotheek, documenterende websites, literatuur, tijdschriften, internet, media, 
conferenties, vakbeurzen, tentoonstellingen, schetsboeken 
- Procedés in het tot stand komen van een fotografisch beeld 
- Materialenkennis (als verzamelnaam) in relatie tot de omstandigheden van de opdracht 

Procedurele kennis 

- Hanteren een efficiënte werkmethode bij het plannen, timen, voorbereiden en doorlopen van de verschillende stappen voor de uitvoer van de 
werkzaamheden/activiteit of een afgebakende opname-opdracht 
- Toepassen van strategieën ter ondersteuning van de verschillende fases in het eigen creatie(f)proces 
- Gebruiken diverse informatiebronnen bij de voorbereiding van de uit te voeren opdracht of activiteit 
- Afstemmen van basismaterialen, opnameapparatuur en toebehoren in functie van de uit te voeren opdracht of activiteit 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Fotografie (*) 

2.4 De leerlingen onderzoeken het fotografisch proces ter voorbereiding van eigen opnames. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Elementaire artistieke vakterminologie audiovisuele media 

Conceptuele kennis 

- Principes van analoge en digitale fotografische beeldvorming en het fotografische proces 
- Principe van donkere kamer en verlichting, vergroter en tijdsklok, beeldvorming bij camera obscura, fotogrammen, ontwikkelingsproces, afdruk, 
papiersoorten 
- Eigenschappen en werking van het opnamemateriaal 
- Bouw, werking en toepassingsgebied van kleinbeeldcamera's 
- Onderdelen en instellingen van een camera zoals diafragma, sluiter, objectief, scherpte in functie van opnametechnieken en -methodes 
- Eigenschappen en impact van licht, lichtsoorten en verschillende lichtbronnen 
- Doel, werking en soorten lichtmetingen 
- Technische/digitale workflow in functie van de opnames 
- Principes en -elementen van compositie van beelden met aandacht voor actieve vorm van waarnemen 

Procedurele kennis 
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- Onderzoeken de relatie van licht, lichtsterkte, belichtingstijd, lichtgevoeligheid en transparantie met de beeldkwaliteit bij eenvoudige foto-
opnames/fotogrammen 
- Demonstreren van beeldvormingsproces met de camera obscura 
- Toelichten van de bouw en werking van een analoge en digitale (kleinbeeld)camera 
- Demonstreren het beeldvormingsproces bij analoge en digitale fotografie 
- Onderzoeken het doel en de werking van de cameraonderdelen en instellingen 
- Vergelijken camera's en opnamemateriaal in relatie tot de omstandigheden waarin gefotografeerd wordt 
- Toepassen van lichtmetingen bij eenvoudige ontwerpsituaties 
- Toepassen van eenvoudige compositiestudies bij opnameopdrachten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Fotografie (*) 

2.5 De leerlingen realiseren creatieve, esthetische, inhoudelijke en technische kwalitatieve beelden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan de audiovisuele media 

Conceptuele kennis 

- Artistiek creatie(f)proces 
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- Bouwstenen, materialen, technieken, methodes, creatieprocessen, beeldtaal, begrippen eigen aan de audiovisuele media 
- Beeldende middelen: vorm, dimensie, licht, kleur en compositie 
- Principes van het esthetisch concept en elementen zoals kadrering,  kleur, lijn, vorm, contrast, compositie, toon, licht, ritme/herhaling, perspectief, 
scherptediepte 
- Codes relatie opnamebeeld met inhoud van de opdracht, tijd, ruimte en doel van de opname 
- Technische handelingen zoals hantering camera, diafragmakeuze, belichtingstijd, lichtmeting, regels van compositie en beeldpositie, scherpte-instellingen, 
camerastandpunten, energieverbruik 

Procedurele kennis 

- Realiseren van eenvoudige fotografische opnames volgens een vooraf bepaalde opdracht met of zonder specifieke/thematische insteek 
- Toepassen van technieken en materialen eigen aan het fotografisch proces bij analoge en digitale beeldvorming 
- Ontwikkelen van beeldopnames binnen de stappen van het artistiek creatie(f)proces 
- Toepassen van esthetische codes bij de beeldvorming 
- Toepassen technische voorbereidingen zoals keuze materiaal, standpunt, positie, lichtfunctie 
- Toepassen van correcte technische handelingen bij beeldopname 
- Gebruiken van diverse cameratechnieken en accessoires in functie van onderwerp, omgeving, ruimte, tijd en beoogde resultaat 
- Houden rekening met licht- en weersomstandigheden bij buitenopnames 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Industriële, architecturale en landschapsfotografie, object-, reportage- en portretfotografie en persoonlijk werk 
* met aandacht voor buitenopnames 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Fotografie (*) 

2.6 De leerlingen voeren basisonderhoud aan materieel en materiaal uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Eigenschappen opnamemateriaal 
- Richtlijnen en instructies voor eenvoudig onderhoud van materiaal voor fotografische beeldvorming 
- Procedures voor opberging en bescherming fotografisch beeldmateriaal 

Procedurele kennis 

- Controleren de staat van het materieel en materiaal voor gebruik 
- Uitvoeren van eenvoudig preventief- en basisonderhoud van het fotografisch materiaal en accessoires zoals drogen, (lens)reiniging, bescherming, stofvrij 
bewaren 
- Systematisch opruimen en onderhouden van de werkplek, materieel en materiaal 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Fotografie (*) 

2.7 De leerlingen passen beeldbewerking toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Standaardfuncties en -toepassingen van courante randapparatuur en softwareprogramma's voor het bewerken van het opnamemateriaal 
- Beeldbewerkingstechnieken 
- Colormanagement zoals kleurmodellen, kleurruimte, kleurinstellingen, kleurprint 
- Retoucheren van beelden 

Procedurele kennis 

- Digitaal bewerken van afbeeldingen met behulp van specifieke besturingssystemen, fotobewerkingsprogramma's en opslagmedia 
- Gebruiken van diverse beeldbewerkings- en verwerkingstechnieken. 
- Toepassen van beeldtechnieken zoals instellen van grootte, beeldformaat, beeldpositie, resolutie, helderheid, contrast, kleur 
- Toepassen van colormanagement bij eenvoudige beeldbewerkingsopdrachten 
- Bijwerken en bewerken van (aspecten van) afbeeldingen en beeldmateriaal om ze mooier te maken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Fotografie (*) 

2.8 De leerlingen passen databeheer toe op het zelf genomen en aangeleverde beeldmateriaal. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Technologieën voor dataopslag 
- Richtlijnen voor databeheer zoals downloaden, opslaan, archiveren, rubriceren, ordenen, verwerken, beschikbaar stellen, onderhouden, delen, publiceren, 
beveiligen, back-up maken, eigendom en privacy 
- Conversie van bestanden en bestandsformaten zoals jpeg, png, tiff, RAW 
- Metadata, foto-eigenschappen, privacy, copyright 
- Domeinspecifieke software en -programma's zoals scan, print, bewerking 

Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën bij het vastleggen, invoeren, archiveren en beheren van analoog en digitaal beeldmateriaal 
- Gebruiken een platform voor dataopslag, -beheer en datakwaliteit 
- Toepassen van richtlijnen bij het beheren en gebruiken van data 
- Toepassen van codes bij het converteren van afbeeldingsbestanden 
- Gebruiken van beeldverwerkingstechnieken voor het aangeleverde beeldmateriaal 
- Gebruiken van een eenvoudige standaard workflowpakket 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Fotografie (*) 

2.9 De leerlingen realiseren de output voor projectie-/beeldschermtoepassingen en digitale print. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Standaardfuncties en -toepassingen digitale beeld- en print verwerkingsprogramma's 
- Toepassingen en -materialen voor kwaliteitsvolle beeldprojectie zoals projectoren, monitoren, beeldschermen, aangepaste software 
- Kleur en kleurbeheersystemen (colormanagement) zoals kleurprofielen, kleurmodellen, kleurbereik, kleurruimtes, profielen en kallibratie, kleuromzetting 

Procedurele kennis 

- Opzetten van een eenvoudig proces voor een optimale en efficiënte beeldprojectie en print 
- Bewaken van de beeldkwaliteit en benadering van kleur, vorm en beleving op zowel beeldscherm als de projectie/print 
- Toepassen van eenvoudige beeldverwerkingen voor output zoals beeldformaat, perfecte scherpte, resolutie, kleur, beeldmanipulatie, vergroting, 
verkleining, beeldmontage 
- Toepassen van kleurbeheer (colormanagement) in alle uitvoerfases van een verwerkingsproces en beeldprojectie/print aan de hand van eenvoudige doelen 
en verifieerbare criteria 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Fotografie (*) 

2.10 De leerlingen presenteren het eigen werk. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Presentatietechnieken voor fotografisch beeldmateriaal 
- Codes tot selectie van kwaliteitsvol beeldmateriaal 
- Principes (grafische) vormgeving zoals vorm, structuur,  compositie, perspectief, lay-out, tekst, beeld, kleur 
- Technieken, courante webapplicatie en software voor virtuele presentatie  

Procedurele kennis 

- Toepassen van presentatiemethodes en -technieken om eigen artistiek-fotografische creaties te presenteren in tijd en ruimte: fysisch en virtueel 
- Selecteren van beelden uit het eigen werk op basis van inhoudelijke, technische en esthetische kwaliteit 
- Toepassen van de regels van compositie bij de presentatie van hun eigen creaties 
- Toepassen van de basisprincipes van de (grafische) vormgeving bij de presentatie van het beeldmateriaal 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  363 
Tweede graad 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Fotografie (*) 

2.11 De leerlingen stellen een portfolio samen van eigen fotografisch materiaal. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Soorten portfolio's zoals papieren versie, website, digitale portfolio, online platforms voor presentatie eigen werk 
- Principes samenstelling en presentatie portfolio 
- Verschillende communicatiemiddelen, sociale media en andere kanalen 

Procedurele kennis 

- Samenstellen en updaten van een (digitale) portfolio volgens eigen stijl en volgens de principes van samenstelling en presentatie 
- Selecteren van foto's en beelden op basis van inhoudelijke, vormelijke, esthetische en technische kwaliteit 
- Selecteren van foto's en beelden in functie van persoonlijk werk (product) en/of proces 
- Toepassen van een eigen artistieke taal 

Metacognitieve kennis 

* Reflecteert over eigen werk en over de eigen artistieke praktijk 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.4. Domein: Land- en tuinbouw 

3.4.4.1. Studierichting: Plant-, dier- en milieutechnieken 

NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Beleefdheidsconventies 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals benadrukte woorden, herkennen van hoofd- en bijzaken 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals voorkennis activeren, vragen stellen 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van beleefdheidsconventies; taalhandelingen 
gebruiken zoals om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, groeten, bedanken, toelichten van een standpunt 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals inspelen op wat de ander 
zegt of schrijft, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
- Kort werkverslag of stappenplan schrijven 
- (Dier, plant) fiche aanvullen en/of opstellen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.2 De leerlingen vergelijken de belangrijkste doelstellingen van duurzame land- en tuinbouw met de klassieke land- en tuinbouw. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Agro-forestry 
- Biologische land- en tuinbouw 
- Ecologische groeninrichting 

Conceptuele kennis 

-Biologische land- en tuinbouw: micro en macroniveau 
- Intensieve en extensieve landbouw 
- Permacultuur, monocultuur, geïntegreerde teelt 
- Korte keten 
- Voedselbos 

Procedurele kennis 

- Analyseren van verschillende bedrijfstypes, hun teeltmethoden en hun organisatie 
- Telen van een geïntegreerde teelt of een biogewas 
- Composteren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.3 De leerlingen bereiden gronden en substraten voor. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van materielen in functie van bodemgebruik 

Conceptuele kennis 

- Soorten bodem 
- Soorten substraat 
- Bodemverbeteraar, meststof 
- Abiotische factoren 

Procedurele kennis 

- Grondbewerkingen uitvoeren met handwerktuigen zoals spaden, harken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.4 De leerlingen zaaien, planten, telen, verzorgen en vermeerderen planten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van courante planten binnen verschillende toepassingsgebieden 

Conceptuele kennis 

- Morfologische kenmerken van de zaadplant 
- Vermeerderingstechnieken 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van vermeerderingstechnieken 
- Verzorgen van gewassen in functie van het teeltstadium volgens instructie 
- Onderhouden van tuinen en groene zones 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Plant, dier en milieutechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 08.06.01: 
De leerlingen leggen fysiologische processen bij zaadplanten uit aan de hand van de structuur en de werking van de betrokken organen. 
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Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.5 De leerlingen oogsten producten van plantaardige oorsprong en doorlopen het oogstproces. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Oogsttijdstip 
- Ontwikkelingsstadium 
- Fotosynthese en ademhaling 

Procedurele kennis 

- Oogsten van cultuurgewassen 
- Bepalen van oogsttechnieken en oogsttijdstippen binnen verschillende toepassingsgebieden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.6 De leerlingen verpakken en slaan producten op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Begrippen in verband met bewaarmethoden 

Conceptuele kennis 

- Verpakkingsmaterialen 
- Bewaarmethoden 

Procedurele kennis 

- Verpakken 
- Stockeren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.7 De leerlingen bewerken en/of verwerken producten van plantaardige oorsprong. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van basismaterialen voor bloemschikken 

Conceptuele kennis 

- Kwaliteitsnormen 

Procedurele kennis 

- Sorteren van groenten en fruit op waarneembare kenmerken 
- Bloemstukje maken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.8 De leerlingen benoemen diersoorten en herkennen rassen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van soorten en rassen van de meest courante gezelschaps- en/of productiedieren 
- Rijk, klasse, soort, ras 

Conceptuele kennis 

- Opbouw van de taxonomische indeling: rijk, stam, klasse, orde, familie, geslacht, soort, ras 
- Taxonomische indeling zoals vogels, reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren, ongewervelden 
- Domesticatie 
- Eigenschappen van de meest courante gezelschaps- en/of productiedieren 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.9 De leerlingen begeleiden, voederen, verzorgen, huisvesten en kweken dieren. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Carnivoor, omnivoor 
- Krachtvoer, ruwvoer, rantsoen 
- Primaire en secundaire geslachtskenmerken 

Conceptuele kennis 

- Basis van voedingswijze en spijsvertering 
- Inrichting van huisvesting 
- Baltsgedrag en paringsbereidheid 
- Ontwikkeling van het jonge dier tot het volwassen dier 
- Dierenwelzijn: de vijf vrijheden 
- Stress-signalen en stereotiep gedrag 

Procedurele kennis 

- Voederen 
- Inrichten en onderhouden van de huisvesting 
- Reinigen en ontsmetten van verblijven en materiaal 
- Uitvoeren van basisverzorging en basisgezondheidscontrole 
- Dieren hanteren op een correcte en diervriendelijke manier 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Plant, dier en milieutechnieken omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 08.05.01: 
De leerlingen vergelijken de bouw en elementaire werking van enkele orgaanstelsels tussen zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.10 De leerlingen verzamelen (rest)producten van dierlijke oorsprong. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Stalmest en drijfmest 

Conceptuele kennis 

- Organische mest 
- Dierlijke producten zoals eieren, melk, wol 

Procedurele kennis 

- Verwerken van mest 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.11 De leerlingen gebruiken materialen, handgereedschappen, machines en producten op een gezonde, veilige, diervriendelijke en milieubewuste 
manier. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van basisgereedschap en basismachines 

Conceptuele kennis 

- Veiligheid 
- Duurzaamheid 
- Toepassing van materiaal 

Procedurele kennis 

- Controleren op gebruiksklaar 
- Opvolgen van veiligheidsinstructiekaarten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Plant-, dier- en milieutechnieken 

2.12 De leerlingen reinigen en onderhouden machines, uitrustingen, materiaal, infrastructuur en omgeving. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Namen van basisgereedschap en basismachines 

Conceptuele kennis 

- Winteronderhoud 
- Kleine herstellingen 
- Basisonderhoud machines 

Procedurele kennis 

- Reinigen van basisgereedschap en basismachines 
- Uitvoeren van eenvoudig onderhoud van basisgereedschap en basismachines 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.5. Domein: Economie en organisatie 

3.4.5.1. Studierichting: Bedrijf en organisatie 

NR Bedrijf en organisatie 

2.1 De leerlingen verwerken documenten en data. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder regel, alinea, pagina-einde, werkmap, werkblad, kolommen, rijen, cellen, bereik 

Conceptuele kennis 

- Interface bij tekstverwerking 
- Interface bij rekenblad 

Procedurele kennis 

- Klaviervaardigheden: tienvingersysteem, gidsrij, bovenrij, onderrij, cijfers, leestekens, diakritische tekens, bijzondere tekens, wiskundige symbolen 
- Basisvaardigheden tekstverwerking: bestanden openen, bestanden maken, bestanden opslaan (als), cursorbewegingen met het toetsenbord, gebruik van 
speciale toetsen, teksten selecteren, kopiëren, knippen en plakken, spelling- en grammaticacontrole, afdrukken, zoeken en vervangen van woorden en 
tekstfragmenten 
- Eenvoudige tekstopmaak: lettertype, alinea, bestaande stijlen toepassen, opsommingstekens en nummering 
- Documentopmaak: marges, afdrukstand, paginaformaat, woordafbreking, tekstkolommen voor volledige tekst, eenvoudige kop-en voetteksten, 
paginanummers 
- Tabellen: tabel invoegen, rijen/kolommen en cellen invoegen en verwijderen, cellen samenvoegen, cellen splitsen, celuitlijning, tabeluitlijning, kleuren en 
randen 
- Afbeeldingen: invoegen, afmetingen wijzigen, bijsnijden, tekstterugloop 
- Documenten structureren in tekstverwerking: tekstdelen splitsen en samenhouden, alinea's functioneel splitsen en samenhouden, 
- Tekstverwerking functioneel toepassen zoals beantwoorden van niet weerhouden kandidaten, opstellen van arbeidsovereenkomsten, zakelijke 
communicatie in het kader van personeelsaangelegenheden, informeren over service, ruil-, retour- en garantiebepalingen, informeren over leverings- en 
betalingsvoorwaarden 
- Basisbewerkingen in een rekenblad: gegevens invoeren, gegevens selecteren, verplaatsingen binnen een werkmap, werkmap bewaren, rijen en kolommen 
toevoegen/verwijderen,  cellen wissen/toevoegen/verwijderen, gegevens kopiëren, vulgreep, werkbladen afdrukken 
- Formules: functies maken, functies gebruiken, percentages berekenen, relatieve adressering, absolute adressering 
- Opmaak van het werkblad: kolombreedte en rijhoogte wijzigen, cellen samenvoegen, getalnotatie, tekstdelen benadrukken, gegevens sorteren, celinhoud 
uitlijnen, voorwaardelijke opmaak, titels blokkeren, kolommen en rijen verbergen/opnieuw weergeven 
- Eenvoudige grafieken opstellen en aanpassen 
- MS-Excel-functies: afronden, gegevens in een bereik opzoeken, ALS functie (één enkele logische test) 
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- Functioneel toepassen van een rekenblad zoals loonberekeningen, pensioenberekeningen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds  gerealiseerd in de contexten van de boekhoudkundige verwerking van documenten, de ondersteuning van de afdeling HR 
en de commerciële afdeling. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Bedrijf en organisatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van 
de basisvorming dubbele finaliteit: 04.02: De leerlingen gebruiken doelgericht en adequaat standaardfunctionaliteiten van digitale infrastructuur en 
toepassingen om digitaal inhouden te creëren, te delen en te beheren. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.2 De leerlingen digitaliseren documenten en data. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder scannen, OCR (Optical Character Recognition) 

Conceptuele kennis 

- Digitaliseren van documenten: scannen, OCR (Optical Character Recognition) 
- Mappenstructuur 

Procedurele kennis 
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- Bewaren van informatie door 
> Inscannen en digitaal bewaren van documenten zoals facturen, creditnota's, arbeidsovereenkomsten, CV's en motivatiebrieven 
> Omzetten van kleine, niet-bewerkbare documenten naar bewerkbare documenten zoals PFD naar word, OCR 
> Opslaan van bestanden via een logische mappenstructuur 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds  gerealiseerd in de contexten van de boekhoudkundige verwerking van documenten, de ondersteuning van de afdeling HR 
en de commerciële afdeling. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.3 De leerlingen gebruiken functioneel kantoorapparatuur. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder computer, printer, kopieertoestel, scanner 

Conceptuele kennis 

Kantoorapparatuur zoals computer, printer, kopieertoestel, scanner 

Procedurele kennis 

- Kantoorapparatuur functioneel gebruiken 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds  gerealiseerd in de contexten van de boekhoudkundige verwerking van documenten, de ondersteuning van de afdeling HR 
en de commerciële afdeling. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.4 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van een communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
hoofd- en bijzaken 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; 
vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen 
gebruiken 
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- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en 
gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals meedelen, om informatie vragen, zich verontschuldigen, groeten, bedanken, gebruiken 
van argument 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals inspelen op wat de ander 
zegt of schrijft, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht 
inzetten, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds  gerealiseerd in de contexten van de boekhoudkundige verwerking van documenten, de ondersteuning van de afdeling HR, 
de commerciële afdeling of de administratieve ondersteuning van goederentransport. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van vakterminologie 
* Herkenbare tekstopbouw   
* Gepast register   
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen 
* Tekstsoorten zoals informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of gecombineerd   
 
Bijkomend voor schriftelijke productie   
*Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
* Gepaste lay-out    
 
Bijkomend voor mondelinge productie   
* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, vlotheid   
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal   
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bedrijf en organisatie 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen en luisteren): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen 
stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; voorkennis activeren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt 
of schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
herkennen en zelf doelgericht inzetten. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds  gerealiseerd in de contexten van de boekhoudkundige verwerking van documenten, de ondersteuning van de afdeling HR, 
de commerciële afdeling of de administratieve ondersteuning van goederentransport. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Tekst- en zinsopbouw: 
- Eenvoudig 
- Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,  begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
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- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
* Grammatica: 
- Beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies; 
- Voor productie en interactie: 
> fouten komen voor maar het begrip van de boodschap door de ontvanger komt meestal niet in het gedrang 
> redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire   
* Tekstsoorten zoals informatief 
 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie: 
*Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
*Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan en om begrip boodschap niet in het gedrang te brengen, ondanks een duidelijk 
accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om herhaling moeten vragen; 
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 
* Kan redelijk gemakkelijk interactief zijn in gestructureerde situaties en korte gesprekken, mits er om herhaling of herformulering kan gevraagd worden; 
kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen; kan op eenvoudige wijze om herhaling vragen (zoals vragen om 
belangrijke woorden of zinnen te verduidelijken a.d.h.v. standaardzinnetjes) 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bedrijf en organisatie 

2.6 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen en luisteren): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen 
stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; voorkennis activeren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt 
of schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
herkennen en zelf doelgericht inzetten. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds  gerealiseerd in de contexten van de boekhoudkundige verwerking van documenten, de ondersteuning van de afdeling HR, 
de commerciële afdeling of de administratieve ondersteuning van goederentransport. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Tekst- en zinsopbouw: 
- Eenvoudig 
- Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,  begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
* Grammatica: 
- Beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies; 
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- Voor productie en interactie: 
> fouten komen voor maar het begrip van de boodschap door de ontvanger komt meestal niet in het gedrang 
> redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire   
* Tekstsoorten zoals informatief 
 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie 
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan en om begrip boodschap niet in het gedrang te brengen, ondanks een duidelijk 
accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om herhaling moeten vragen; 
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 
* Kan redelijk gemakkelijk interactief zijn in gestructureerde situaties en korte gesprekken, mits er om herhaling of herformulering kan gevraagd worden; 
kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen; kan op eenvoudige wijze om herhaling vragen (zoals vragen om 
belangrijke woorden of zinnen te verduidelijken a.d.h.v. standaardzinnetjes) 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.7 De leerlingen verifiëren en controleren aankoopdocumenten op hun onderlinge overeenstemming. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Handelsdocumenten: leveringsbon, factuur, bestelbon 

Procedurele kennis 

- Controleren van handelsdocumenten 
- Vergelijken van handelsdocumenten 

Metacognitieve kennis 

- Reflecteren over het gevolgd stappenplan 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.8 De leerlingen stellen verkoopfacturen en creditnota's op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder factuur, creditnota 

Conceptuele kennis 

- Bedrijfskolom, toegevoegde waarde 
- Btw: 
> Principe, verbruiksbelasting, tarieven 
> Aangifte: maandelijks of kwartaal, elektronisch 
> Terug te vorderen btw, te betalen btw 
- Factuur: 
> Aankoopfactuur, verkoopfactuur 
> Functie 
> Belang 
> Wettelijke vermeldingen 
- Factuurberekening met btw, handelskorting, aankoopkosten, waarborg verpakking, financiële korting 
- Creditnota: 
> Inkomende creditnota en uitgaande creditnota 
> Functie 
> Belang 
- Intracommunautaire levering, intracommunautaire verwerving, invoer, uitvoer 
- Verantwoordingsstukken 
- Klasseermethodes: alfabetisch, chronologisch, numeriek 

Procedurele kennis 

- Opmaken en berekenen van een factuur met behulp van een rekenblad: btw, handelskorting, aankoopkosten, waarborg verpakking, financiële korting 
- Opmaken en berekenen van een creditnota met behulp van een rekenblad 
- Digitaal en niet-digitaal klasseren van verantwoordingsdocumenten volgens een opgelegde methode 
- Controleren van de gegevens op de factuur en creditnota 

Metacognitieve kennis 

- Eigen ingevoerde informatie controleren 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.9 De leerlingen registreren courante verrichtingen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder inventaris, vermogen, actief, passief, debet, credit, MAR (Minimumindeling van het Algemeen 
Rekeningenstelsel), journaal, balans, proefbalans, saldibalans, eindbalans, resultaat, resultatenrekening 

Conceptuele kennis 

- Boekhouden: nut, enkelvoudige boekhouding, dubbele boekhouding 
-Verloop van een boekjaar: openingsbalans, opening grootboek, courante verrichtingen in het grootboek en journaal, kwartaalcijfers, inventaris, 
eindejaarsverrichtingen, proef-en saldibalans, eindbalans 
- Inventaris 
- Vermogen 
- Balans: actief, passief, balansevenwicht, balansrubrieken 
- Rekeningen en grootboek, debet, credit, boekhoudalgoritme 
- MAR (Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel) 
- Het journaal 
- Proefbalans, saldibalans, eindbalans 
- Resultaat en resultatenrekening 
- Aankopen: indeling volgens hun aard 
- Kasdocumenten, bankafschriften 
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- Interne overboekingen 
- Eindejaarsverrichtingen 
- Jaarrekening en onderdelen ervan 

Procedurele kennis 

- Opstellen van de inventaris 
- Afleiden van het vermogen 
- Afleiden van de balans uit de inventaris 
- Eenvoudige balans rubriceren 
- Boekingsregels van het actief en het passief toepassen 
- Boekhoudalgoritme/coderingstabel gebruiken bij boekhoudkundige verrichtingen 
- Bepalen en interpreteren van het saldo van de rekeningen 
- Rekeningnummers opzoeken in de MAR 
- Vermelden van codes van de MAR op de stukken die geboekt moeten worden 
- Vanuit de saldibalans de eindbalans afleiden 
- Boekhoudkundig verwerken (manueel en via didactisch boekhoudpakket) van courante verrichtingen in balans- en resultatenrekeningen m.b.t 
> Aankopen en verkopen van handelsgoederen (btw, handelskorting, aankoopkosten, financiële korting, terugstuurbare verpakking, doorgerekende kosten) 
> Aankopen diensten en diverse goederen, bezoldigingen en sociale lasten, 
> Liquide middelen, btw-verrekening, materiële vaste activa, immateriële vaste activa, oprichtingskosten, eigen vermogen 

Metacognitieve kennis 

- Controleren van eigen ingevoerde gegevens 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte van de studierichting Bedrijf en organisatie omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel: 16.05.02: De 
leerlingen registreren courante verrichtingen en werd (omwille van de volledige overlap) niet apart opgenomen in de concordantietabel vooraan bij de 
studierichting Bedrijf en organisatie.  

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.10 De leerlingen beheren klanten-en leveranciersbestanden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder leveranciers- en klantenlistings 

Conceptuele kennis 

- Leveranciers- en klantenlistings 

Procedurele kennis 

- Opmaken van leveranciers- en klantenfiches via een databestand zoals rekenblad 
- Beheren van leveranciers- en klantenfiches via een databestand zoals rekenblad 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  390 
Tweede graad 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.11 De leerlingen lichten verplichtingen met betrekking tot RSZ en bedrijfsvoorheffing toe in functie van de sociale en fiscale aangiftes. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder RSZ, bedrijfsvoorheffing, e-gouvernement, persoonsbelasting 

Conceptuele kennis 

- Verplichtingen met betrekking tot RSZ in functie van sociale aangiftes: DIMONA, DmfA-kwartaalaangiftes, Limosa-meldingsbewijs, sociale bijdragen betalen 
- Verplichtingen m.b.t. bedrijfsvoorheffing in functie van fiscale aangifte: loonfiche (280.10), voorschotten 
- Digitale documenten voor e-gouvernement 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.12 De leerlingen ondersteunen het proces van werving en selectie. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder vacature, functiebeschrijving, functieprofiel, sollicitatiebrief, CV, intern  assessment 

Conceptuele kennis 

- Selectie- en wervingsprocedures 
- Vacature: functiebeschrijving, profiel, vaardigheden, competenties, opleidingsniveau, ervaring, aanbod, verloning 
- CV en motivatiebrief 
- Sorteermethode 
- Praktische ondersteuning bij interne assessments 
- Zakelijke communicatie via mail 
- Basisdocumenten bij aanwerving 

Procedurele kennis 

- Opstellen van eenvoudige vacatures aan de hand van richtlijnen en met behulp van een schrijfkader 
- Screenen van diverse CV's en motivatiebrieven (digitaal en niet-digitaal) aan de hand van het vereiste profiel 
- Sorteren van gescreende CV's en motivatiebrieven op basis van gegeven criteria 
- Beantwoorden van niet-weerhouden kandidaten via mail met behulp van redactionele normen met betrekking tot een zakelijke mail 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.13 De leerlingen bespreken elementen van het arbeidsrecht. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Arbeidsovereenkomst: bestanddelen, soorten, geldigheid, rechten en plichten vóór afsluiten arbeidsovereenkomst 
- Uitvoering van de arbeidsovereenkomst: verplichtingen van werkgever en werknemer, scholingsbeding, proefperiode 
- Schorsing van de arbeidsovereenkomst: ziekte & ongeval, zwangerschaps- en bevallingsverlof, klein verlet, verlof om dwingende redenen, verloren 
arbeidsuren, jaarlijkse vakantie, loopbaanonderbreking & tijdskrediet, thematische verloven, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, 
pleegzorgverlof, staking & uitsluiting, politiek mandaat, zittingen in arbeidshoven en rechtbanken, sociale promotie en betaald educatief verlof, voorlopige 
hechtenis 
- Einde van de arbeidsovereenkomst: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk, 
dringende reden, andere, bescherming tegen ontslag, ontslagmotivering, niet-concurrentiebeding, afgifte van sociale documenten 
- Outplacement 
- Bijzondere arbeidsovereenkomsten: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en duidelijk omschreven werk, vervangingsovereenkomst, deeltijdse 
arbeid, studentenovereenkomst, huisarbeid en telewerk, handelsvertegenwoordiger, arbeidsovereenkomst dienstencheques Vlaams Gewest, 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde sportbeoefenaars 
- Uitzendarbeid 
- Arbeidsreglement 
- Arbeidsuur en rusttijden 
- Deeltijdse arbeid 
- Jeugdige werknemers 
- Kinderarbeid 
- Sociale documenten 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.14 De leerlingen stellen loonberekeningen op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder RSZ, bedrijfsvoorheffing 

Conceptuele kennis 

- Brutoloon, RSZ (arbeiders, bedienden), belastbaar loon, bedrijfsvoorheffing, nettoloon 
- Bedrijfsvoorheffingschalen, verminderingen 
- Pensioen, gewaarborgd minimum pensioen 
- Vereenvoudigde pensioenberekening 

Procedurele kennis 

- Berekenen van nettoloon voor bedienden 
- Berekenen van nettoloon voor arbeiders 
- Controle van de berekeningen aan de hand van een online tool 

Metacognitieve kennis 

- Controleren van de eigen ingevoerde informatie 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.15 De leerlingen maken commerciële documenten op en controleren ze. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder prijsaanvraag, offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, factuur, creditnota 

Conceptuele kennis 

- Verkoopdocumenten: prijsaanvraag, offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, factuur, creditnota 

Procedurele kennis 

- Opmaken van verkoopdocumenten: offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, factuur, creditnota 

Metacognitieve kennis 

- Controleren van de eigen ingevoerde informatie 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.16 De leerlingen ondersteunen de klant tijdens een verkoop. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder offerte 
- Standaarduitdrukkingen in het Nederlands, Frans en Engels 

Conceptuele kennis 

- Klantvriendelijk onthaal 
- Productkennis: belang 
- Promotionele acties en kortingen 
- Assortiment: 
> Breedte, diepte, hoogte, lengte 
> Kern- en randassortiment 
- Klantentypes: indeling volgens geslacht, leeftijd, gedrag, koopdoelen 
- Soorten klanten: bestaande, prospect 
- Koopmotieven 
- Structuur van een verkoopgesprek 
- Verkoopproces 
- Service, ruil-, retour- en garantiebepalingen 
- Leverings- en betalingsvoorwaarden 

Procedurele kennis 

- Van minimaal twee verschillende producten/diensten naar keuze een commercieel dossier (product- en assortimentskennis, technische informatie, service, 
ruil-retour- en garantiebepalingen, leverings-en betalingsvoorwaarden): 
> Opstellen 
> Schriftelijk voorstellen 
> Mondeling voorstellen 
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- Via eenvoudige verkoopgesprekken verschillende klantentypes benaderen 
- Via eenvoudige verkoopgesprekken de koopmotieven van de klanten vaststellen 
- Via eenvoudige verkoopgesprekken verkoopargumenten formuleren in functie van de koopmotieven 
- Via eenvoudige verkoopgesprekken: producten demonstreren, alternatief voorstellen, passend verkoopadvies geven 
- Via eenvoudige verkoopgesprekken een verkoop correct afhandelen 
- Opstellen van een prijsvoorstel (offerte) op basis van catalogi inclusief acties en kortingen 
- Informeren over het prijsvoorstel: mondeling tijdens een eenvoudig verkoopgesprek en schriftelijk via mail 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bedrijf en organisatie 

2.17 De leerlingen analyseren een eenvoudig transportdossier. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder invoer, uitvoer, doorvoer 

Conceptuele kennis 

- Vervoersmodi: land, water, lucht 
- Vervoersdocumenten 
- Invoer, uitvoer, doorvoer 
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Procedurele kennis 

- Berekenen van volumes en gewichten m.b.v. software 
- Opstellen van een eenvoudige route rekening houdend met tijdzones, bereikbaarheid van de locatie 
- Analyseren van eenvoudig transportdossier 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.6. Domein: Maatschappij en welzijn 

3.4.6.1. Studierichting: Maatschappij en welzijn 

NR Maatschappij en welzijn 

2.1 De leerlingen hanteren de richtlijnen met betrekking tot voedselveiligheid en voedselhygiëne. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Voedselveiligheid en voedselhygiëne 
- Biologische, fysische en chemische gevaren met betrekking tot voeding 
- Levensvoorwaarden en de ontwikkeling van bacteriën 
- Besmetting en bederf 
- Goede hygiënepraktijken in de keuken 

Procedurele kennis 

- Toepassen van goede hygiënepraktijken in de keuken met betrekking tot het omgaan met voedsel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.2 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Materialenkennis (als verzamelnaam) 

Procedurele kennis 

- Afstemmen van het materiaal (als verzamelnaam) op de opdracht 
- Klaarleggen van het materiaal (als verzamelnaam) in functie van de opdracht 
- Opbergen van het materiaal (als verzamelnaam) na de opdracht 
- In kaart brengen van de voorraad om nakende tekorten te signaleren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.3 De leerlingen hanteren een systematische aanpak. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Systematische aanpak 
- Stappen in probleemoplossing als voorloper op Systematisch Verpleegkundig handelen 

Procedurele kennis 

- Hanteren van een systematische aanpak voor het herkennen en oplossen van problemen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.4 De leerlingen passen principes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Gezondheidsbevordering en ziekte 
- Gezondheidsrisico’s eigen aan de opleiding zoals rugproblemen 
- Kenmerken, oorzaken en behandeling van enkele vaak voorkomende gezondheidsproblemen bij adolescenten zoals stress, gebitsproblemen, overgewicht, 
intoxicatie (zoals alcohol), verslaving (zoals roken, drugs, internet, social media, gamen) 
- Basisprincipes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering 

Procedurele kennis 

- Toepassen van de basisprincipes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.5 De leerlingen observeren het gedrag van kinderen en volwassenen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Waarnemen en observeren 
- Beïnvloedende factoren 
- Criteria goede observatie 
- Soorten observaties 
- Observatietechnieken 
- Registratietechnieken 

Procedurele kennis 

- Observeren van het gedrag van mensen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.6 De leerlingen rapporteren beknopt en functioneel aan anderen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Mondelinge en schriftelijke rapportering 
- Interne en externe rapportering 

Procedurele kennis 

- Rapporteren mondeling en schriftelijk, intern en extern 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.7 De leerlingen gaan op een positieve en opbouwende manier om met kinderen en volwassenen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Zelfkennis, zelfbeeld 
- Eerste indruk, stereotypen en vooroordelen 
- Diversiteit 
- De generalistische benadering in zorg en ondersteuning 
- Pedagogische visie 
- Zich open stellen voor anderen, empathie, emoties, privacy, respectvol omgaan met anderen 

Procedurele kennis 

- Op een positieve manier omgaan met diversiteit 
- Op een opbouwende manier omgaan met mensen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.8 De leerlingen voeren EHBO uit bij noodsituaties. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Levensreddend handelen: 6 principes bij eerste hulp, 4 stappen in eerste hulp 
- EHBO: behandeling bij verslikking, huidwonde, brandwonde, bloeding, letsel aan botten, spieren of gewrichten, vergiftiging 
- Reanimeren en defibrilleren 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van EHBO bij noodsituaties 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

*Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Maatschappij en welzijn omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel 
van de basisvorming dubbele finaliteit: 01.05: De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen en voor noodsituaties toe in een gesimuleerde 
leeromgeving. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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2.9 De leerlingen informeren zich over de behoeften van kinderen en volwassenen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Menselijk gedrag 
- Beïnvloedende factoren 
- (Basis)behoeften van mensen 

Procedurele kennis 

- Zich informeren over behoeften van mensen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.10 De leerlingen hanteren sociale en communicatieve vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en 
volwassenen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, vriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van een communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
hoofd- en bijzaken 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; 
vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen 
gebruiken 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken 
zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt, 
gebruiken van standpunt, argument en conclusie 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrijft, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inzetten, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van vakterminologie 
* Herkenbare tekstopbouw   
* Gepast register   
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen 
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* Tekstsoorten zoals informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of gecombineerd   
 
Bijkomend voor schriftelijke productie   
*Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, helderheid  
* Gepaste lay-out    
 
Bijkomend voor mondelinge productie   
* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, vlotheid   
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal   
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maatschappij en welzijn 

2.11 De leerlingen hanteren (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Opvoedingsstijlen en opvoedingsmiddelen 
- (Ped)agogische vaardigheden zoals ruimte laten en afstand houden, keuzes verantwoorden en keuzes bieden, anderen motiveren en/of stimuleren tot iets 
nieuws 

Procedurele kennis 

- Hanteren van opvoedingsmiddelen 
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- Hanteren van (ped)agogische vaardigheden zoals ruimte laten en afstand houden, keuzes verantwoorden en keuzes bieden, andere motiveren en/of 
stimuleren tot iets nieuws 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Maatschappij en welzijn 

2.12 De leerlingen voeren huishoudelijke activiteiten en logistieke taken uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Maaltijdbereiding: 
> Voedingsmiddelen en voedingsstoffen, 
> Voedingswaarde en evenwichtige, gezonde en gevarieerde voeding 
> Basisbereidingstechnieken voor eenvoudige bereidingen binnen een gezinscontext gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten 
> Bewaartechnieken gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten 
- Functionele maaltijdbedeling 
- Functionele zorg voor woon- en leefklimaat, stimulerende leef- en (speel)omgeving 
-Functionele zorg voor kledij en linnen: 
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> Kenmerken van textiel 
> Cirkel van Sinner: inzicht in verschillende factoren (tijd, temperatuur, chemische en fysische werking) die een rol spelen in een reinigingsproces 
- Boodschappen 

Procedurele kennis 

- Bereiden van gezonde maaltijden binnen een gezinscontext om de wetenschappelijke onderbouwing te illustreren 
- Bewaren van voedingsmiddelen om de wetenschappelijke onderbouwing te illustreren 
- Functioneel bedelen van de maaltijd 
- Functionele zorg voor woon- en leefomgeving 
- Reinigen van kledij en linnen om de wetenschappelijke onderbouwing te illustreren 
- Functioneel opstellen van een boodschappenlijst 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.13 De leerlingen hanteren vaardigheden om het gezonde kind en de gezonde volwassene te ondersteunen bij activiteiten (eten, verzorgen, rusten / 
slapen, …), hygiëne, zindelijkheid, symptomen van ziek zijn en andere signalen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Alertheid voor signalen 
- Ondersteuning 
- Eten, bewegen, rust en slaap, hygiëne en zorg voor het lichaam 
- Zindelijkheid 
- Symptomen van ziek zijn 

Procedurele kennis 

- Ondersteunen van kinderen en volwassenen bij allerhande activiteiten 
- Herkennen van symptomen van ziek zijn 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.14 De leerlingen ontwikkelen vaardigheden om op maat van kinderen en gezonde volwassenen activiteiten en een gevarieerde vrije tijd aan te bieden. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- (Ontwikkeling)stimulerende en doelgerichte activiteiten 
- Gevarieerde vrije tijd 

Procedurele kennis 

- Aanbieden van activiteiten en gevarieerde vrije tijd op maat van kinderen en volwassenen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.6.2. Studierichting: Wellness en lifestyle 

NR Wellness en lifestyle 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van een communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
hoofd- en bijzaken 
- Receptie (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; 
vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen 
gebruiken 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken 
zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt, 
gebruiken van standpunt, argument en conclusie 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrijft, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inzetten, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van vakterminologie 
* Herkenbare tekstopbouw   
* Gepast register   
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  414 
Tweede graad 

* Tekstsoorten zoals informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of gecombineerd   
 
Bijkomend voor schriftelijke productie   
*Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, helderheid  
* Gepaste lay-out    
 
Bijkomend voor mondelinge productie   
* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, vlotheid   
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal   
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Wellness en lifestyle 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen en luisteren): Toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen 
stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; voorkennis activeren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt 
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of schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
herkennen en zelf doelgericht inzetten. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Tekst- en zinsopbouw: 
- Eenvoudig 
- Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
- Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intonatie, heldere uitspraak, 
duidelijke articulatie, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,   begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
* Grammatica: 
- Beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies;  
- Voor productie en interactie:  
> fouten komen voor maar het begrip van de boodschap door de ontvanger komt meestal niet in het gedrang  
> redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire   
* Tekstsoorten: 
- zoals informatief, opiniërend en prescriptief, apart of gecombineerd 
 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie 
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal  
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan en om begrip boodschap niet in het gedrang te brengen, ondanks een duidelijk 
accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om herhaling moeten vragen;  
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 
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* Kan redelijk gemakkelijk interactief zijn in gestructureerde situaties en korte gesprekken, mits er om herhaling of herformulering kan gevraagd worden; 
kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen; kan op eenvoudige wijze om herhaling vragen (zoals vragen om 
belangrijke woorden of zinnen te verduidelijken a.d.h.v. standaardzinnetjes) 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Wellness en lifestyle 

2.3 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Receptie (lezen en luisteren): Toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen 
stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; voorkennis activeren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt 
of schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
herkennen en zelf doelgericht inzetten. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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* Tekst- en zinsopbouw: 
 - Eenvoudig 
 - Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
 - Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intonatie, heldere uitspraak, 
duidelijke articulatie, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,   begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
* Grammatica: 
- Beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies;  
- Voor productie en interactie:  
> fouten komen voor maar het begrip van de boodschap door de ontvanger komt meestal niet in het gedrang  
> redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire   
* Tekstsoorten: 
- zoals informatief, opiniërend en prescriptief, apart of gecombineerd 
 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie: 
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal  
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan en om begrip boodschap niet in het gedrang te brengen, ondanks een duidelijk 
accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om herhaling moeten vragen;  
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 
* Kan redelijk gemakkelijk interactief zijn in gestructureerde situaties en korte gesprekken, mits er om herhaling of herformulering kan gevraagd worden; 
kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen; kan op eenvoudige wijze om herhaling vragen (zoals vragen om 
belangrijke woorden of zinnen te verduidelijken a.d.h.v. standaardzinnetjes) 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 
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Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Wellness en lifestyle 

2.4 De leerlingen illustreren trends in haar- en lichaamsverzorging. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Evolutie en trends in haar- en lichaamsverzorging 
- Persoonlijke stijl 
- Vorm 
- Kleur 
- Presentatietechnieken voor producten 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Wellness en lifestyle 

2.5 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Materialenkennis (als verzamelnaam) 

Procedurele kennis 

- Afstemmen van het materiaal (als verzamelnaam) op de opdracht 
- Klaarleggen van het materiaal (als verzamelnaam) in functie van de opdracht 
- Opbergen van het materiaal (als verzamelnaam) na de opdracht 
- In kaart brengen van de voorraad om nakende tekorten te signaleren 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.6 De leerlingen passen basisprincipes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Gezondheidsbevordering en ziekte 
- Gezondheidsrisico’s eigen aan de opleiding 
- Kenmerken, oorzaken en behandeling van vaak voorkomende gezondheidsproblemen relevant binnen de opleiding 
- Basisprincipes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering 

Procedurele kennis 

- Toepassen van de basisprincipes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.7 De leerlingen observeren (het gedrag van) het model en (de reactie van) de huid. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Observatietechnieken 

Procedurele kennis 

- Observeren van het model 
- Observeren van de reactie van de huid 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.8 De leerlingen reinigen huid en nagels in functie van de behandeling. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Fysiologie en anatomie van de huid en nagels 
- Wetenschappelijke terminologie met betrekking tot de functionele anatomie van de huid en nagels 
- Huid- en nagelanalyse 
- Materialen, producten en technieken voor het reinigen van de huid en nagels 

Procedurele kennis 

- Reinigen van huid en nagels 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met een competentie eigen aan de studierichting gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.9 De leerlingen brengen make-up aan. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Kleurenleer en kleurenharmonie 
- Materialen, producten en technieken voor het aanbrengen van make-up 
- Materialen en producten om het kapsel opnieuw in orde te brengen 

Procedurele kennis 

- Aanbrengen van make-up 
- In orde brengen van het kapsel 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.10 De leerlingen voeren een handverzorging en handmassage uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Fysiologie en anatomie van de hand en onderarm 
- Wetenschappelijke terminologie met betrekking tot de functionele anatomie van de hand en onderarm 
- Apparatuur, materialen, producten en technieken voor een handverzorging en handmassage 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van een handverzorging en handmassage 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.11 De leerlingen voeren een gelaatsverzorging en gelaatsmassage uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Fysiologie en anatomie van het gelaat, hals en décolleté 
- Wetenschappelijke terminologie met betrekking tot de functionele anatomie van het gelaat, hals en décolleté 
- Apparatuur, materialen, producten en technieken voor een gelaatsverzorging en gelaatsmassage 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van een gelaatsverzorging en gelaatsmassage 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.12 De leerlingen voeren een voetverzorging en voetmassage uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Fysiologie en anatomie van de voet en onderbeen 
- Wetenschappelijke terminologie met betrekking tot de functionele anatomie van de voet en onderbeen 
- Apparatuur, materialen, producten en technieken voor een voetverzorging en voetmassage 

Procedurele kennis 

- Uitvoeren van een voetverzorging en voetmassage 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Wellness en lifestyle 

2.13 De leerlingen geven advies over een verzorging en het gebruik van de daartoe relevante producten en apparatuur. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Advies- en verkooptechnieken 
- Advies over een verzorging 
- Advies over het gebruik van producten 
- Advies over relevante apparatuur en materialen 

Procedurele kennis 

- Voeren van adviesgesprekken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Deze competentie wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.7. Domein: Sport 

3.4.7.1. Studierichting: Sport 

NR Sport 

2.1 De leerlingen voeren bewegings- en sportactiviteiten in verschillende omgevingen en omstandigheden uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Spel- en speelregels, technieken en tactieken binnen meerdere bewegingscontexten zoals sportspelen, ‘urban sports’, slagsporten, balsporten en dansante 
sporten 
- Materialen binnen een bewegingscontext zoals sportspelen, ‘urban sports’, slagsporten, balsporten en dansante sporten 
- Principes van groepsdynamiek zoals verschillende rollen binnen een groep 

Conceptuele kennis 

- Spel- en speelregels, technieken en tactieken 
- Rollen zoals scheidsrechter, coach 

Procedurele kennis 

- Toepassen van spel- en speelregels, technieken en tactieken binnen meerdere bewegingscontexten van sportspelen, ‘urban sports’, slagsporten, 
balsporten en dansante sporten 
- Hanteren van materialen binnen een context van sportspelen, ‘urban sports’, slagsporten, balsporten en dansante sporten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Voorkeur tonen voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en integreren met andere kennis en vaardigheden 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Sport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 
basisvorming dubbele finaliteit: 01.10 De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun evolutie op het vlak van fysieke 
capaciteiten, op een veilige wijze bewegingen en fysieke activiteiten uit in verschillende omgevingen met nadruk op plezier in beweging en sport. 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Sport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 

basisvorming dubbele finaliteit: 01.11: De leerlingen passen principes en strategieën toe bij een brede waaier van sporten, bewegingsactiviteiten en 

spelvormen. 

Meer info zie GO! Navigator. 

 

NR Sport 

2.2 De leerlingen passen de principes van veilig sporten, zowel preventief als curatief toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Principes van veilig sporten door preventief handelen aan de hand van het gebruik van aangepaste kledij en schoenen, opwarming, hygiëne, 
veiligheidsregels, helpersfunctie, juist gebruik van materiaal 
- Principes van veilig sporten door curatief handelen aan de hand van het gebruik van de leerlijn van het rode kruis 

Conceptuele kennis 

- Veiligheidsregels voor personen en materiaal 
- Principes van veilig sporten: preventief, curatief 

Procedurele kennis 

- Toepassen van veiligheidsregels en principes van veilig sporten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

Voorkeur tonen voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Sport 

2.3 De leerlingen verwerven inzicht in bewegings- en sportactiviteiten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- De relatie tussen beweging en gezondheid in functie van een gezonde sportbeoefening 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

Voorkeur tonen voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Sport 

2.4 De leerlingen verwerven inzicht in de methodische opbouw van diverse bewegings- en sportactiviteiten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Principes van didactisch handelen 

Conceptuele kennis 

- Didactisch handelen in functie van methodische opbouw zoals op- en afbouwen van moeilijkheidsgraden van bewegingsuitvoeringen 

Procedurele kennis 

 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Begrijpen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Sport 

2.5 De leerlingen duiden en demonstreren bewegings- en sportactiviteiten aan de hand van een stappenplan en/of een kijkwijzer. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Stappenplan en/of kijkwijzer 

Procedurele kennis 

- Gebruik maken van een stappenplan en/of kijkwijzer om regels / contouren van de activiteit uit te leggen 
- Gebruik maken van een stappenplan en/of kijkwijzer om de activiteit met basisveiligheidsregels te duiden en te demonstreren 
- Gebruik maken van een stappenplan en/of kijkwijzer om aanwijzingen en informatie aan de deelnemers te geven. 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Sport 

2.6 De leerlingen bereiden bewegings- en sportactiviteiten voor aan de hand van aangereikte pedagogisch-didactische principes en voeren deze uit 
binnen een veilige leeromgeving / schoolse context. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Principes van didactisch handelen 

Conceptuele kennis 

- Didactisch handelen in functie van het opstellen van een voorbereidingsfiche 

Procedurele kennis 

- Toepassen van principes van didactisch handelen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Sport 

2.7 De leerlingen observeren bewegings- en sportactiviteiten en stellen verbeteringen voor. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Principes van observeren 
- Principes van didactisch handelen zoals feedbackvaardigheden 

Conceptuele kennis 

- Observatiemethodieken 
- Feedbackvaardigheden 

Procedurele kennis 

- Toepassen van principes van observeren 
- Toepassen van principes van didactisch handelen zoals feedbackvaardigheden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Sport 

2.8 De leerlingen hanteren gepast taalgebruik binnen bewegings- en sportactiviteiten en vanuit een rol. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 
- Communicatietechnieken 
- Feedbackvaardigheden 

Conceptuele kennis 

- Communicatie 
- Feedback 

Procedurele kennis 

- Toepassen van technieken en vaardigheden om doelgericht te communiceren en feedback te geven zoals informatie uitwisselen, hanteren van een gepast 
en respectvol taalgebruik, lichaamshouding 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Voorkeur tonen voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Sport 

2.9 De leerlingen passen EHBO toe in gesimuleerde nood- en ongevallensituaties. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Principes van EHBO 

Conceptuele kennis 

- EHBO 

Procedurele kennis 

- Toepassen van de principes van EHBO in gesimuleerde nood- en ongevallensituaties 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Voorkeur tonen voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte dubbele finaliteit van de studierichting Sport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de 
basisvorming dubbele finaliteit: 01.05: De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen en voor noodsituaties toe in een gesimuleerde 
leeromgeving. 

Meer info zie GO! Navigator. 
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3.4.7.2. Studierichting: Topsport (df) (*) 

NR Topsport (df) (*) 

2.1 De leerlingen ontwikkelen de eigen deskundigheid. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Vakterminologie 
- Sportvoeding en -dranken 
- Evoluties in het sportgebied 

Conceptuele kennis 

- Informatiestrategieën 

Procedurele kennis 

- Toepassen van informatiestrategieën 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Topsport (df) (*) 

2.2 De leerlingen ontwikkelen zelfstandigheid. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Principes van planmatig werken 

Procedurele kennis 

- Toepassen van procedures met betrekking tot planmatig werken 

Metacognitieve kennis 

- (Zelf)reflectie 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Topsport (df) (*) 

2.3 De leerlingen plannen en beheersen de combinatie van de sport- en studie-activiteiten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Planningsmethodieken 
- Mentale methodieken 

Procedurele kennis 

- Toepassen van planningsmethodieken 
- Toepassen van mentale methodieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

* Deze competentie wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.8. Domein: Voeding en horeca 

3.4.8.1. Studierichting: Bakkerijtechnieken 

NR Bakkerijtechnieken 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van het autocontrolesysteem voor de betrokken context 
- HACCP-normen en richtlijnen zoals bewaartemperatuur, koude en warme keten, vuile en schone zone, kruisbesmetting, bederf, First In-First Out-principe, 
scheiding van productgroepen 
- Traceerbaarheid van producten 
- Biologische, chemische en fysische gevaren zoals bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, restanten van reinigingsproducten, vreemde materialen (glas, 
metaal, hout- en of beensplinters, …) 
- Levensvoorwaarden van micro-organismen 
- Allergenen 

Procedurele kennis 

- Passen procedures toe met betrekking tot HACCP en hygiënische richtlijnen zoals het regelmatig wassen en ontsmetten van de handen, het dragen van 
werk- en beschermkledij 
- Passen procedures toe voor het systematisch handhaven van de juiste temperatuur 
- Passen procedures toe om besmettingen met biologische, chemische en fysische gevaren te vermijden 
- Passen procedures met betrekking tot de traceerbaarheid van producten toe 
- Sorteren en behandelen afval volgens de richtlijnen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bakkerijtechnieken 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Gevarensymbolen 

Conceptuele kennis 

- Reinigingsplannen 
- Soorten reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
- Reinigings- en ontsmettingsprocedures 
- Voorschriften voor preventie en veiligheid 
- Veiligheidsinstructiefiches 

Procedurele kennis 

- Ruimen de werkplek en het materiaal systematisch op 
- Passen reinigingstechnieken en -procedures met betrekking tot de productieruimte, apparatuur, materiaal en gereedschappen toe 
- Passen instructies met betrekking tot het correct gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen toe in functie van de opdracht en de vervuiling 
- Passen preventie- en veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen toe 
- Passen de richtlijnen van het reinigingsplan toe 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 
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Toepassen 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bakkerijtechnieken 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten recipiënten en verpakkingsmaterialen zoals glas, metaal, porselein, plastics, aluminiumfolie, papier 
- Invloed van een verpakking op het bewaren van een product 
- Bewaartechnieken zoals koelen, invriezen, droog bewaren, vacuümtrekken 
- Verplichte en informatieve vermeldingen op etiketten zoals, gewicht, samenstelling, allergenen, bewaarvoorschriften, houdbaarheid, traceerbaarheid 
- Voorwaarden voor opslag en bewaren van voeding zoals bewaartemperatuur, scheiding van productgroepen 
- Temperatuurcontrole 
- FIFO en FEFO 

Procedurele kennis 

- Passen verpakkingstechnieken toe voor het verpakken van voedingsmiddelen 
- Gebruiken verpakkingsmateriaal en -machines 
- Gebruiken meetinstrumenten zoals een thermometer, een digitale weegschaal 
- Etiketteren voedingsmiddelen volgens de richtlijnen 
- Passen bewaartechnieken toe voor grondstoffen, hulpstoffen, additieven, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren... zoals koelen, 
vriezen, vacuümtrekken, droog bewaren 
- Passen richtlijnen en voorschriften met betrekking tot koelen, bewaren en invriezen toe 
- Passen het FIFO- en FEFO-principe toe bij het opslaan van voedingsmiddelen in de koeling, diepvries of magazijn 
- Toepassen van procedures om de temperatuur in opslagruimtes te controleren en registreren 
- Toepassen van procedures voor het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur 
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Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bakkerijtechnieken 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Materiaal 
- Grondstoffen 
- Productiefiches / recepturen / werkinstructiefiches 
- Samenstelling van bereidingen 
- Rol van de grondstoffen, hulpstoffen en additieven 
- Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
- Evenwichtige en gevarieerde voeding 
- Voedingswaarde 

Procedurele kennis 

- Leggen het materiaal, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar 
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- Gebruiken meetinstrumenten 
- Berekenen hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche 
- Passen richtlijnen toe om de kwaliteit van ingrediënten te controleren 
- Passen procedures toe voor het systematisch handhaven van de juiste temperatuur 
- Gebruiken een voedingsmodel 
- Berekenen de voedingswaarde 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Bakkerijtechnieken 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 
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- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken 
zoals meedelen, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, briefen over de werkzaamheden 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen, 
taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van vakterminologie 
* Gepast register   
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen   
 
Bijkomend voor schriftelijke productie   
*Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
* Gepaste lay-out    
 
Bijkomend voor mondelinge productie   
* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, vlotheid   
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal   
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bakkerijtechnieken 

2.6 De leerlingen bereiden verschillende soorten (gist)degen en beslagen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verwerkingstemperatuur 
- Basisbereidingen voor bakkerijproducten zoals broden, harde luxe, zachte luxe, gerezen bladerdeeg 
- Basisbereidingen voor banketbakkerijproducten zoals vetdegen, kookdeeg, bladerdeegproducten, beslagen 
- Basisbereidingen voor halffabricaten, vullingen, crèmes, garneringen 

Procedurele kennis 

- Passen basisbereidingstechnieken toe 
- Voeren productieprocessen voor basisbereidingen voor bakkerijproducten uit 
- Voeren productieprocessen voor basisbereidingen voor banketbakkerijproducten uit 
- Voeren productieprocessen voor halffabricaten, vullingen, crèmes en garneringen uit 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bakkerijtechnieken 

2.7 De leerlingen verwerken verschillende soorten (gist)degen en beslagen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verwerkingstemperatuur 
- Verwerkingstechnieken 
- Rijzen en rusten 
- Voorbereidingstechnieken voor het bakken 

Procedurele kennis 

- Passen verwerkingstechnieken toe zoals toeren, uitrollen, opbollen, vormen, spuiten verdelen, uitsteken en snijden 
- Volgen richtlijnen voor rijsprocessen en rusttijden op zoals tijd, methode, conditie 
- Passen voorbereidingstechnieken voor het bakken toe zoals doreren, decoreren, modelleren en snijden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bakkerijtechnieken 

2.8 De leerlingen bakken verschillende soorten (gist)degen en beslagen. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verschillende oventypes 
- Afbaktechnieken 
- Bakprocessen 

Procedurele kennis 

- Passen afbaktechnieken toe 
- Volgen bakprocessen op door visuele controle 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

  



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  449 
Tweede graad 

NR Bakkerijtechnieken 

2.9 De leerlingen werken (banket)bakkerijproducten af. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Afwerkingstechnieken 
- Garneringstechnieken 

Procedurele kennis 

- Passen afwerkingstechnieken toe 
- Passen garneringstechnieken toe 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Bakkerijtechnieken 

2.10 De leerlingen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren, grondstoffen en ingrediënten op brood- en banketbakkerijproducten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Nieuwe trends en technologieën 
- Productkenmerken zoals assortiment, seizoen, kwaliteit, uitzicht, houdbaarheid, versheid en toepassingsmogelijkheden 
- Invloed op bereidingstechnieken op de structuur, smaken en aroma’s van voedingsmiddelen 
- Fysische en chemische processen met betrekking tot basisbereidingen, bewaartechnieken 
- Wetenschappelijke methode 

Procedurele kennis 

- Toepassen van een wetenschappelijke methode bij het opstellen en uitvoeren van een onderzoek of experiment 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.8.2. Studierichting: Horeca 

NR Horeca 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van het autocontrolesysteem voor de betrokken context 
- HACCP-normen en richtlijnen zoals bewaartemperatuur, koude en warme keten, vuile en schone zone, kruisbesmetting, bederf, First In-First Out-principe, 
scheiding van productgroepen 
- Traceerbaarheid van producten 
- Biologische, chemische en fysische gevaren zoals bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, restanten van reinigingsproducten, vreemde materialen (glas, 
metaal, hout- en of beensplinters, …) 
- Levensvoorwaarden van micro-organismen 
- Allergenen 

Procedurele kennis 

- Passen procedures toe met betrekking tot HACCP en hygiënische richtlijnen zoals het regelmatig wassen en ontsmetten van de handen, het dragen van 
werk- en beschermkledij 
- Passen procedures toe voor het systematisch handhaven van de juiste temperatuur 
- Passen procedures toe om besmettingen met biologische, chemische en fysische gevaren te vermijden 
- Passen procedures met betrekking tot de traceerbaarheid van producten toe 
- Sorteren en behandelen afval volgens de richtlijnen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Horeca 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

-  Gevarensymbolen 

Conceptuele kennis 

- Reinigingsplannen 
- Soorten reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
- Reinigings- en ontsmettingsprocedures 
- Voorschriften voor preventie en veiligheid 
- Veiligheidsinstructiefiches 

Procedurele kennis 

- Ruimen de werkplek en het materiaal systematisch op 
- Passen reinigingstechnieken en -procedures met betrekking tot de productieruimte, apparatuur, materiaal en gereedschappen toe 
- Passen instructies met betrekking tot het correct gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen toe in functie van de opdracht en de vervuiling 
- Passen preventie- en veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen toe 
- Passen de richtlijnen van het reinigingsplan toe 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  453 
Tweede graad 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Horeca 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten recipiënten en verpakkingsmaterialen zoals glas, metaal, porselein, plastics, aluminiumfolie, papier 
- Invloed van een verpakking op het bewaren van een product 
- Bewaartechnieken zoals koelen, invriezen, droog bewaren, vacuümtrekken 
- Verplichte en informatieve vermeldingen op etiketten zoals, gewicht, samenstelling, allergenen, bewaarvoorschriften, houdbaarheid, traceerbaarheid 
- Voorwaarden voor opslag en bewaren van voeding zoals bewaartemperatuur, scheiding van productgroepen 
- Temperatuurcontrole 
- FIFO en FEFO 

Procedurele kennis 

- Passen verpakkingstechnieken toe voor het verpakken van voedingsmiddelen 
- Gebruiken verpakkingsmateriaal en -machines 
- Gebruiken meetinstrumenten zoals een thermometer, een digitale weegschaal 
- Etiketteren voedingsmiddelen volgens de richtlijnen 
- Passen bewaartechnieken toe voor grondstoffen, hulpstoffen, additieven, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren... zoals koelen, 
vriezen, vacuümtrekken, droog bewaren 
- Passen richtlijnen en voorschriften met betrekking tot koelen, bewaren en invriezen toe 
- Passen het FIFO- en FEFO-principe toe bij het opslaan van voedingsmiddelen in de koeling, diepvries of magazijn 
- Toepassen van procedures om de temperatuur in opslagruimtes te controleren en registreren 
- Toepassen van procedures voor het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Horeca 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Materiaal 
- Grondstoffen 
- Productiefiches / recepturen / werkinstructiefiches 
- Samenstelling van bereidingen 
- Rol van de grondstoffen, hulpstoffen en additieven 

Procedurele kennis 

- Leggen het materiaal, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar 
- Gebruiken meetinstrumenten 
- Berekenen hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche 
- Passen richtlijnen toe om de kwaliteit van ingrediënten te controleren 
- Passen procedures toe voor het systematisch handhaven van de juiste temperatuur 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  455 
Tweede graad 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Horeca 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals etiquette, discretie, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of 
nemen 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals meedelen, 
om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, briefen over de werkzaamheden 
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- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen, 
taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
- Passen richtlijnen voor het invullen van een bestelbon toe 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

- Deze competentie wordt gerealiseerd binnen de context Restaurant tijdens het communiceren met gasten in diverse situaties zoals bij het onthaal, het 
voorstellen van het menu en gerechten, het noteren van bestellingen, de bediening en het afscheid nemen. 
- Deze competentie wordt gerealiseerd binnen de contexten restaurant en keuken tijdens het samenwerken met collega’s 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van vakterminologie 
* Gepast register   
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen 
 
Bijkomend voor schriftelijke productie   
*Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
* Gepaste lay-out    
 
Bijkomend voor mondelinge productie   
* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, vlotheid   
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal   
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Horeca 

2.6 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, om hulp/opheldering vragen zoals trager 
spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

-  Deze competentie wordt gerealiseerd binnen de context Restaurant tijdens het communiceren met gasten in diverse situaties zoals bij het onthaal, het 
voorstellen van het menu en gerechten, het noteren van bestellingen, de bediening en het afscheid nemen. 
-  Deze competentie wordt gerealiseerd binnen de contexten restaurant en keuken tijdens het samenwerken met collega’s 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Tekst- en zinsopbouw: 
- Eenvoudig 
- Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
- Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intonatie, heldere uitspraak, 
duidelijke articulatie, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,  begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie: 
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*Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder 
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Horeca 

2.7 De leerlingen communiceren functioneel in het Engels. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, vakterminologie 

Conceptuele kennis 

 

Procedurele kennis 

- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, om hulp/opheldering vragen zoals trager 
spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

-  Deze competentie wordt gerealiseerd binnen de context Restaurant tijdens het communiceren met gasten in diverse situaties zoals bij het onthaal, het 
voorstellen van het menu en gerechten, het noteren van bestellingen, de bediening en het afscheid nemen. 
-  Deze competentie wordt gerealiseerd binnen de contexten restaurant en keuken tijdens het samenwerken met collega’s 

Met inbegrip van tekstkenmerken 
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* Tekst- en zinsopbouw: 
- Eenvoudig 
- Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
- Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intonatie, heldere uitspraak, 
duidelijke articulatie, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
* Register: 
- Neutraal 
- Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen zoals aanspreken,  begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich 
verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen 
* Woordenschat: 
- Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen   
- Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
- Voor productie en interactie: beperkingen in woordenschat kunnen leiden tot moeite met formulering en moeite met het overbrengen van de boodschap 
Bijkomend voor mondelinge productie en interactie 
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder 
* Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks duidelijke onderbrekingen, valse starts en herformuleringen 
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Horeca 

2.8 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden voor basisbereidingen uit. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Verwerkingseigenschappen van grondstoffen 
- Snijtechnieken 

Procedurele kennis 

- Voeren technieken uit voor het schoonmaken, spoelen, schillen, pellen en snijden van groenten, fruit 
- Voeren technieken uit voor het schoonmaken, versnijden van vis, vlees, gevogelte en andere basisproducten 
- Passen snijtechnieken en versnijdingsvormen toe zoals julienne, brunoise, snipperen/eminceren, ciseleren, hakken 
- Passen richtlijnen voor het portioneren toe zoals grootte en vorm 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.9 De leerlingen passen basisbereidings- en kooktechnieken toe in de keuken. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Recepten, productfiches en recepturen, technische fiches van bereidingen 
- Het vaktechnisch menugeraamte 
- Samenstelling van gerechten 
- Basisbereidingstechnieken 
- Producteigenschappen en allergenen 

Procedurele kennis 

- Toepassen van recepten, productfiches en recepturen, technische fiches van bereidingen 
- Gebruiken van keukenapparatuur, keukentoestellen en klein keukenmateriaal 
- Toepassen van basisbereidingstechnieken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Horeca 

2.10 De leerlingen passen dresseertechnieken toe. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Dresseertechnieken 
- Serveertechnieken zoals plate-service, Engels, Russisch, Frans 

Procedurele kennis 

- Toepassen van dresseertechnieken 
- Uitvoeren van serveertechnieken zoals plate-service, Engels, Russisch, Frans 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

Dit leerplandoel wordt gerealiseerd binnen de context restaurant en de context keuken 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.11 De leerlingen stellen eenvoudige gerechten op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
- Evenwichtige en gevarieerde voeding 
- Voedingswaarde 
- Invloed van basisbereidingstechnieken op de voedingswaarde 
- Allergenen 
- Nieuwe trends 
- Combinatie van smaken, aroma's 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van een voedingsmodel bij het samenstellen van (gezonde en uitgebalanceerde) gerechten 
- Berekenen van de voedingswaarde en hoeveelheden 
- Passen richtlijnen toe voor het combineren van smaken, aroma's 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Horeca 

2.12 De leerlingen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren, grondstoffen, hulpstoffen en additieven bij het bereiden van gerechten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Nieuwe trends en technologieën 
- Productkenmerken zoals assortiment, seizoen, kwaliteit, uitzicht, houdbaarheid, versheid en toepassingsmogelijkheden 
- Invloed van bereidingstechnieken op de structuur, smaken en aroma’s van voedingsmiddelen 
- Fysische en chemische processen met betrekking tot basisbereidingen en bewaartechnieken 
- Wetenschappelijke methode 

Procedurele kennis 

- Toepassen van een wetenschappelijke methode bij het opstellen en uitvoeren van een onderzoek of experiment 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.13 De leerlingen voeren de voorbereidende werkzaamheden uit in restaurant, bar en office. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Zaalplan (tafelschikking) 
- Dekken van tafels 
- Zaal en tafeldecoratie 

Procedurele kennis 

- Toepassen van procedures voor mise-en-place van de zaal, bar en office 
- Toepassen van technieken van mastikeren 
- Toepassen van technieken om tafels te dekken 
- Volgen van richtlijnen met betrekking tot het schikken van tafels en stoelen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.14 De leerlingen maken eenvoudige koude en warme dranken klaar in bar of office. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Samenstelling van dranken 
- Bereidingswijzen van dranken 
- Bestelbon voor dranken 

Procedurele kennis 

- Passen bereidingstechnieken voor dranken toe 
- Gebruiken van barmateriaal en machines zoals glazen, tassen, koffiezet, waterkoker 
- Volgen de instructies op de bestelbon 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.15 De leerlingen bedienen gasten en ruimen af. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten van bediening zoals Engelse wijze, Franse wijze, Russische wijze, op een bord 
- Samenstelling van gerechten 
- Bereidingswijzen en -tijden van gerechten 
- Bestelbon voor gerechten 

Procedurele kennis 

- Volgen de instructies op de bestelbon 
- Voeren technieken voor bediening uit zoals op Engels wijze, Franse wijze en Russische wijze, op een bord 
-  Passen technieken toe om dienbladen te dragen 
-  Dragen borden volgens verschillende technieken 
-  Passen technieken toe om schotels te dragen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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3.4.8.3. Studierichting: Slagerijtechnieken 

NR Slagerijtechnieken 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Werking van het autocontrolesysteem voor de betrokken context 
- HACCP-normen en richtlijnen zoals bewaartemperatuur, koude en warme keten, vuile en schone zone, kruisbesmetting, bederf, First In-First Out-principe, 
scheiding van productgroepen 
- Traceerbaarheid van producten 
- Biologische, chemische en fysische gevaren zoals bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, restanten van reinigingsproducten, vreemde materialen (glas, 
metaal, hout- en of beensplinters, …) 
- Levensvoorwaarden van micro-organismen 
- Allergenen 

Procedurele kennis 

- Passen procedures toe met betrekking tot HACCP en hygiënische richtlijnen zoals het regelmatig wassen en ontsmetten van de handen, het dragen van 
werk- en beschermkledij 
- Passen procedures toe voor het systematisch handhaven van de juiste temperatuur 
- Passen procedures toe om besmettingen met biologische, chemische en fysische gevaren te vermijden 
- Passen procedures met betrekking tot de traceerbaarheid van producten toe 
- Sorteren en behandelen afval volgens de richtlijnen 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 
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Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Slagerijtechnieken 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

-  Gevarensymbolen 

Conceptuele kennis 

- Reinigingsplannen 
- Soorten reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
- Reinigings- en ontsmettingsprocedures 
- Voorschriften voor preventie en veiligheid 
- Veiligheidsinstructiefiches 

Procedurele kennis 

- Ruimen de werkplek en het materiaal systematisch op 
- Passen reinigingstechnieken en -procedures met betrekking tot de productieruimte, apparatuur, materiaal en gereedschappen toe 
- Passen instructies met betrekking tot het correct gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen toe in functie van de opdracht en de vervuiling 
- Passen preventie- en veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen toe 
- Passen de richtlijnen van het reinigingsplan toe 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 
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Affectieve dimensie 

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … . 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Slagerijtechnieken 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Soorten recipiënten en verpakkingsmaterialen zoals glas, metaal, porselein, plastics, aluminiumfolie, papier 
- Invloed van een verpakking op het bewaren van een product 
- Bewaartechnieken zoals koelen, invriezen, droog bewaren, vacuümtrekken 
- Verplichte en informatieve vermeldingen op etiketten zoals, gewicht, samenstelling, allergenen, bewaarvoorschriften, houdbaarheid, traceerbaarheid 
- Voorwaarden voor opslag en bewaren van voeding zoals bewaartemperatuur, scheiding van productgroepen 
- Temperatuurcontrole 
- FIFO en FEFO 

Procedurele kennis 

- Passen verpakkingstechnieken toe voor het verpakken van voedingsmiddelen 
- Gebruiken verpakkingsmateriaal en -machines 
- Gebruiken meetinstrumenten zoals een thermometer, een digitale weegschaal 
- Etiketteren voedingsmiddelen volgens de richtlijnen 
- Passen bewaartechnieken toe voor grondstoffen, hulpstoffen, additieven, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren... zoals koelen, 
vriezen, vacuümtrekken, droog bewaren 
- Passen richtlijnen en voorschriften met betrekking tot koelen, bewaren en invriezen toe 
- Passen het FIFO- en FEFO-principe toe bij het opslaan van voedingsmiddelen in de koeling, diepvries of magazijn 
- Toepassen van procedures om de temperatuur in opslagruimtes te controleren en registreren 
- Toepassen van procedures voor het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur 

Metacognitieve kennis 
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Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Slagerijtechnieken 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Materiaal 
- Grondstoffen 
- Productiefiches / recepturen / werkinstructiefiches 
- Samenstelling van bereidingen 
- Rol van de grondstoffen, hulpstoffen en additieven 
- Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
- Evenwichtige en gevarieerde voeding 
- Voedingswaarde 

Procedurele kennis 

- Leggen het materiaal, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar 
- Gebruiken meetinstrumenten 
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- Berekenen hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche 
- Passen richtlijnen toe om de kwaliteit van ingrediënten te controleren 
- Passen procedures toe voor het systematisch handhaven van de juiste temperatuur 
- Gebruiken een voedingsmodel 
- Berekenen de voedingswaarde 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Slagerijtechnieken 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Woordenschat: vakterminologie 

Conceptuele kennis 

- Verbale (mondelinge en schriftelijke) en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag 
- Beleefdheidsconventies zoals discretie, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 

Procedurele kennis 
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- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconventies; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken 
zoals meedelen, om informatie vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, briefen over de werkzaamheden 
- Productie en interactie (schrijven en spreken, mondelinge en schriftelijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
interactiedoel rekening houden; de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen, 
taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van vakterminologie 
* Gepast register   
* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de taalhandelingen   
 
Bijkomend voor schriftelijke productie   
*Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
* Gepaste lay-out    
 
Bijkomend voor mondelinge productie   
* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, helderheid, vlotheid   
* Gepaste, niet-storende lichaamstaal   
* Met behulp van ondersteunende middelen 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Creëren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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NR Slagerijtechnieken 

2.6 De leerlingen controleren en slaan karkassen en stukken vlees op. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Wettelijke reglementering in verband met vervoer van vlees, vleesproducten en vleesbereidingen 
- Wettelijke richtlijnen met betrekking tot de voorwaarden voor opslag van vlees: koelen, bewaren en invriezen 
- Kwaliteitsnormen en categorieën 

Procedurele kennis 

- Voeren procedures bij ingangscontrole uit zoals controleren van hoeveelheid en gewicht, visueel beoordelen van de technische kwaliteit, controleren van 
lotnummers en sanitelnummers, meten van temperatuur en pH-waarde, naleven van hygiënische voorschriften 
- Handelen volgens procedures bij afwijkingen en niet-conformiteit 
- Passen richtlijnen voor het opslaan van vlees in koeling of diepvries toe 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.7 De leerlingen verwerken karkassen en stukken vlees: uitsnijden, uitbenen, afwerken. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Anatomie van dieren 

Procedurele kennis 

- Passen technieken om vlees te snijden toe 
- Passen technieken toe om karkassen en/of stukken vlees uit te benen en op te delen 
- Hanteren snijgereedschappen zoals een handzaag, messen, een hakbijl, een handtrekker, een aanzetstaal 
- Versnijden karkassen/kwartieren in delen met behoud van herkomstidentificatie 
- Passen technieken voor het verwijderen van vet toe 
- Passen technieken voor het verwijderen van kleine bloeduitstortingen, beensplinters en kraakbeen toe 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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2.8 De leerlingen portioneren de stukken vlees volgens categorie of bestemming. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

- Commerciële benamingen van delen en deelstukken van slachtdieren zoals varken en voorkwartier rund 
- Typologie en bestemming van de stukken van slachtdieren zoals varken en voorkwartier rund 

Conceptuele kennis 

- Voedingstechnologie met betrekking tot de te verwerken producten 
- Receptuur, productiefiche of technische fiche 
- SEUROP-systeem 
- Traceringscodes 

Procedurele kennis 

- Gebruiken van productiefiches/recepturen 
- Voeren technieken uit met betrekking tot malen, verkleinen, hakken en cutteren 
- Passen richtlijnen van het SEUROP-systeem toe 
- Passen technieken toe om het vlees op te delen in categorieën volgens bestemming 
- Passen technieken toe om het vlees productieklaar te maken zoals ontvetten, pellen, ontvliezen, versnijden volgens de bestemming, portioneren en 
bijsnijden 
- Verwerken overgebleven resten vlees in producten 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 
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Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Slagerijtechnieken 

2.9 De leerlingen maken eenvoudige vleesbereidingen en vleesproducten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Voedingstechnologie met betrekking tot de te verwerken producten 
- Rol van de grondstoffen, hulpstoffen en additieven 
- Samenstelling van vleesbereidingen 
- Samenstelling van het vleesproduct 
- Zoutmethodes zoals vacuüm-, omwenteling- en doseerzouten, enten en snelpekelen, inspuiten zoals aderinspuiting, spierinspuiting 

Procedurele kennis 

- Passen technieken toe om vlees te reinigen zoals het verwijderen van been, kraakbeen, harde delen en pezen 
- Passen technieken om vlees te snijden zoals versnijden, uitpijpen, uitbenen, kantsnijden, vormen 
- Passen technieken toe om te ontvetten en te ontvliezen 
- Passen gebruiksinstructies toe bij het hanteren van machines en materieel zoals vleesmolen, menger, vulbus, klipmachine, hamburgerafvulapparaat, 
soepballetjesmachine, vleessnijmachine, mixer, klopper, cutter, vleestrommelaar, ijsmachine, ovens (steamer/kookkast), rookoven/kamer, 
klimaat/rijpkamer, pekelspuit, pekelbakken, vormen, baumémeter (pekelweger, zoutmeter), fornuis 
- Passen technieken toe zoals malen, verkleinen, hakken en cutteren 
- Passen technieken toe voor manueel of machinaal mengen, afvullen, afbinden van vleesbereidingen en -producten 
- Passen technieken voor larderen, barderen en marineren 
- Passen technieken toe voor pekelen, voorzouten, zouten en trommelen 
- Passen technieken voor het malaxeren van vlees 
- Passen technieken toe voor opbinden en naaien 
- Passen technieken toe voor het bereiden van leverbereidingen zoals smeerbare, halfsnijvaste en snijvaste leverbereidingen   
- Passen bereidingstechnieken toe zoals bakken, braden, verhitten, stomen, koken 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Toepassen 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen 

Gehele of gedeeltelijke overlap 

 

 

NR Slagerijtechnieken 

2.10 De leerlingen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren, grondstoffen, hulpstoffen en additieven op vlees, vleesbereidingen, vleesproducten 
en/of gerechten. 

Met inbegrip van kennis 

Feitenkennis 

 

Conceptuele kennis 

- Nieuwe trends en technologieën 
- Productkenmerken zoals assortiment, seizoen, kwaliteit, uitzicht, houdbaarheid, versheid en toepassingsmogelijkheden 
- Invloed op bereidingstechnieken op de structuur, smaken en aroma’s van voedingsmiddelen 
- Fysische en chemische processen met betrekking tot basisbereidingen, bewaartechnieken 
- Wetenschappelijke methode 

Procedurele kennis 

- Toepassen van een wetenschappelijke methode bij het opstellen en uitvoeren van een onderzoek of experiment 

Metacognitieve kennis 

 

Met inbegrip van context 
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

 

Met inbegrip van dimensies 

Cognitieve dimensie 

Analyseren 

Affectieve dimensie 

 

Psychomotorische dimensie 

 

Gehele of gedeeltelijke overlap 
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4. Minimale materiële vereisten 

Om de leerplandoelen op een kwaliteitsvolle manier te kunnen realiseren, hebben lerarenteams nood 
aan ondersteunend pedagogisch didactisch materiaal. De minimale materiële vereisten voor het 
realiseren van de leerplandoelen, sommen we hieronder zowel per (onderdeel van een) 
wetenschapsdomein als voor het specifieke gedeelte per studierichting op. 

Om de leerplandoelen te realiseren dient de school minimaal de hierna beschreven infrastructuur, 
materiële en didactische uitrusting ter beschikking te stellen. Deze dienen te beantwoorden aan de 
reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. De school 
wordt daarbij geadviseerd om de grootte van de klasgroepen af te stemmen op de beschikbare ruimte 
en infrastructuur. 

Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: 

• Codex; 

• ARAB; 

• AREI; 

• Vlarem. 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden met betrekking 
tot: 

• de uitrusting en inrichting van lokalen; 

• de aankoop en het gebruik van toestellen, materialen en gereedschappen. 

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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Generieke materiële vereisten 
 
De school garandeert de aanwezigheid van onderstaande zaken: 

• Internetvoorziening in alle (vak)lokalen en andere noodzakelijke ruimtes (bv. sporthal) 

• Voldoende beschikbare laptops/pc’s/tablets met toegang tot digitale media voorzien van 

volgende software: tekstverwerking, presentatiesoftware en rekenblad 

• Uit te lenen digitale randapparatuur (zoals luidsprekers, DVD-speler, multimediaprojector, 

projectiescherm, beamer, opnameapparatuur, digitale camera, …) 

• Minstens één, en in de mate van het mogelijke meerdere loka(a)l(en)/ruimtes dat/die 

voldoende verduisterd kan/kunnen worden in functie van kwaliteitsvolle projectie 

• Toegang tot een printer/scanner/kopieermachine 

• Bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, gemakkelijk verplaatsbaar en herschikbaar 

meubilair 

• Gescheiden afvalcontainers voor een correct afvalbeheer en een correct sortering van 

afvalresten 

• Voldoende en ecologisch verantwoord reinigingsmateriaal 

• Voldoende opslagruimte/opbergkasten voor specifieke, didactische materialen 

 
Specifiek gedeelte A: Cesuurdoelen en extra doelen  

WD_02 Moderne talen 
 
Nederlands 
 

• Een aantal referentiewerken (digitale) woordenboeken 

• (Digitale) woordenlijsten 

• Toegang tot een bibliotheekcollectie, eventueel extern, met een variatie aan boeken en een 
verscheidenheid aan tekstsoorten: (al dan niet digitale) boeken, tijdschriften, comics, spelletjes, 
liedjes, dvd’s, … 

 
Frans en Engels 
 

• Een aantal referentiewerken (digitale) woordenboeken 

• (Digitale) woordenlijsten 

• Toegang tot een bibliotheekcollectie, eventueel extern, met een variatie aan boeken en een 
verscheidenheid aan tekstsoorten: (al dan niet digitale) boeken, tijdschriften, comics, spelletjes, 
liedjes, dvd’s, … 

 
Duits 
 

• Een aantal referentiewerken (digitale) woordenboeken 

• (Digitale) woordenlijsten 

• Toegang tot een bibliotheekcollectie, eventueel extern, met een variatie aan boeken en een 
verscheidenheid aan tekstsoorten: (al dan niet digitale) boeken, tijdschriften, comics, spelletjes, 
liedjes, dvd’s, … 
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WD_04 Kunst en cultuur 
 
04.01 - 04.02 - 04.03 - 04.04 - 04.05 - 04.06 
 

• Het lokaal biedt voldoende ruimte om de specifieke disciplines (zoals beeldende kunsten, 
audiovisuele kunsten, dans, muziek, drama) uit te voeren en is akoestisch geschikt. 

• Afhankelijk het domein dient deze aan de minimale materiële vereisten voor dit specifiek 
domein en/of studierichting uit domein: kunst en creatie te voldoen (zie ook minimale vereisten 
basisvorming voor SC16 cultureel bewustzijn en culturele expressie) 

 
04.08 
 

• Naslagwerken/vakliteratuur, digitaal of op dragers 
 
 
WD_06 Wiskunde 
 

• Voldoende laptops met wiskundesoftware, i.h.b. meetkundesoftware 
 
WD_08 Biologie 
 
Hier volstaan dezelfde minimale materiële vereisten van SC6: Competenties inzake wiskunde, exacte 
wetenschappen en technologie uit de basisvorming. 
 
WD_09 Chemie 
 
05_Toegepaste materiaalkunde 

• Didactische uitrusting m.b.t. toegepaste materiaalkunde met extra aandacht voor ICT-
mogelijkheden in functie van simulatiepakketten 

WD_10 Aardwetenschappen 

• Materialen om grondstalen te nemen en te analyseren 

WD_11 Fysica 

12_Toegepaste fysica: Basis toegepaste fysica 

• Materiaal in functie van demonstratieproeven voor de leerkracht en leerlingenproeven 

• Specifieke voorzieningen op vlak van labo-uitrusting m.b.t. volgende contexten: 

o Mechanica: krachten en bewegingen 
o Elektromagnetisme: zoals de wet van Ohm of serie/parallel 

• ICT-mogelijkheden in functie van simulatiepakketten en sensoren 

13_Toegepaste fysica: Toegepaste elektriciteit en elektronica 

• Specifieke voorzieningen op vlak van labo-uitrusting m.b.t. de context elektriciteit zoals wet van 
Ohm en (elektro)magnetisme 

• Logische stuurmodules met voldoende actuatoren en sensoren 

• Componenten m.b.t. (elektro)pneumatica en/of (elektro)hydraulica (persluchtvoorziening) 

• ICT-mogelijkheden in functie van software voor het gebruik van CAD-tekenpakketten en 
simulatiepakketten 
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14_Toegepaste fysica: Toegepaste mechanica 

• Specifieke voorzieningen op vlak van labo-uitrusting m.b.t. de context mechanica zoals krachten 
en bewegingen 

• Componenten m.b.t. (elektro)pneumatica en/of (elektro)hydraulica (persluchtvoorziening) 

• ICT-mogelijkheden in functie van software voor het gebruik van CAD-tekenpakketten en 
simulatiepakketten 

15_Toegepaste fysica: Selectie uit de toegepaste mechanica 

• Specifieke voorzieningen op vlak van labo-uitrusting m.b.t. de context mechanica zoals krachten 
en bewegingen 

16_Toegepaste fysica: Toegepaste constructieleer 

• Didactische uitrusting m.b.t. toegepaste constructieleer met extra aandacht voor ICT-
mogelijkheden in functie van CAD of BIM software en simulatiepakketten 

17_Toegepaste fysica: Toegepaste bouwkunde 

• Didactische uitrusting m.b.t. toegepaste bouwkunde met extra aandacht voor ICT-
mogelijkheden in functie van simulatiepakketten 

WD_12 STEM 

• Een lokaal waar alle STEM-vaardigheden aan bod kunnen komen 

WD_13 Bewegingswetenschappen 

Hier volstaan dezelfde minimale materiële vereisten van SC1: Competenties op het vlak van lichamelijk, 
geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid 

WD_14 Gedragswetenschappen 

WD_15 Sociale Wetenschappen 
 
05_Toeristische geografie 

De minimale materiële vereisten voor dit wetenschapsdomein sluiten aan bij de minimale materiële 
vereisten voor SC 9: Ruimtelijk Bewustzijn uit de BV en voor de realisatie van de doelen uit de 
studierichting Toerisme. 

WD_16 Economie 
 
Voor het realiseren van deze leerplandoelen, zijn enkel de generieke minimale materiële vereisten van 
toepassing. 
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Specifiek gedeelte B: Studierichting(en) per domein 

Domein: Taal en cultuur – studierichting: Taal en communicatie 

• Toegang tot: 
o Laptops met inbegrip van specifieke software voor desktoppublishing 
o Sociale media van de school, YouTube, en andere courante internetsites 

Domein: Taal en cultuur, Economie en organisatie of Voeding en horeca – studierichting: Toerisme 

• Een lokaal dat zo dicht mogelijk de realiteit van een toeristisch kantoor benadert 
(ook simulaties van ‘real life’- situaties moeten mogelijk zijn) 

• Toeristisch promotiemateriaal 

• Folder- en brochurerekken 

• Toeristische naslagwerken en -gidsen 

• Kaartmateriaal, zowel analoog als digitaal 

• Toeristische software zoals gratis versies van informatie- en reservatiesystemen die gangbaar 

zijn in de toeristische sector 

• Toegang tot sociale media, YouTube en andere courante internetsites 

Domein: STEM – studierichting: Bouwtechnieken 

• Atelier/werkplaats: 
o Voorzien van de nodige persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
o Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

werken aan vaardigheden 
o Voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
o Voldoende ruimte voor het stappelen en veilig opbergen van materialen en 

gereedschappen 
o Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen 
o Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
o Voorzien van ICT-mogelijkheden in functie van CAD software, de mogelijkheid tot 

afdrukken op A3-formaat en simulatiepakketten 
 

• Materialen: 
o Elektrische betonmolen  
o Handgereedschap en elektrische handmachines m.b.t. metselwerk en 

betonneringswerken 
o Controle- en meetgereedschappen (zoals waterpas, lintmeter, pasdarm, automatisch 

waterpastoestel, vouwmeter, (schiet)lood, winkelhaak) 
o Topografische instrumenten zoals totaalstation, GPS, E-baak 
o Onderhoudsmateriaal  
o Schragen 

 
Domein: STEM – studierichting: Houttechnieken 

• Atelier/werkplaats: 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  485 
Tweede graad 

o Bestaande uit enerzijds een montagehal en anderzijds een ruimte voor machinale 
houtbewerking 

o Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen zoals stofafzuiginstallatie, 
akoestische scheiding tussen machinezaal en overige ruimtes 

o Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
o Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

werken aan vaardigheden  
o Met voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
o Voldoende ruimte voor het stappelen en veilig opbergen van materialen en 

gereedschappen 
o Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen 
o Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 

• Instructielokaal: 
 

o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
o Voorzien van ICT-mogelijkheden in functie van CAD-CAM software, simulatiepakketten 

en optimalisatiesoftware 
 

• Materialen: 
o Conventionele machines m.b.t zagen, schaven, boren, schuren en profileren 
o CNC-gestuurde machine(s) m.b.t. houtbewerking 
o Verspanende gereedschappen en toebehoren (snijgereedschappen en 

houtbewerkingsmachines) 
o Handgereedschap m.b.t. manuele houttechnieken zoals schaven, zagen, boren, schuren, 

nagelen, beitelen 
o Onderhoudsmateriaal en gereedschap voor het uitvoeren van machineonderhoud 
o Controle- en meetgereedschappen  
o Afwerkingsproducten en benodigde gereedschappen voor oppervlaktebehandeling 
o Elektrische en/of pneumatische handmachines m.b.t. het vergaren van onderdelen 
o (Mobiele) persluchtinstallatie 

 
Domein: STEM – studierichting: Biotechnieken 

• Chemielabo dat demonstratie- en leerlingenproeven toelaat 

• Goed uitgeruste tafels voorzien van water, gas en elektriciteit 

• Trekkast(en) 

• Afbeelding van het Periodiek Systeem van de elementen (analoog of digitaal) 

• Voldoende laptops met mogelijkheden tot  ‘real-time’-metingen (meetpaneel, pH- en T-sensor) 

• Zuurstofkast 

• Waar mogelijk in een apart lokaal opslag voor chemicaliën die zijn opgeslagen volgens de 
richtlijnen (zie COS brochure) 
 

Wetenschappen/STEM 
 

• Sensoren en software 

• Meetapparatuur 

• Materiaal om stalen te nemen 
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Chemie 
 

• Voorraadkamer met de nodige veiligheidskasten en nodige chemicaliën 

• Voldoende glaswerk (zoals reageerbuizen, bekerglazen, erlenmeyers, maatcilinders, maatkol-
ven, kristalliseerschalen, trechters, driewegkranen, roerstaven, ...) voor demonstratie- en 
leerlingenproeven 

• Balansen (digitaal) 

• Analytische weegschaal 

• Bunsenbranders, statieven, ringen, vuurvast gaas, klemmen, noten, verbrandingslepels, 
stoppenassortiment, filters, mortier met stamper, porseleinen kroesjes, reageerbuistangen 

• Thermostatisch waterbad, verwarmingsmantel, magnetische roerder 

• Voldoende destillatieapparatuur met geslepen glas (zoals liebigkoeler, bolkoeler, …) 

• Centrifuge 

• Broedstoof en droogoven 

• Autoclaaf 

• Afvoerstation (afvalvaten met opvangbak) 

• Zuig- en micropipetten 

• Moleculemodellen, roostermodellen 

• Naast de klassieke chemicaliën heeft men voor het illustreren van contexten ook een aantal 
materialen en producten nodig uit het dagelijkse leven 

 
Fysica 
 

• Elektrolysetoestel elektroden 

• Elektriciteit: schuifweerstand, voltmeter, ampèremeter of multimeters, weerstanden, DC/(AC)-
voedingen of batterijen 

• Kinematica: bewegingssensoren, glycerinebuis met luchtbel (ERB) 

• Dynamica: dynamometers, veren met verschillende veerconstanten, massa’s  

• Hydrostatica en – dynamica: manometers met meetspuiten, eenvoudige debietmeter, 
vloeistofmanometer, vacuümpomp 

• Energie-omzetters  
 
Biologie 
 

• Microscopen en preparaten, sterke vergroting voor bacteriën 

• 3D modellen van het menselijk lichaam 

• Meetapparatuur (bloedmeters, CO2 meters) en glaswerk (chemie) 

• Indicatoren 

• Koelkast  met vriesvak (eventueel om stalen in te bewaren) 
 
Veiligheid: Indien een lokaal voorzien is van gas op leraar- of leerlingentafels spreekt men van een labo 
en zal dit wettelijk in orde zijn met de veiligheidsrichtlijnen (zie brochure COS).  Om aan deze veiligheids- 
en milieuvoorschriften te voldoen dienen o.a. aanwezig te zijn: 
  

• Veiligheidstekens 

• Veiligheidskasten voor de opslag van gevaarlijke producten (voorzien van de overeenkomstige 
gevarensymbolen) 

• Blustoestel 

• Emmer met zand 

• Branddeken 

• Metalen papiermand 
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• Labojassen 

• Veiligheidsbrillen 

• Oogdouche of oogwasfles 

• Handschoenen 

• EHBO-kit met brandzalf 

• Lijst met de veiligheidsinstructies 

• Containers of flessen voor selectief verzamelen van afvalstoffen 
 
Domein: STEM – studierichting: Elektromechanische technieken 

• Atelier/werkplaats: 
o Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen  
o Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
o Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

werken aan vaardigheden  
o Met voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
o Voldoende ruimte voor het stappelen en veilig opbergen van materialen en 

gereedschappen 
o Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen 
o Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
 

• Materialen: 
o De nodige gereedschappen en machines met bijhorende persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen  
o Onderhoudsproducten en –materialen 
o Meetinstrumenten: multimeter, ampèretang en andere meetinstrumenten in functie 

van de realisatie van de leerplandoelen binnen de gekozen context 
o Componenten, onderdelen en gereedschappen om onderstaande doelen te realiseren:  

▪ Een elektrische installatie: project met basislichtschakeling(en), instellen en 
aansluiten van een programmeerbare module, een project met 
relaisschakeling(en), elektrische circuits 

▪ Een (elektro)pneumatische installatie 

▪ Een elektronische schakeling 
o Mechanische constructies 
o Materialen en gereedschappen om: 

▪ Leidingstracés uit te zetten 

▪ Leidingen, buizen, kanalisaties en installatiecomponenten te monteren en aan 
te sluiten 

▪ Borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe te passen 
 
Domein: STEM – studierichting: Mechanische technieken 

• Atelier/werkplaats: 
o Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen zoals afzuiginstallatie 
o Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
o Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

werken aan vaardigheden  
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o Met voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
o Voldoende ruimte voor het stappelen en veilig opbergen van materialen en 

gereedschappen 
o Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen 
o Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
 

• Materialen: 
o De nodige gereedschappen en machines met bijhorende persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen 
o Onderhoudsproducten en –materialen 
o Opspan- en kleminrichtingen 
o Snijgereedschappen 
o 3D-printer of lasercutter 
o Conventionele machines om te frezen en draaien van stukken  
o CNC freesmachine of CNC draaimachine 
o Meetinstrumenten: schuifmaat, schroefmaat/micrometer, hoogtemaat, dieptemaat, 

winkelhaak, verstelbare hoekmeter, meetklok 
o Materialen en gereedschappen: 

▪ Voor onderhoudstechnieken 
▪ Voor borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken 
▪ Om plaatmateriaal op maat te brengen  
▪ Om plaatmateriaal te vervormen 
▪ Om te boren en slijpen 
▪ Om nabewerkingen uit te voeren 

 
Domein: STEM – studierichting: Elektrotechnieken 

• Atelier/werkplaats: 
o Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen  
o Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
o Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

werken aan vaardigheden  
o Met voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
o Voldoende ruimte voor het stappelen en veilig opbergen van materialen en 

gereedschappen 
o Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen 
o Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
 

• Materialen: 
o De nodige gereedschappen en machines met bijhorende persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen  
o Onderhoudsproducten en –materialen  
o Meetinstrumenten: multimeter, ampèretang en andere meetinstrumenten  
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o Componenten, onderdelen en gereedschappen om onderstaande doelen te realiseren:  
▪ Een elektrische installatie: project met basislichtschakeling(en), instellen en 

aansluiten van een programmeerbare module, een project met 
relaisschakeling(en), elektrische circuits 

▪ Een (elektro)pneumatische installatie 
▪ Een elektronische schakeling 

o Datacommunicatie en netwerkverbindingen 
o Materialen en gereedschappen om: 

▪ Leidingstracés uit te zetten 
▪ Leidingen, buizen, kanalisaties en installatiecomponenten te monteren en aan 

te sluiten 
▪ Borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe te passen 

 
Domein: STEM – studierichting: Voertuigtechnieken 

• Atelier/werkplaats: 
o Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen zoals afzuiginstallatie 
o Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
o Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

werken aan vaardigheden  
o Met voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
o Voldoende ruimte voor het stappelen en veilig opbergen van materialen en 

gereedschappen 
o Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen 
o Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
 

• Materialen: 
o De nodige gereedschappen en machines met bijhorende persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen 
o Onderhoudsproducten en –materialen 
o Meetinstrumenten: multimeter, ampèretang, isolatiemeter, oscilloscoop, 

diagnosetoestel 
o Componenten, onderdelen en gereedschappen om onderstaande doelen te realiseren:  

▪ Een elektrische installatie: project met basislichtschakeling(en), instellen en 
aansluiten van een programmeerbare module, een project met 
relaisschakeling(en), elektrische circuits 

▪ Een (elektro)pneumatische installatie 
▪ Een elektronische schakeling 

o Datacommunicatie en netwerkverbindingen 
o Bewerkingen aan het voertuig: banden en wielen, onderhoud, koeling en smering 
o Materialen en gereedschappen om: 

▪ Leidingstracés uit te zetten 
▪ Leidingen, buizen, kanalisaties en installatiecomponenten te monteren en aan 

te sluiten 
▪ Borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe te passen 
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Domein: STEM - studierichting: Grafische technieken (*) 
 

• Grote, vrijstaande, in de hoogte verstelbare (teken/werk)tafels en/of werkvlakken  

• Schildersezels, tekenplanken, enkele losse spots 

• Zone/ruimte voor 3D beeldend werk 

• Zone/ruimte met laptops/PC’s met actuele of gebruikelijke specifieke hard- en software, 
randapparatuur en opslagmedia voor grafische applicaties, fotografie en het ontwikkelen, 
bewerken, verwerken, monteren en presenteren van beeld/tekst en het scannen en 
(kleur)printen 

• Opname eenheid per didactische setting met bijhorende opslaggoederen (zoals beelddragend 
materiaal, digitale camera, batterijen, audiovisuele dragers, …) 

• Materiaal voor drukbewerkingen en -nabewerking 

• Basisuitrusting (specifiek) teken- en creatief beeldmaterialen, gereedschappen of machines voor 
grafische vormgeving en 2D/3D beeldend werken 

• Presentatiemateriaal (zoals sokkels, wanden, schermen, belichting, …) en -ruimte 

• Toegang tot: 
o  Stromend water met aangepaste wasbak(ken) 
o Naslagwerken/vakliteratuur, digitaal of op dragers 

 
Domein: STEM – studierichting: Binnenvaarttechnieken (*) 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
 

• Materialen: 
o Navigatiemateriaal 
o Communicatiemiddelen 
o Reddingsmateriaal, veiligheidsuitrusting en EHBO-uitrusting 
o Materialen en gereedschappen voor: 

▪ Het vastmaken van schepen 
▪ Het koppelen van schepen 
▪ Het laden en lossen van schepen 
▪ Het onderhoud uit van het dek en de dekinstallaties 
▪ Oppervlaktebehandelingen 
▪ Basisonderhoud van motoren of uitrustingen 
▪ Soldeer- en lasverbindingen 
▪ Huishoudelijke taken 

 
Domein: STEM – studierichting: Maritieme technieken dek (*) 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
 

• Materialen: 
o Navigatiemateriaal, zeekaarten en nautische publicaties, navigatiesoftware 
o Communicatie- en alarmsystemen, signalisatiemateriaal 
o Reddingsmateriaal, veiligheidsuitrusting en EHBO-uitrusting 
o Materiaal rond brandpreventie en brandbestrijding 
o Materialen en gereedschappen voor: 
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▪ Onderhoudswerken van dekapparatuur en machines 
▪ Het onderhoud en reparatie aan boord 
▪ Reinigen van de accommodatie 

 
Domein: STEM – studierichting: Maritieme technieken motoren (*) 

• Atelier/werkplaats: 
o Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen voorzien van de nodige 

persoonlijke beschermingsmiddelen 
o Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

werken aan vaardigheden 
o Met voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
o Voldoende ruimte voor het stappelen en veilig opbergen van materialen en 

gereedschappen 
o Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen 
o Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 

• Instructielokaal: 
o Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
o De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … af te 

drukken 
 

• Materialen: 
o Navigatiemateriaal, zeekaarten en nautische publicaties, navigatiesoftware 
o Communicatie- en alarmsystemen, signalisatiemateriaal 
o Reddingsmateriaal, veiligheidsuitrusting en EHBO-uitrusting 
o Materiaal rond brandpreventie en brandbestrijding 
o Meetinstrumenten (zoals multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, 

temperatuurmeter, drukmeter, ...) 
o Materialen en gereedschappen voor: 

▪ Het bedienen van hoofd- en hulpmachines 
▪ Het bedienen van elektrische-, elektronische en besturingssystemen 
▪ Het opstarten van scheepswerktuigen  
▪ Onderhoudswerken en herstellingwerken aan machines en werktuigen 
▪ Het herstellen van elektrische en elektronische apparatuur 
▪ Oppervlaktebehandelingen 

 
Domein: Kunst en Creatie – studierichting: Architecturale kunsten (*) 
 

• Een ruim en voldoende verlicht atelier/ruimte met mogelijkheid tot verduisteren  

• Grote, vrijstaande, in de hoogte verstelbare (teken/werk)tafels en/of werkvlakken 

• Schildersezels, tekenplanken, verplaatsbaar verlichting set 

• Zone/ruimte voor 3D beeldend werk 

• Presentatiemateriaal (zoals sokkels, wanden, schermen, belichting, …) en -ruimte 

• Snijmachine/snijmatten 

• Basisuitrusting (specifiek) teken-, schets- en creatief beeldmaterialen, gereedschappen en 
machines voor architecturaal en beeldend werken 

• Basismaterialen, gereedschappen en machines voor architecturaal en 3D beeldend werken 

• Zone/ruimte met voldoende laptops/PC’s met actuele specifieke software, randapparatuur en 
opslagmedia voor grafische applicaties, fotografie en specifiek teken-, ontwerp-, 
beeldbewerkings-, montage- en presentatieprogramma’s 
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• Opbergsystemen voor het opbergen/stapelen van (groot formaat)papier/dragers, apparatuur, 
afgewerkte producten en materialen 

• Toegang tot: 
o Stromend water met aangepaste wasbak(ken) 
o Naslagwerken/vakliteratuur, digitaal of op dragers 

 
Domein: Kunst en Creatie – studierichting: Beeldende en audiovisuele kunsten (*) 
 

• Een ruim en voldoende verlicht atelier/ruimte met mogelijkheid tot verduisteren 
(verduisterbare (studio)ruimte) 

• Grote, vrijstaande, in de hoogte verstelbare (teken/werk)tafels en/of werkvlakken 

• Schildersezels, tekenplanken, verplaatsbaar verlichting set 

• Zone/ruimte voor 3D beeldend werk 

• Zone/ruimte met laptops/PC’s met actuele specifieke software, randapparatuur en 
opslagmedia voor grafische applicaties, fotografie en het ontwikkelen, bewerken, monteren en 
presenteren van beeld en klank 

• Professionele geluidsinstallatie 

• Presentatiemateriaal (zoals sokkels, wanden, schermen, belichting, …) en -ruimte 

• Basisuitrusting (specifiek) teken-, schets en creatief beeldmaterialen en gereedschappen 
of machines voor audiovisueel en beeldend werken 

• Basismaterialen en gereedschappen en machines 3D beeldend werken 

• Opname eenheid per didactische setting met bijhorende opslaggoederen zoals 
beelddragend materiaal, batterijen, audiovisuele dragers 

• Digitale videocamera 

• Opbergsystemen voor het opbergen/stapelen van (groot formaat)papier/dragers, 
apparatuur, afgewerkte producten en materialen 

• Toegang tot: 
o Stromend water met aangepaste wasbak(ken) 
o Naslagwerken/vakliteratuur, digitaal of op dragers 
o Akoestische ruimte voor geluidsopnamen 
o Projectieruimte voor groot formaat 

 
Domein Kunst en creatie of Maatschappij en welzijn – studierichting: Creatie en mode (*) 
 

• Een multifunctionele ruimte met een zone om handen te wassen, toegang tot warm en koud 
stromend water 

• (Polyvalente) didactische leslokalen voor het creëren, ontwerpen en tekenen van patronen  

• Voldoende computers met grafische software en specifieke software voor tekstverwerking en 

patroontekenen 

• Printer 

• Modegebonden kunst-, kleding- en interieurboeken of tijdschriften 

• Snijtafel 

• Patroonpapier, lange latten, tekendriehoek, passer 

• Tekenmateriaal en creatief materiaal 

• Diverse stoffen, textielstalen, voldoende baalkatoen, naaigaren en naaigerei 

• Voldoende naaimachines, een overlockmachine, een strijkinstallatie 

• Voldoende paspoppen, een passpiegel, kledinghangers 
 
Domein: Kunst en creatie – studierichting: Fotografie (*) 
 

• Een ruim en voldoende verlicht lokaal met mogelijkheid tot verduisteren 
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• Grote, vrijstaande, in de hoogte verstelbare (teken/werk)tafels en/of werkvlakken 

• Zone/ruimte met laptops/PC’s met actuele of gebruikelijke specifieke hard- en software, 
randapparatuur en opslagmedia (en nodige randapparatuur) voor grafische applicaties, 
fotografie en voor het ontwikkelen, bewerken, verwerken, montage en presenteren van beeld, 
tekst en klank en het scannen en (kleur)printen 

• Kleinbeeld reflexcamera met diverse lenzen 

• Flitsinstallatie en lichtmeter 

• Opname eenheid met basis studiomateriaal 

• Digitale camera 

• Akoestische ruimte voor geluidsopnamen 

• Projectieruimte voor groot formaat 

• Kleurenprinter en scanner 

• Basisuitrusting (specifiek) teken- en creatief beeldmaterialen en gereedschappen 

• Basisbenodigdheden (zoals voor camera obscure, vergroter, materialen en producten voor 
eenvoudige donkere kamer, …) 

• Opbergsystemen voor het opbergen/stapelen van (groot formaat)papier/dragers, apparatuur, 
afgewerkte producten en materialen 

• Bijkomende materialen zoals statief, spotmeter, lichttafel, achtergrondpapier, studiomateriaal 

• Toegang tot: 
o Stromend water met aangepaste wasbak(ken) 
o Naslagwerken/vakliteratuur, digitaal of op drager 

 
Domein: Land- en tuinbouw - studierichting: Plant- dier en milieutechnieken 
 

• Professionele infrastructuur:  
o Serres met inbegrip van een klimaatregeling-systeem, irrigatiesystemen, 

bevloeiing/beregening  
o Proefpercelen waar de leerlingen de werkzaamheden uitvoeren en de teelten opvolgen 

(weiland en akkerbouwland, fruitgaard) 
o Koelcel 
o Loodsen 
o Dierenverblijven (zoals terraria, aquaria, volières, zoogdierenverblijven, …) 
o Opslag- en verwerkingsmogelijkheden (hakselaar, …) voor zowel dierlijk als plantaardig 

afvalmateriaal 
o Meetapparatuur (zoals weerstation, pH-meters, sensoren en software, …) 
o Kleinere machines voor onderhoud (zoals bos- en grasmaaiers, haag- en snoeischaren, 

kettingzagen, …) 
o Materialen voor tuinaanleg en –onderhoud (zoals borduren, tegels, klinkers, 

laserpastoestel, …) 
o Handgereedschap (zoals nijptang, hamer, sleutels, schroevendraaiers, … voor kleinere 

constructiereparaties) 
 

• Materialen:  
o Transportmateriaal:  karren en tractoren (smal- en breedspoor uitgerust met 

hydraulische systemen) 
o Teeltmateriaal: kweek- en leefruimtes voor dieren  
o Grondbewerkingsmachines (frees, eg, rotorkopeg,  tractormodellen en autonoom 

werkende)  
o Zaai- en plantmachines, oppotmachine, sorteermachine, bos- en grasmaaiers,  

motorzagen, … 
o Voedersoorten en doseermateriaal en opslagruimtes hiervoor 



Specifiek gedeelte – Dubbele finaliteit  494 
Tweede graad 

o Didactisch materiaal,  opzoekmogelijkheden voor leerlingen, tijdschriften en 
vakliteratuur  

 
De sterke evolutie in de landbouwmechanisatie is niet te volgen met de budgettaire middelen van een 
school.  Goede contacten met verdelers van deze machines of loonwerkers is dan ook aangewezen, 
zodat de nodige materialen ter beschikking kunnen gesteld worden. 

Domein: Economie en organisatie – studierichting: Bedrijf en organisatie 

• Kantoormateriaal in functie van klasseren 

• Didactisch boekhoudpakket 

 
Domein: Maatschappij en welzijn – studierichting: Maatschappij en welzijn 
 

• Een multifunctionele ruimte met een zone om handen te wassen, toegang tot warm en koud 
stromend water 

• (Polyvalente) didactische leslokalen voor (in)directe zorg 

• Een geïnstalleerde didactische keuken (met kookplaten, spoelbakken, microgolf, oven, koelkast, 
diepvriezer, mixers, dampkappen, …), voldoende keukengerei en een ruimte om te eten  

• Materiaal voor afvalsortering 

• Wasproducten, wasmachine, droogkast, droogrek, strijkplanken en strijkijzers 

• Schoonmaak-, reinigings- en ontsmettingsproducten en schoonmaakmateriaal (voor keuken en 
leef- en (speel)omgeving)  

• Verzorgings- en EHBO-materiaal 

• (Knutsel)materiaal voor activiteiten in het kader van een gevarieerde vrije tijd  
 
Domein: Maatschappij en welzijn – studierichting: Wellness en lifestyle 
 

• Een multifunctionele ruimte met een zone om handen te wassen, toegang tot warm en koud 
stromend water 

• (Polyvalente) didactische leslokalen met voldoende verlichting en stopcontacten voor 
schoonheidsverzorging en een didactisch salon. 

• Verstelbare behandelingstafels of -zetels 

• Ergonomische werkstoelen op wieltjes en mobiele werktafels of werkkarretjes 

• Voldoende handdoeken  

• Materiaal voor afvalsortering 

• Materialen en producten voor reinigen van huid en nagels 

• Materialen en producten voor aanbrengen van make-up 

• Apparatuur, materialen en producten voor handverzorging en handmassage 

• Apparatuur, materialen en producten voor gelaatsverzorging en gelaatsmassage 

• Apparatuur, materialen en producten voor voetverzorging en voetmassage 

• Ontsmettingsmiddelen, ontsmettings- en sterilisatietoestellen 

 
Domein: Sport – studierichting: Sport 
 
De minimale materiële vereisten bouwen verder op deze van SC 1: Competenties op het vlak van 
lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid. 

Bijkomend: 
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• Ondersteunend klein materiaal voor de bewegingscontexten ‘urban sports’ (zoals Hackysack, 

Slackline, Stickball, Panna, Tricking, Jianzi/Peteca, Headis, Urban Golf, Freerunning, Scootering, 

Longboarden / skateboarden, Kaatsen, …) 

• Ondersteunend klein materiaal voor de bewegingscontexten slagsporten (zoals Cricket, 

Baseball, Honkbal, Softbal, Tennis, Tafeltennis, Squash, …) 

Domein: Sport – studierichting: Topsport (*) 
 
De minimale materiële vereisten voor het inrichten van deze studierichting hangt volledig af van de 
specifieke topsport en wordt bepaald, samen met de desbetreffende federaties. 

Domein: Voeding en horeca – studierichting: Bakkerijtechnieken 

• Een degelijk uitgeruste infrastructuur met bijhorende productie- en opslagruimtes die voldoen 
aan normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

• Schrijfbord type whiteboard 

• Reiniging en ontsmettingsmiddelen 

• Reinigingsmateriaal zoals veeg- en schuurborstel, vloerwisser, emmer (uitsluitend voor het 
reinigen), vuilblik en handvleugel 

• Verschillende bewaar- en verpakkingsmaterialen 

• Voldoende klein bakkersmateriaal (zoals professionele messen voor de bakkerij, paletmessen, 
kloppers, schuimspanen, spatels, pannenlikkers, deegrollen, spuitzakken, verschillende soorten 
spuitmondjes, deegkrabbers, bestek, blikopener, schaar, puntzeef, fijne zeef, vergiet, 
snijplanken, mengkommen, mixer, voedingsweegschaal, maatbeker, voedingsthermometer 
(voor deeg en kerntemperatuur) suikerthermometer, taartvormen, broodvormen, roosters, 
bakplaten, verdeellatten, vormen en ringen voor (banket)bakkerij, slipmatten, strijkborsteltjes, 
kookpotten en pannen, …) 

• Voldoende groot bakkersmateriaal (zoals (inox) werktafels, klopper/menger, kneder, 
platenrekken, marmer werkvlak, uitroltafel, verdeler/opboller, (rem)rijskast, patisserie- en 
broodoven,  microgolfoven, weegschaal voor grote hoeveelheden, fornuis of kookplaat, koeling, 
diepvries, vacuümmachine, …) 
 

Domein: Voeding en horeca – studierichting: Horeca 

• Een degelijk uitgeruste professionele keuken met bijhorende productie- en opslagruimtes die 
voldoen aan normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) 

• Schrijfbord type whiteboard 

• Reiniging en ontsmettingsmiddelen 

• Reinigingsmateriaal zoals veeg- en schuurborstel, vloerwisser, emmer (uitsluitend voor het 
reinigen), vuilblik en handvleugel. 

• Verschillende bewaar- en verpakkingsmaterialen 

 

Keuken 

• Voldoende klein keukenmateriaal (zoals professionele keukenmessen, kloppers, schuimspanen, , 
spatels, pannenlikkers, blikopener, rasp, mandoline, schaar, puntzeef, fijne zeef, vergiet, soep- 
en sauslepel, snijplank, roerzeef, maatbeker, …) 

• Voldoende kookmateriaal (zoals verschillende soorten kookpotten, pannen, …) 

• Voldoende kleine keukentoestellen (zoals een mixer, keukenrobot, voedingsweegschaal, 
kerntemperatuurmeter, …) 
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• Voldoende groot keukenmateriaal (zoals combi-steamer met gesloten en geperforeerde 
gastronormplaten, friteuse, fornuis, warmtekast, inox werk- en spoeltafels, professionele 
vaatwasmachine, vacuümmachine, koeling, diepvries, …) 

Restaurant  

• Voldoende klein restaurant- en barmateriaal (zoals borden, tassen, glazen, karaffen, glazen 
kommen, bestek, snijplanken, voorsnijmes, office-mes, broodmes, serveerschalen, dienbladen, 
flessenopener, koffiekan, theekan, sauteuse, flambeerpan, klopper, sauslepel, soeplepel, …) 

• Voldoende restaurant- en bartoestellen (zoals koffiezet, waterkoker, citruspers, warmplaatjes, 
komfoor, …) 

• Voldoende groot restaurantmateriaal (zoals tafels, stoelen, bijzettafel of -kar, warmtekast, bar 
of toog, koeling, …) 

• Voldoende tafellinnen (zoals moltons, tafellakens, napperons, servetten, …) 
 
Domein: Voeding en horeca – studierichting: Slagerijtechnieken 

• Een degelijk uitgeruste infrastructuur met bijhorende productie- en opslagruimtes die voldoen 
aan normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

• Schrijfbord type whiteboard 

• Reiniging en ontsmettingsmiddelen 

• Reinigingsmateriaal zoals veeg- en schuurborstel, vloerwisser, emmer (uitsluitend voor het 
reinigen), vuilblik en handvleugel 

• Verschillende bewaar- en verpakkingsmaterialen 

• Voldoende klein slagerijmateriaal (zoals professionele snij-, hak- en uitbeenmessen, uitpijpmes, 
handzaag, hakbijl, handtrekker, aanzetstaal, snijplanken, lardeer- en bardeernaald, vleeshaken, 
schotels, zeven, weegschaal, mixer, kloppers, spatels, mengkommen, maatbeker, kookpotten en 
pannen, vormen voor hesp, pastei, gelei, pekelmeter/pekelweger, pH-meter, 
vochtigheidsmeter, kerntemperatuurmeter, …) 

• Voldoende groot slagerijmateriaal (zoals inox werk- en spoel tafels, inox rekken, hakblok, 
hakmolen of vleesmolen, menger, mengbakken, vulbus, hamburgerafvulapparaat, 
vleesvermalser, cutter, ovens (kookkast of (combi-)steamer, rookoven of -kamer, …), klimaat- of 
rijpkamer (klimaat- of rijpkast), pekelspuit, pekelbakken, fornuis, vleessnijmachine, weegtoestel, 
vacuümmachine, koeling, diepvries, …) 
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5. Vakkenkoppeling 

Via deze link is te raadplegen welke (onderdelen van) wetenschapsdomeinen en onderdelen van het 
specifieke gedeelte door welke leraren kunnen worden aangeboden, door de administratieve 
vakbenamingen te koppelen aan (de onderdelen van) een wetenschapsdomein, alsook aan de 
onderdelen van het specifieke gedeelte per studierichting. De administratieve vakbenamingen werden 
gekozen op basis van de doelen, rekening houdend met het stelsel van vereiste en voldoende geachte 
bekwaamheidsbewijzen.  

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Vakkenkoppeling%20tweede%20graad%20SO_specifiek%20gedeelte%20dubbele%20finaliteit.pdf

