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 1.  Visie 

 Alle scholen die subsidiëring en financiering van de overheid willen ontvangen, zijn verplicht een 
 goedgekeurd leerplan te gebruiken  1  . De inspec�e 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 verwer� 
 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 arbeidsmarktgerichte  finaliteit  . Binnen deze 
 arbeidsmarktgerichte finaliteit situeren zich studierich�ngen met een  prak�jkgerichte focus  , die na de 
 derde graad een doorstroom naar HBO5 opleidingen en de arbeidsmarkt beogen. Binnen deze 
 arbeidsmarktgerichte finaliteit is de basisvorming voor de studierich�ngen iden�ek, het verschil tussen 
 de rich�ngen wordt bepaald door het specifieke gedeelte. 

 Bij de uitwerking van het leerplan werd steeds vertrokken vanuit de relevante sets competen�es uit 1 of 
 meerdere beroepskwalifica�es  2  die aan een studierich�ng werden gekoppeld. Deze competen�es zijn de 
 basis voor de leerplandoelen, die in een beperkt aantal gevallen worden aangevuld met extra 
 leerplandoelen  3  of accenten vanuit het GO!. 

 De leerplandoelen voor het specifieke gedeelte arbeidsmarktgerichte finaliteit zijn gestructureerd 
 volgens de domeinen met onderliggende studierich�ngen en beva�en alle nodige informa�e met 
 betrekking tot onderliggende kennis, dimensies, context of tekstkenmerken. 

 3  De concordan�e binnen de ingedaalde elementen uit de BK’s en het leerplandoel wordt omwille van het nog niet 
 gevalideerd referen�ekader in een intern document opgenomen. 

 2  Matrix SO tweede graad (SO 60, bijlage 34)  -  Beroepskwalifica�es  (SO 60, bijlage 36) 
 De  relevante sets competen�es uit 1 of meerdere BK’s  zijn te bereiken op niveau leerlingengroep. In de matrix SO 
 werden aan studierich�ngen( in dubbele finaliteit en arbeidsmarkgerichte finaliteit) in het specifieke gedeelte 
 beroepskwalifica�es gekoppeld die de inhoudelijke invulling van een rich�ng 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. 

 1  Codex secundair onderwijs 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
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 De  8 domeinen met onderliggende studierich�ngen  die  anderzijds de structuur van het leerplan 
 bepalen, zijn: 

 Taal en cultuur: 

 −  Onthaal en recrea�e* 
 STEM: 

 −  Bouw 

 −  Hout 

 −  Elektriciteit 

 −  Mechanica 

 −  Printmedia 

 −  Schilderen en decora�e 

 −  Binnenvaart* 

 −  Zeevisserij* 

 −  Tex�el* 
 Kunst en crea�e: 

 −  Ar�s�ek-crea�eve bewerkingen*  4 

 −  Decor en etalage* 
 Land- en tuinbouw: 

 −  Plant, dier en milieu 

 −  Paardenhouderij* 
 Economie en organisa�e: 

 −  Organisa�e en logis�ek 
 Maatschappij en welzijn: 

 −  Zorg en welzijn 

 −  Haar- en schoonheidsverzorging 

 −  Moderealisa�e en tex�elverzorging 
 Sport: 

 −  Beweging en sport* 

 −  Topsport* 
 Voeding en horeca: 

 −  Bakkerij 

 −  Restaurant en keuken 

 −  Slagerij 

 4  Wordt niet opgenomen in het leerplan, omdat dit niet wordt aangeboden door een GO!-school. 
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 Als onderdeel van een leerplandoel wordt de  kennis  expliciet vermeld. Dit is de kennis die minimaal 
 nodig is voor de realisa�e van het doel en staat dus niet op zichzelf. Ze bakent het doel af en 
 concre�seert 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 ac�ef 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 classifica�es, 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. 

 •  Metacogni�eve kennis:  deze kennis omvat zel�ennis,  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 cogni�eve, affec�eve en/of psychomotorische  dimensie 
 vermeld, met het bijhorende beheersingsniveau. 

 Cogni�eve dimensie: 

 −  Onthouden 

 −  Begrijpen 

 −  Toepassen 

 −  Analyseren 

 −  Evalueren 

 −  Creëren 

 Affec�eve dimensie  5  : 

 −  Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën … 

 −  Reageren op opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën … 

 −  Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opva�ngen, gedragingen, 
 gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën … 

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

 −  Consistent en authen�ek handelen vanuit een geïnternaliseerd en persoonlijk kader 

 5  De affec�eve dimensie en psychomotorische dimensie zijn indica�ef en moeten strikt genomen niet behaald 
 worden met de leerlingen. Aangezien de affec�eve 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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 Psychomotorische dimensie: 

 −  Een vaardigheid observeren en nadoen 

 −  Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e 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 combina�e met andere vaardigheden, natuurlijk en automa�sch 
 toepassen 

 Indien nodig, wordt de  context  geconcre�seerd. Dan  wordt aangegeven met welke graad van 
 autonomie, met welke hulpmiddelen, aan de hand van welk referen�edocument, 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) ar�cula�e … 
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 Vanuit de regelgeving kunnen scholen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit kiezen welke andere taal 
 (Engels of Frans) wordt aangeboden. Gelieve er wel rekening mee te houden dat het in bepaalde 
 studierich�ngen op basis van BK’s noodzakelijk is om een tweede andere taal te geven in het specifieke 
 gedeelte. Daarnaast pleiten we er als GO! voor om in de mate van het mogelijke toch voor alle leerlingen 
 zowel Engels als Frans aan te bieden in de basisvorming. Talenkennis is immers voor alle burgers 
 belangrijk om te kunnen par�ciperen in verschillende aspecten van de mondiale samenleving. 

 Naast deze nodige informa�e, verwijzen we in het leerplan ook naar de  GO! Navigator  6  waarin de 
 integra�e van ons  Pedagogisch Project GO!  7  en alle verdere concre�sering (rond leerplanrealisa�e, het 
 onderwijsleerproces en het leer- en lee�limaat, de passende begeleiding met expliciete aandacht voor 
 Gepersonaliseerd Samen leren  8  en de opvolging) worden uitgewerkt. 

 Omdat er tussen leerplannen van het specifieke gedeelte en leerplannen van de basisvorming voor 
 bepaalde studierich�ngen  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 func�onele manier te integreren. 

 8  Gepersonaliseerd Samen Leren 

 7  Pedagogisch Project GO! (PPGO!) 

 6  GO! Navigator 

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

 Leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad aanva�en in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, 
 hebben door het behalen van de eindtermen van de eerste graad de nodige basiscompeten�es 
 verworven om de overstap naar de tweede graad succesvol te kunnen maken. Bovendien delen ze vanuit 
 hun keuze voor een bepaalde studierich�ng eenzelfde interesse en mo�va�e 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 
 cogni�ef, psychomotorisch en sociaal-affec�ef 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 basisop�e (hier is instroom vanuit de A-stroom én B-stroom een veel 
 voorkomende situa�e), 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 studierich�ng die 
 aanleunt bij de eerder gevolgde basisop�e al enigszins kennis gemaakt hebben met de inhoud van een 
 bepaalde studierich�ng maar a�ankelijk van de A- of B-stroom zal dit toch verschillen van elkaar. 
 Daarnaast betekent dit dat leerlingen die in de tweede graad kiezen voor een studierich�ng die minder 
 of niet aanleunt bij de eerder gevolgde basisop�e, misschien minder of geen voorkennis hebben.  In een 
 beperkt aantal gevallen stromen leerlingen op basis van lee�ijd in een studierich�ng in de tweede graad 
 in en hebben soms ook de doelen basisgele�erdheid  9  uit de eerste graad niet verworven.+ differen�a�e 
 om slaagkansen te verhogen  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  beginsitua�e  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 beginsitua�e en de mogelijkheden van de leerlingen. 
 Hierbij hee� 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, behoe�en en mogelijkheden 
 van hun leerlingengroep. Daarnaast hee� het lerarenteam de vrijheid om te bepalen op welke manier de 
 doelen func�oneel 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  basiscompeten�es  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 Leren  10  te 
 voorzien. Een leertraject kan gedifferen�eerd zijn, maar het einddoel blij� 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. 

 10  Gepersonaliseerd Samen Leren 

 9  ET basisgele�erdheid A-stroom:  leerplan OO-2019-001 
 ET basisgele�erdheid B-stroom:  leerplan OO-2019-002 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/200213-GO!-Visietekst%20Gepersonaliseerd%20Samen%20Leren-Finaal.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-001.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-002.pdf
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 3.  Leerplandoelen 

 3.1.  Generieke doelen voor elke studierich�ng 

 NR 

 1.1  De leerlingen werken in een teamverband met aandacht voor de organisa�ecultuur, communica�e en procedures. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Toepassen van strategieën om teamgericht te werken zoals samenwerken, zich flexibel opstellen, zich construc�ef opstellen, ondersteuning geven en vragen 
 - Toepassen van strategieën om doelgericht te communiceren zoals efficiënt overleggen, informa�e uitwisselen, hanteren van een gepast en respectvol 
 taalgebruik 
 - Toepassen van interne procedures zoals klas- en schoolafspraken, werkplaatsreglement 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  10 
 Tweede graad 

 NR 

 1.2  De leerlingen handelen kwaliteitsbewust. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Toepassen van procedures zoals stappenplannen, instruc�efiches, handleidingen 
 - Toepassen van strategieën voor planning en organisa�e 
 - Toepassen van strategieën voor kwaliteitscontrole zoals reflecteren op het eigen werk, bijsturen op basis van feedback 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR 

 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 �jd 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot milieuvoorschri�en 
 - Toepassen van procedures voor het sorteren van afval 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR 

 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 �ltechnieken 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot hygiënisch handelen zoals onderhoud van de werkplek, schoonmaken – reinigen en ontsme�en van materiaal, 
 persoonlijke hygiëne 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.  Specifiek gedeelte: doelen per studierich�ng 

 3.2.1.  Domein: Taal en Cultuur 

 3.2.1.1.  Studierich�ng: Onthaal en recrea�e (*) 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.1  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands en passen hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 - Verschillende beroepen in de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 - Soorten organisa�es in de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 - Doelgroepen: typologie naar lee�ijd, samenstelling, doel 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 - Zakelijke omgangsvormen 
 - Communica�etechnieken 
 - Doelgroepen: typologie naar lee�ijd, samenstelling, doel 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van de principes van klantvriendelijkheid 
 - Toepassen van zakelijke omgangsvormen 
 - Toepassen van communica�etechnieken 
 - Aanpassen van taalgebruik en boodschap aan de doelgroep, zowel naar inhoud als naar vorm 
 - Taalhandelingen gebruiken zoals verwelkomen, registreren, informeren, helpen, doorverwijzen, afscheid nemen van bezoekers in diverse onthaal- en 
 recrea�eomgevingen, de deelnemers wijzen op onveilig gedrag en ingrijpen indien nodig, informeren van bezoekers naar de aangewezen gesprekspartner, 
 dienst of plaats, vragen beantwoorden over de prak�sche voorzieningen 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, 
 - Gesprekken voeren: gebruiken van tekstelementen zoals visueel ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken 
 van non-verbaal gedrag 
 - Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of interac�edoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrij�, de ander laten uitspreken, op 
 een gepaste manier het woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inze�en 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * contexten die eigen zijn aan de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.2  De leerlingen communiceren func�oneel in het Frans en passen hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 - Zakelijke omgangsvormen 
 - Communica�etechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Taalhandelingen gebruiken zoals verwelkomen, registreren, informeren, helpen, doorverwijzen, afscheid nemen van bezoekers in diverse onthaal- en 
 recrea�eomgevingen, de deelnemers wijzen op onveilig gedrag en ingrijpen indien nodig, informeren van bezoekers naar de aangewezen gesprekspartner, 
 dienst of plaats, vragen beantwoorden over de prak�sche voorzieningen 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel 
 - Gesprekken voeren: gebruiken van tekstelementen zoals visueel ondersteunende elementen, toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken 
 van non-verbaal gedrag 
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 - Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of interac�edoel rekening houden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * contexten die eigen zijn aan de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.3  De leerlingen communiceren func�oneel in het Engels en passen hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 - Zakelijke omgangsvormen 
 - Communica�etechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Taalhandelingen gebruiken zoals verwelkomen, registreren, informeren, helpen, doorverwijzen, afscheid nemen van bezoekers in diverse onthaal- en 
 recrea�eomgevingen, de deelnemers wijzen op onveilig gedrag en ingrijpen indien nodig, informeren van bezoekers naar de aangewezen gesprekspartner, 
 dienst of plaats, vragen beantwoorden over de prak�sche voorzieningen 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel 
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 - Gesprekken voeren: gebruiken van tekstelementen zoals visueel ondersteunende elementen, toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken 
 van non-verbaal gedrag 
 - Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of interac�edoel rekening houden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * contexten die eigen zijn aan de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.4  De leerlingen richten een kleine onthaalruimte in, decoreren die volgens richtlijnen en plaatsen de nodige informa�e. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Informa�edragers en devices 
 - Decora�ematerialen 
 Conceptuele kennis 
 - De onthaalruimte 
 - Decora�etechnieken 
 - Informa�edragers en devices 
 - Modellen voor ruimtelijke inrich�ng 
 Procedurele kennis 
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 - Inrichten van de onthaalruimte 
 - Decoreren van de onthaalruimte 
 - Selecteren van informa�edragers en devices 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.5  De leerlingen verwerven informa�e rond het aanbod en ac�viteiten van bedrijven en organisa�es. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Informa�ebronnen: digitaal en niet-digitaal 
 - Professionele communica�emedia zoals reclame, websites 
 Conceptuele kennis 
 - Diensten en ac�viteiten van bedrijven en organisa�es in de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 - Communica�estrategie van bedrijven en organisa�es uit de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 - Basisbeginselen van mediawijsheid 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van informa�ebronnen van bedrijven en organisa�es in de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 - Evalueren van de geselecteerde informa�ebronnen 
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 - Toetsen van de verkregen informa�e aan de basisbeginselen van mediawijsheid 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Evalueren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.6  De leerlingen onthalen bezoekers: verwelkomen, registreren, informeren, helpen, doorverwijzen, afscheid nemen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Bouwstenen van het onthaal: verwelkomen, registreren, informeren, helpen, doorverwijzen, afscheid nemen 
 - Typologie van de klant op basis van culturele eigenheid van diverse doelgroepen 
 - SOFTEN (Smile, Open posture, Forward leaning, Touch, Eye contact, Nodd) 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van de bouwstenen van het onthaal 
 - Respect opbrengen voor de culturele eigenheid van diverse doelgroepen 
 - Toepassen van de principes van SOFTEN 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.7  De leerlingen begeleiden bezoekers naar een loca�e/bestemming. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - SOFTEN (Smile, Open posture, Forward leaning, Touch, Eye contact, Nodd) 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van de principes van SOFTEN 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
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 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.8  De leerlingen voeren eenvoudige administra�eve handelingen uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van courante so�ware zoals tekstverwerking, rekenblad, presenta�eso�ware 
 - Gebruiken van eenvoudige reserveringssystemen 
 - Gebruiken van courante digitale media in func�e van beroepstaken 
 - Gebruiken van courante sector-, organisa�e- of bedrijfseigen so�ware 
 - Uitvoeren van eenvoudige sector-, organisa�e- of bedrijfseigen administra�eve taken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * contexten die eigen zijn aan de onthaal- en recrea�eve sectoren 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.9  De leerlingen ze�en eenvoudige apparatuur en courant materiaal klaar, sluiten het aan en testen het volgens een draaiboek. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Diverse audiovisuele apparatuur 
 - Courant anima�e- en recrea�emateriaal zoals snijmachine, lamineermachine, knutselmateriaal 
 Conceptuele kennis 
 - Func�es van diverse audiovisuele apparatuur 
 - Veiligheidsvoorschri�en bij het installeren, gebruiken en afsluiten van audiovisuele apparatuur 
 - Technisch draaiboek voor het  installeren, gebruiken en afsluiten van audiovisuele apparatuur 
 - Func�es van courant anima�e- en recrea�emateriaal 
 Procedurele kennis 
 - Installeren, gebruiken en afsluiten van audiovisuele apparatuur volgens een technisch draaiboek 
 - Installeren, gebruiken en afsluiten van courant anima�e- en recrea�emateriaal volgens een technisch draaiboek 
 - Naleven van veiligheidsvoorschri�en 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.10  De leerlingen helpen een ac�viteit van beperkte duur mee uitvoeren. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Spel- en groepsdidac�ek 
 - Verschillende ontspanningsac�viteiten 
 Conceptuele kennis 
 - Veiligheidsvoorschri�en inzake recrea�e- en anima�eac�viteiten 
 - Lichaamsexpressie 
 - Spel- en groepsdidac�ek 
 - Ontspanningsac�viteiten 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van technieken voor lichaamsexpressie 
 - Gebruiken van spel- en groepsdidac�ek 
 - Gebruiken van verschillende ontspanningsac�viteiten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Onthaal en recrea�e (*) 

 2.11  De leerlingen voeren basisonderhoud en kleine herstellingen uit volgens richtlijnen voor en na de ac�viteit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Technieken van handvaardigheid 
 Conceptuele kennis 
 - Basisonderhoud 
 - Kleine herstellingen 
 - Richtlijnen voor basisonderhoud en kleine herstellingen 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van basisonderhoud en kleine herstellingen 
 - Opvolgen van richtlijnen voor basisonderhoud en kleine herstellingen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.  Domein: STEM 

 3.2.2.1.  Studierich�ng: Binnenvaart (*) 

 NR  Binnenvaart (*) 

 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 de Europese richtlijn 2017/2397 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  25 
 Tweede graad 

 NR  Binnenvaart (*) 

 2.2  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken): Gebruiken vakterminologie 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.3  De leerlingen communiceren func�oneel in het Frans. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken): Gebruiken vaktaal 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  27 
 Tweede graad 

 NR  Binnenvaart (*) 

 2.4  De leerlingen communiceren func�oneel in het Engels. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Riverspeak 
 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken): Gebruiken van de basisbegrippen uit de Riverspeak 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.5  De leerlingen communiceren func�oneel in het Duits. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken): Gebruiken vakterminologie 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 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 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.7  De leerlingen lichten de geschiedenis van de binnenvaart toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Geschiedenis van de binnenvaart 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.8  De leerlingen lichten de principes van surveilleren toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Basisprincipes van binnenscheepvaartreglementering 
 - Basisprincipes van vaarregels 
 - Geografie van rivieren, kanalen en kunstwerken op de waterwegen in de Benelux 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.9  De leerlingen lichten basisvaardigheden toe om een schip te besturen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Basisprincipes van naviga�emiddelen en naviga�etechnieken 
 - Invloed van externe factoren: stromingen, ge�jden, ondieptes, nabijheid van andere schepen 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.10  De leerlingen hanteren de veiligheidsuitrus�ng en -procedures volgens richtlijnen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Persoonsgebonden en scheepsgebonden documenta�e 
 - Signalisa�e 
 - Veiligheidsprocedures en –regels voor de binnenscheepvaart 
 Procedurele kennis 
 - Hanteren van veiligheidsuitrus�ng en -procedures volgens richtlijnen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.11  De leerlingen verwerven vaardigheden om urgen�emaatregelen uit te voeren bij een noodgeval. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Basisveiligheid 
 - Basisprincipes van brandpreven�e 
 - Basisprincipes van preven�e van milieuverontreiniging 
 Procedurele kennis 
 - Interpreteren van het veiligheidsplan 
 - Toepassen van het evacua�eplan 
 - Toepassen van basisprincipes van brandpreven�e 
 - Toepassen van basisprincipes van preven�e van milieuverontreiniging 
 - 25 meter zwemmen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.12  De leerlingen voeren handelingen uit ter assisten�e voor het vastmaken van schepen zoals aan- en afmeren. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Ankertechnieken 
 - Risico’s bij aan- en afmeren 
 Procedurele kennis 
 - Afstemmen van de techniek bij het af- of aanmeren 
 - Voorbereiden van de uitrus�ng van het schip op aan- en afmeren 
 - Hanteren van trossen, meerlijnen, … bij het aan-en afmeren 
 - Toepassen van schiemanswerk 
 - Toepassen van ankertechnieken 
 - Uitvoeren van procedures voor het vastmaken en losmaken van vaartuigen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.13  De leerlingen assisteren bij het laden en lossen van schepen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Basisprincipes van veiligheidsregels voor de binnenscheepvaart 
 - Basisprincipes van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van veiligheidsregels voor de binnenscheepvaart 
 - Toepassen van de modaliteiten voor het laden en lossen van goederen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.14  De leerlingen voeren onder toezicht van de schipper het onderhoud uit van het dek en de dekinstalla�es van het schip zoals kabels, touwen, windassen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Types schepen en hun lading waaronder passagiersschepen 
 - Ver�ypes en het gebruik van verf 
 - Schoonmaaktechnieken 
 - Oppervlaktebehandelingen zoals schuren, ontroesten, schilderen, lakken 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van veiligheidsinstruc�ekaarten en handleidingen zoals handleidingen voor schoonmaakproducten 
 - Uitvoeren van onderhoud van het dek 
 - Uitvoeren van onderhoud aan dekinstalla�es 
 - Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen 
 - Toepassen van onderhoudsprocedures 
 - Registreren en melden van verbruikte goederen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.15  De leerlingen voeren preven�ef basisonderhoud van motoren of uitrus�ngen uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Verbindingstechnieken in func�e van basisonderhoud 
 - Elektrische veiligheidsnormen in func�e van basisonderhoud 
 - Elektriciteit in func�e van basisonderhoud: machineonderdelen en machinesystemen 
 - Mechanica in func�e van basisonderhoud: machineonderdelen en machinesystemen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap 
 - Uitvoeren van preven�eve onderhoudsac�es zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen 
 - Reinigen van de machinekamer 
 - Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.16  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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.17  De leerlingen ruimen de werkzone op, maken ze schoon en voeren een basisonderhoud van het gereedschap en de installa�es uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van het basisonderhoud van gereedschappen en installa�es 
 - Opruimen van de werkzone 
 - Schoonmaken van de werkzone 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Binnenvaart (*) 

 2.18  De leerlingen voeren huishoudelijke taken uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Bereiden van  eenvoudige gerechten 
 - Toepassen van de richtlijnen voor hygiëne en voedselveiligheid 
 - Reinigen van de accommoda�e 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.2.  Studierich�ng: Bouw 

 NR  Bouw 

 2.1  De leerlingen analyseren de opdracht. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten werkdocumenten en construc�es van bouwknopen 
 Conceptuele kennis 
 - Werkdocumenten, tekeningen en plannen 
 - Bouwteam 
 - Bouwknopen: 
 > Funderingsaanzet – vloerplaat 
 > Vloerplaat – opgaand metselwerk 
 > Opgaand metselwerk – dakrand 
 - Eigenschappen van de gebruikte materialen en hun mengverhoudingen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van werkdocumenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, ontwerpschetsen, ontwerpplannen, uitvoeringsplannen, detailplannen 
 - Opstellen van een projectdossier: 
 > Selecteren van de uitvoeringsfase 
 > Selecteren van materialen en gereedschappen 
 > Bepalen van een op�male werkvolgorde 
 > Opstellen van meetstaten 
 > Opstellen van eenvoudige kostprijsberekeningen 
 - Raadplegen van relevante informa�ebronnen 
 - Gebruiken van func�onele rekenvaardigheden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
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 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bouw 

 2.2  De leerlingen maken CAD-tekeningen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Regels voor conversie van meeteenheden 
 - Tekennormen 
 - Tekenprojec�es in 2D 
 - Tekening- en planlezen 
 Procedurele kennis 
 - Interpreteren van meetstaten 
 - Gebruiken van tekennormen 
 - Gebruiken van symbolenbibliotheek voor eenvoudige symbolen zoals maataanduidingen, niveaus 
 - Maken van uitvoeringsschetsen 
 - Tekenen van eenvoudige uitvoeringsplannen 
 - Gebruiken van relevante tekenprogramma’s (CAD) om 2D-tekeningen te maken 
 - Beheren van CAD-tekeningen zoals opslaan, afdrukklaar maken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bouw 

 2.3  De leerlingen organiseren de inrich�ng van de bouwplaats. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - (Veiligheids)pictogrammen 
 - Voorschri�en met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
 - Materialen en gereedschappen 
 - Elektriciteit in func�e van de werkzaamheden 
 - Mee�oestellen zoals waterpas, lintmeter, pasdarm, automa�sch waterpastoestel, vouwmeter, (schiet)lood, winkelhaak 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve 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 �ltechnieken 
 - Aanbrengen van (veiligheids)signalisa�e 
 - Klaarleggen van materialen en gereedschappen in func�e van de op�male werkplekinrich�ng 
 - Toepassen van opslag- en stapeltechnieken 
 - Aanwenden van beschermingstechnieken voor materiaal en materieel 
 - Organiseren van aanslui�ngen voor water, elektriciteit en verlich�ng 
 - Reinigen van materialen en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 
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 - Opruimen van materialen en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 
 - Uitze�en van bouwlijnen 
 - Gebruiken van mee�oestellen zoals waterpas, lintmeter, pasdarm, automa�sch waterpastoestel, vouwmeter, (schiet)lood, winkelhaak 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bouw 

 2.4  De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen op een correcte en veilige manier. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Machines en gereedschappen 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Gebruiken van machines op een correcte en veilige manier: 
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 > 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bouw 

 2.5  De leerlingen werken op hoogte. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Veiligheidsinstruc�es werken op hoogte 
 - Voorwaarden om een steiger te betreden 
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 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van ladders conform de veiligheidsregels als toegangsmiddel 
 - Werken op hoogte met behulp van schragen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bouw 

 2.6  De leerlingen voeren metselwerk uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten bouwmaterialen,  uitvoeringstechnieken, soorten metselverbanden, soorten 
 voegtechnieken 
 Conceptuele kennis 
 - Bouwmaterialen 
 - Uitvoeringstechnieken 
 - Bouwknopen: 
 > funderingsaanzet – vloerplaat 
 > opgaand metselwerk – dakrand 
 - Metselverbanden in func�e van bouws�jl en maatschappelijke trends 
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 - Geprefabriceerde elementen 
 - Stut- en schoortechnieken 
 - Isola�ematerialen: 
 > soorten 
 > eigenschappen 
 - Isola�enormen: 
 > Lambda-waarde 
 > R-waarde 
 - Voegtechnieken 
 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, uitvoeringsplan, detailplan 
 - Volgen van technische voorschri�en 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 
 - Toepassen van stut- en schoortechnieken zoals bij het aanbrengen van rollagen 
 - Plaatsen van waterkering volgens plaatsingsvoorschri�en 
 - Plaatsen van thermische isola�e volgens plaatsingsvoorschri�en 
 - Afwerken van muren 
 - Uitvoeren van voegwerken in func�e van het metselwerk 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles: 
 > loodrecht 
 > haaks 
 > waterpas 
 > vlak 
 > in verband 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
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 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.7  De leerlingen voeren betonneringswerkzaamheden uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Beton: 
 > Samenstelling 
 > Hulpstoffen 
 - Betonneringstechnieken 
 - Bekis�ngstechnieken 
 - Bekis�ngsplan 
 - Wapeningsplan 
 - Ontkis�ngstechnieken 
 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, bekis�ngsplan, wapeningsplan 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Toepassen van juiste mengverhoudingen en hulpstoffen bij beton 
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 - Toepassen van bekis�ngstechnieken 
 - Interpreteren van een wapeningsplan 
 - Toepassen van ijzervlech�echnieken 
 - Toepassen van principes van minimum betondekking en correcte tussenafstanden bij wapening 
 - Aanmaken van beton volgens de juiste mengverhoudingen: 
 > Manueel 
 > Machinaal 
 - Maken van betonconstruc�es zoals dekstenen, kolommen, lateien: 
 > Storten 
 > Spreiden 
 > Verdichten 
 > Afwerken 
 - Toepassen van ontkis�ngstechnieken 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van  visuele kwaliteitscontrole 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.8  De leerlingen plaatsen dekvloeren. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Vloeropbouw 
 - Uitvoeringstechnieken: 
 > Samenstelling zand-cementmortel 
 > Aanslui�ng vloer – muur 
 > Wapeningsne�en en vezels 
 > Verenigbaarheid van materialen 
 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, uitvoeringsplan, detailplan 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Aanmaken van zand-cementmortel volgens de juiste mengverhoudingen: 
 > Manueel 
 > Machinaal 
 - Aanbrengen van zand-cementmortel: 
 > Spreiden 
 > Verdichten 
 > Afreien 
 > Effenen 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
 > Horizontaliteit 
 > Vlakheid 
 > Pas aanhouden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
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 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.9  De leerlingen leggen een tegelvloer. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder keramische tegels, betontegels, klinkers, tegels van natuursteen 
 Conceptuele kennis 
 - Vloeropbouw 
 - Eigenschappen tegelsoorten in func�e van hun verwerking: 
 > Breekbaarheid 
 > Snijbaarheid 
 > Voegdikte en voegmortel 
 - Uitvoeringstechnieken: 
 > Vloertegels in een mortelbed 
 > Vloertegels in een verse dekvloer 
 > Vloertegels op een verharde dekvloer 
 > Voegtechnieken 
 - Tegelverbanden en legpatronen zoals dambord, halfsteen, Romeins, visgraat 
 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, uitvoeringsplan, detailplan 
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 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Aanpassen van vloertegels: 
 > Knippen 
 > Snijden 
 - Plaatsen van vloertegels in een mortelbed: 
 > Aanmaken van legmortel volgens de juiste mengverhoudingen 
 > Verspreiden van legmortel op de dekvloer 
 > Plaatsen van vloertegels volgens legpatroon 
 - Voegen van vloertegels: 
 > Aanmaken voegmortel 
 > Aanbrengen van voegmortel 
 > Schoonmaken van voegen en tegels 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles: 
 > Horizontaliteit 
 > Vlakheid 
 > Voegdikte 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.10  De leerlingen ze�en wandtegels. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Samenstelling tegelsoorten 
 - Eigenschappen tegelsoorten in func�e van hun verwerking: 
 > Breekbaarheid 
 > Snijbaarheid 
 > Voegdikte en voegmortel 
 - Uitvoeringstechnieken: 
 > Plaatsingstechnieken 
 > Voegtechnieken 
 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, uitvoeringsplan, detailplan 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Aanpassen van wandtegels door middel van: 
 > Knippen 
 > Snijden 
 - Lijmen van wandtegels: 
 > Aanmaken van lijm volgens de juiste mengverhoudingen 
 > Aanbrengen van lijm op de ondergrond 
 > Plaatsen van wandtegels 
 - Voegen van wandtegels: 
 > Aanmaken voegmortel 
 > Aanbrengen van voegmortel 
 > Schoonmaken van voegen en tegels 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles: 
 > Ver�caliteit 
 > Vlakheid 
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 > Voegdikte 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.11  De leerlingen brengen na�e bepleistering aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Uitvoeringstechnieken: 
 > Eénlagig 
 > Tweelagig 
 - Pleistermortels 
 - Profielsoorten 
 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, uitvoeringsplan, detailplan 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
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 - Aanbrengen van een éénlagige bepleistering: 
 > Aanmaken van pleistermortel volgens de juiste mengverhoudingen 
 > Plaatsen van profielen 
 > Afreien pleisterlaag 
 > Egaliseren pleisterlaag 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.12  De leerlingen leggen huisriolering en afwateringstelsel aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder onderdelen van een rioleringsnet 
 Conceptuele kennis 
 - Gescheiden riolering 
 - Bouwmaterialen 
 - Uitvoeringstechnieken 
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 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, uitvoeringsplan, detailplan 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Plaatsten van buizen voor verschillende soorten effluenten zoals afval-, regen-, grond- en rioolwater 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.3.  Studierich�ng: Elektriciteit 

 NR  Elektriciteit 

 2.1  De leerlingen interpreteren technische dossiers. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Technische dossiers zoals vaktechnische informa�e, productspecifica�es, onderhoudsinstruc�es, grondplan, as-builtplan, dossier voor technische keuring 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.2  De leerlingen lezen technische tekeningen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Symbolen en normen 
 Procedurele kennis 
 - Lezen van elektrische schema’s 
 - Lezen van (elektro)pneuma�sch schema’s 
 - Lezen van elektronische schema’s   
 - Lezen van een situa�eschets of construc�eschema 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.3  De leerlingen maken technische tekeningen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Symbolen en normen 
 Procedurele kennis 
 - Tekenen van ééndraadsschema's en situa�eschema's 
 - Tekenen van bedradingsschema's: leidingschema's en stroomkringschema's 
 - Tekenen van elektrische schema’s of circuits 
 - Tekenen van (elektro)pneuma�sch schema’s 
 - Tekenen van elektronische schema’s   
 - Tekenen van schema’s met behulp van ICT 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.4  De leerlingen onderhouden machines en gereedschappen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Visuele (roest, verkleuring, …) en audi�eve kenmerken van slijtage en defecten 
 - Onderhoudsproducten 
 Procedurele kennis 
 - Controleren van de staat van machines en gereedschappen voor gebruik 
 - Controleren van de staat van machines en gereedschappen voor onderhoud 
 - Volgen van onderhoudsinstruc�es 
 - Uitvoeren van preven�eve onderhoudsac�es van gereedschappen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  63 
 Tweede graad 

 NR  Elektriciteit 

 2.5  De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Gebruik van machines en gereedschappen 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van machines 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van handgereedschappen 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van elektrische gereedschappen 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van hulpmiddelen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.6  De leerlingen testen componenten en installa�es door gebruik te maken van mee�nstrumenten. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Controlemethoden, meetmethoden en mee�echnieken 
 - Eenheden en grootheden bij de gebruikte mee�nstrumenten 
 - Mee�nstrumenten: mul�meter, ampèretang 
 - Werking, componenten en onderdelen van een elektrische installa�e 
 - Werking, componenten en onderdelen van een (elektro)pneuma�sche installa�e 
 - Onderdelen van het AREI in func�e van het leerplandoel 
 - Gouden 8 (Vitale 5) 
 Procedurele kennis 
 - Selecteren van mee�nstrumenten 
 - Correct instellen van mee�nstrumenten 
 - Gebruiken van mul�meter 
 - Gebruiken van ampèretang 
 - Gebruiken van mee�nstrumenten zoals isola�emeter, drukmeter, infraroodcamera, diagnosetoestel, vouwmeter, rolmeter, waterpas, laser 
 - Interpreteren van meetresultaten 
 - Beoordelen van de werking van onderdelen en componenten zoals schakelaars, lampen, relais, circula�epomp 
 - Testen van een eigen installa�e 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Evalueren 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Elektriciteit 

 2.7  De leerlingen analyseren de opdracht. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie, nota�es en namen van materialen, componenten en gereedschappen inherent aan de a�akening van de doelzin 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Interpreteren van schema’s 
 - Volgen van normen en regelgeving zoals AREI, BA4/BA5, Atex-richtlijnen, richtlijnen, geldende normen en procedures voor een keuring door de technische 
 controle 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Ontleden van de opdracht in deelopdrachten 
 - Bepalen van een werkvolgorde 
 - Kiezen van materialen en gereedschappen 
 - Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.8  De leerlingen passen fysische wetma�gheden toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Spanning, stroom, weerstand, vermogen 
 - Wet van Ohm 
 - Wet van vermogen 
 Conceptuele kennis 
 - Fysische wetma�gheden: wet van Ohm, wet van vermogen, serie- en parallel, wet van Pouillet, wet van arbeid en rendement 
 - Basislichtschakelingen zoals enkelpolige schakeling, dubbelpolige schakeling, wisselschakeling 
 Procedurele kennis 
 - Maken van berekeningen op de fysische wetma�gheden 
 - Omze�en van eenheden en grootheden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Elektriciteit 

 2.9  De leerlingen ze�en leidingstracés uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - A�ekenen van componenten, leidingen en kanalisa�es 
 - Gebruiken van gepast gereedschap zoals waterpas, laser, smetkoord 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.10  De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisa�es en installa�ecomponenten. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Soorten verbindingen en leidingen 
 - Soorten installa�ecomponenten en hun kenmerken 
 - Soorten installa�etoebehoren met bijhorende veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Dimensioneren van leidingen 
 - Toepassen van verbindingstechnieken 
 - Monteren en plaatsen van leidingen, buizen en kanalisa�es zoals leidingen voor elektrische kringen, aardgas- en lpg-binnenleidingen, leidingen voor aanvoer 
 van warm en koud water, leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater, centrale verwarmingsleidingen 
 - Monteren en plaatsen van installa�ecomponenten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.11  De leerlingen leggen en trekken elektrische bekabeling. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Onderdelen van het AREI in func�e van het leerplandoel 
 - Soorten elektrische bekabeling 
 Procedurele kennis 
 - Bepalen van de diameter en de lengte van de draden in func�e van de verbruiker 
 - Trekken van elektrische bekabeling 
 - Leggen van elektrische bekabeling 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.12  De leerlingen plaatsen een aardingssysteem en sluiten dit aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Onderdelen van het AREI in func�e van het leerplandoel 
 - Hoofd- en bijkomende equipoten�ale verbindingen 
 - Bekabeling van het aardingssysteem 
 Procedurele kennis 
 - Plaatsen van een aardingsysteem 
 - Aansluiten van een aardingsysteem 
 - Meten van de aarding 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.13  De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Componenten zoals elektrische componenten en onderdelen, hydraulische componenten en onderdelen, (elektro)pneuma�sche componenten en 
 onderdelen, componenten en onderdelen van koelinstalla�es, installa�etoebehoren voor aardgas- en lpg- binnenleidingen, installa�etoebehoren voor centrale 
 verwarmingsinstalla�es en sanitaire installa�es, leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater, onderdelen van voertuigen 
 - Soorten verbindingen en werkwijzen bij verbindingen zoals bekabeling, leidingen, buizen, kanalisa�es, koppelingen 
 - Evolu�e van de nieuwe verbindingstechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van borgingstechnieken 
 - Toepassen van (de)montagetechnieken zoals solderen, pennen, lijmen, lassen, persen 
 - Toepassen van verbindingstechnieken zoals solderen, lassen, gebruiken van schroeven, bout-moer, dich�ngen, connectoren 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.14  De leerlingen maken elektrische schakelingen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Basisprincipes rond gelijkspanning en wisselspanning 
 - Werking van de gebruikte elektrische componenten en onderdelen 
 - Werking van componenten rond datacommunica�e en netwerkverbindingen zoals (Wi-Fi)router, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, modem, GPS, radio 
 - Gebruik van een sensor zoals eindeloopschakelaar, reedcontacten, bewegingssensor, benaderingssensor, op�sche sensor, infraroodsensor, temperatuursensor, 
 sensor benzineniveau, regensensor 
 Procedurele kennis 
 - (De)monteren van componenten rond datacommunica�e 
 - Aansluiten van componenten rond datacommunica�e 
 - Realiseren van een project met basislichtschakeling(en) 
 - Instellen en aansluiten van een programmeerbare module 
 - Realiseren van een project met relaisschakeling(en ) 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.15  De leerlingen maken (elektro)pneuma�sche schakelingen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Werking van de gebruikte (elektro)pneuma�sche componenten 
 Procedurele kennis 
 - (De)monteren van (elektro)pneuma�sche componenten 
 - Aansluiten van (elektro)pneuma�sche componenten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.16  De leerlingen maken een elektronische schakeling. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Werking van elektronische componenten: weerstand, schakelaar of drukknop, led of diode, ba�erij, component uit de hernieuwbare energie zoals zonnecel, 
 windmolen 
 Procedurele kennis 
 - Maken van een elektronische schakeling 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.17  De leerlingen voeren handelingen uit met mechanische onderdelen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Werking van de gebruikte mechanische onderdelen 
 - Onderhoudsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van eenvoudige handelingen met mechanische onderdelen zoals het uitvoeren bij het onderhoud, een installa�e of een vervoersmiddel, 
 (de)monteren, vervangen van componenten 
 - Gebruiksklaar maken van de installa�e of vervoersmiddel 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.4.  Studierich�ng: Hout 

 NR  Hout 

 2.1  De leerlingen analyseren de opdracht. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten massief hout, soorten plaatmateriaal, soorten beslagwerk 
 Conceptuele kennis 
 - Werkdocumenten, tekeningen en plannen 
 - Massief hout, plaatmateriaal en beslagwerk 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van werkdocumenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, ontwerpschetsen, ontwerptekening, uitvoeringstekening, detailtekening 
 - Bepalen van afme�ngen 
 - Tekenen van schetsen 
 - Raadplegen van relevante informa�ebronnen 
 - Gebruiken van func�onele rekenvaardigheden 
 - Opstellen van een projectdossier: 
 > Selecteren van uitvoeringstechnieken 
 > Bepalen van een op�male werkvolgorde 
 > Selecteren van materialen en gereedschappen 
 > Opstellen van een materiaalstaat 
 > Opstellen van een eenvoudige kostprijsberekening 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Hout 

 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) 
 - Beheren van CAD-tekeningen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Hout 

 2.3  De leerlingen leggen het verband tussen de structuur en de eigenschappen van massief hout. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder schors, bast, cambium, houtstralen, spinhout, kernhout, vezelrich�ng, draad 
 Conceptuele kennis 
 - Groei van een boom 
 - Intern func�oneren van een boom 
 - Loof- en naaldhout: 
 > Soorten 
 > Kenmerken 
 > Verschillen 
 > Eigenschappen 
 > Handelsafme�ngen 
 > Toepassingen 
 - Natuurlijke eigenschappen: 
 > Structuur 
 > Kleur 
 > Glans 
 > Duurzaamheid 
 > Volumemassa 
 > Bewerkbaarheid 
 - Fysische eigenschappen: 
 > Massadichtheid 
 > Evenwichtsvochtgehalte 
 > Vezelverzadigingspunt 
 > Werken van hout 
 - Zaagwijze boomstam: 
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 > Dos 
 > Kwar�ers 
 > Vals kwar�ers 
 - Langshout, kopshout 
 - Stapelen van nat en droog hout 
 - Drogen van hout 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.4  De leerlingen organiseren hun werkplek veilig en ordelijk. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - (Veiligheids)pictogrammen 
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 - Veiligheidsinstruc�ekaarten 
 - Werkinstruc�ekaarten 
 - Materialen en gereedschappen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve 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 �ltechnieken 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot het onderhoud van de werkplek, schoonmaken – reinigen van materiaal, persoonlijke hygiëne 
 - Klaarleggen van materialen en gereedschappen in func�e van de op�male werkvolgorde 
 - Opruimen van materialen en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Hout 

 2.5  De leerlingen bereiden de grondstoffen voor op de werkopdracht. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten massief hout, soorten plaatmateriaal 
 Conceptuele kennis 
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 - Massief hout en plaatmaterialen 
 - Zaagwijze 
 - Zaagplan 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van werkdocumenten, tekeningen en plannen 
 - Gebruiken van func�onele rekenvaardigheden 
 - Hanteren van afschrijfmethodes 
 - Hanteren van merktekens 
 - Uitsme�en van massief hout 
 - Gebruiken van een zaagplan 
 - Opdelen van plaatmateriaal 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Kantrechten en a�orten van massief hout 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Stapelen in func�e van de op�male werkvolgorde 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Hout 

 2.6  De leerlingen passen manuele hou�echnieken toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Manuele hou�echnieken 
 - Materialen en manuele handgereedschappen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van werkdocumenten, tekeningen en plannen 
 - Gebruiken van func�onele rekenvaardigheden 
 - Toepassen van afschrijfmethodes 
 - Hanteren van merktekens 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Toepassen van manuele hou�echnieken zoals schaven, zagen, boren, schuren, nagelen, beitelen 
 - Gebruiken van manueel handgereedschap 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.7  De leerlingen hanteren snijgereedschappen op houtbewerkingsmachines. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Opbouw en werking van houtbewerkingsmachines 
 - Verspaningstechnieken 
 - Verspaningsgereedschappen 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Uitvoeren van veiligheidsmaatregelen en –voorschri�en 
 - Selecteren van snijgereedschappen 
 - Controleren van snijgereedschappen 
 - Monteren van snijgereedschappen 
 - Vervangen van snijgereedschappen 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
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 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Hout 

 2.8  De leerlingen hanteren houtbewerkingsmachines. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - (Veiligheids)pictogrammen 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Verspaningstechnieken 
 - Verspaningsgereedschappen 
 - Opbouw en werking van houtbewerkingsmachines 
 - Randapparatuur 
 - Machine-instellingen en veiligheidsinstruc�es 
 - Construc�e- en verbindingstechnieken 
 - Bewerkingsmethodes 
 - Kwaliteitsnormen, waarden en toleran�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, ontwerpschetsen, ontwerptekening, uitvoeringstekening, 
 detailtekening 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve 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: 
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 > Zagen 
 > Schaven 
 > Boren 
 > Schuren 
 > Profileren 
 - Hanteren van merktekens 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
 - Ondernemen van ac�e bij onvoorziene omstandigheden of problemen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Hout 

 2.9  De leerlingen vergaren onderdelen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Opspansystemen (manueel en machinaal) 
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 - Lijmsoorten 
 - Montagetechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, ontwerpschetsen, ontwerptekening, uitvoeringstekening, 
 detailtekening 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Hanteren van elektrisch of pneuma�sch handgereedschap 
 - Aanwenden van lijmsoorten 
 - Aanwenden van montagetechnieken 
 - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen 
 - Toepassen van controle- en meetmethoden 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
 - Hanteren van merktekens 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.10  De leerlingen werken oppervlakken af. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Afwerkingstechnieken 
 - Beschermings-, onderhouds- en afwerkingsproducten 
 - Voorschri�en met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
 - Massief hout en plaatmaterialen 
 - Materialen en gereedschappen 
 - E�ke�ering en produc�den�fica�e 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot het veilig hanteren van producten 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Toepassen van afwerkingstechnieken 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
 - Uitvoeren van kleine herstellingen en retouches indien nodig 
 - Beschermen van afgewerkte werkstukken 
 - Stockeren van afgewerkte werkstukken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.5.  Studierich�ng: Mechanica 

 NR  Mechanica 

 2.1  De leerlingen interpreteren technische dossiers en lasmethodebeschrijvingen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Technische dossiers 
 - Lasmethodebeschrijvingen 
 - Tabellen en grafieken 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Mechanica 

 2.2  De leerlingen lezen technische tekeningen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Symbolen en normen 
 Procedurele kennis 
 - Lezen van 2D tekeningen 
 - Lezen van 3D tekeningen 
 - Lezen van samenstellingstekeningen 
 - Lezen van een eenvoudig pneuma�sch of hydraulisch schema 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.3  De leerlingen maken technische tekeningen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Symbolen en normen 
 - Vorm- en plaatstoleran�es 
 - Passingstelsel 
 Procedurele kennis 
 - Tekenen van 2D tekeningen 
 - Tekenen van 3D tekeningen 
 - Tekenen van samenstellingstekeningen 
 - Tekenen met behulp van ICT 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.4  De leerlingen onderhouden machines en gereedschappen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Onderhoudsproducten en schoonmaaktechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Controleren van de staat van machines en gereedschappen voor gebruik 
 - Controleren van de staat van machines en gereedschappen voor onderhoud 
 - Volgen van onderhoudsinstruc�es 
 - Voeren preven�eve onderhoudsac�es uit van gereedschappen 
 - Voeren kleine herstellingen uit 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Mechanica 

 2.5  De leerlingen gebruiken mee�nstrumenten. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Mee�nstrumenten: schuifmaat, micrometer/schroefmaat, meetlat, rolmeter, hoogtemaat, dieptemaat, winkelhaak, gradenboog 
 - Eenheden en grootheden 
 - Analoge afleesmethode 
 - Controle- en mee�echnieken 
 Procedurele kennis 
 - Selecteren van mee�nstrumenten 
 - Instellen van mee�nstrumenten 
 - Gebruiken van mee�nstrumenten: 
 > Schuifmaat 
 > Micrometer 
 > Meetlat 
 > Rolmeter 
 > Hoogtemaat 
 > Dieptemaat 
 > Winkelhaak 
 > Gradenboog 
 - Uitvoeren van controleme�ngen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Evalueren 
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 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.6  De leerlingen analyseren de opdracht en leggen een volgorde van eigen werkzaamheden vast. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie, nota�es en namen van materialen, componenten en gereedschappen inherent aan de a�akening van de doelzin 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Interpreteren van tekeningen 
 - Opzoeken en volgen van normen en regelgeving zoals ISO lasserkwalifica�enormen, de constructeursvoorschri�en, de autotechnische keuringsnormen 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Bepalen van een werkvolgorde 
 - Ontleden van de opdracht in deelopdrachten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.7  De leerlingen ordenen materialen: ferro, non-ferro en kunststof. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materialen: ferro, non-ferro en kunststof 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Mechanica 

 2.8  De leerlingen passen fysische wetma�gheden toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Grootheden en eenheden 
 Conceptuele kennis 
 - Stelling van Pythagoras 
 - Assenstelsel 
 - Bewegingsleer: 
 > Rust – beweging 
 > Baan – afgelegde weg 
 > Snelheid - gemiddelde snelheid 
 > Eenparig rechtlijnige beweging 
 > Eenparige cirkelvormige beweging 
 > Toerental – omtreksnelheid 
 - Krachten: groo�e, rich�ng en zin van een kracht 
 - Overbrengingen: 
 > Riem 
 > Ke�ng 
 > Tandwiel 
 > Wrijvingswielen 
 - Elektriciteit: 
 > Wet van Ohm 
 > Arbeid – vermogen 
 Procedurele kennis 
 - Maken van berekeningen op de wetma�gheden 
 - Omze�en van grootheden en eenheden 
 - Gebruiken van overbrengingen bij mechanische construc�es 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.9  De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Snijgereedschappen 
 - Hardmetalen en HSS snijgereedschappen 
 - Snijgeometrie 
 - Opspan- en kleminrich�ngen 
 - Soorten verf en verdunners 
 Procedurele kennis 
 - Interpreteren van een werktekening of samenstellingstekening 
 - Monteren van snijgereedschap: 
 > Selecteren van het juiste snijgereedschap 
 > Monteren van snijgereedschappen 
 > Afstellen en instellen van snijgereedschappen   
 - Posi�oneren van werkstukken en onderdelen 
 > Gebruiken van opspan- en kleminrich�ngen 
 > Toepassen van gepaste posi�oneringstechnieken 
 - Voorbereiden van de te spuiten oppervlakken van een metalen object 
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 > Afplakken van oppervlakten 
 > Opzuiveren van het oppervlak 
 > Verwijderen van oneffenheden 
 - Verzamelen van materiaal en gereedschappen 
 - Gebruiksklaar instellen van machines en gereedschappen 
 - Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals beschermen van oppervlakten, ontve�en van materiaal, ontbramen van materiaal, vijlen van materiaal 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.10  De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Componenten en onderdelen zoals niet-dragende plaatonderdelen, carrosserie-elementen, construc�e-elementen 
 - Types verbindingen (losneembare en vaste verbindingen) en werkwijzen bij verbindingen 
 - Handgereedschappen 
 - Evolu�e van de nieuwe verbindingstechnieken 
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 Procedurele kennis 
 - Toepassen van borgingstechnieken 
 - Toepassen van (de)montagetechnieken 
 - Toepassen van verbindingstechnieken zoals lassen, klinken, lijmen, gebruiken van schroeven, bout-moer 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.11  De leerlingen passen a�ekentechnieken toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Maat- en vormtoleran�es 
 - A�ekengereedschap 
 Procedurele kennis 
 - A�ekenen van maten op materiaal 
 - Traceren van werkstukken 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.12  De leerlingen brengen plaat of plaatonderdelen op maat door knippen, zagen, snijden en ponsen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Maat- en vormtoleran�es 
 - Snij en a�ortgereedschappen 
 - Machines zoals plaatschaar, lintzaag 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Op maat brengen van diverse materialen en vormen door te knippen, zagen, snijden, slijpen en vijlen 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van gereedschappen en machines 
 - Hanteren van manuele technieken 
 - Uitvoeren van machinale bewerkingen 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.13  De leerlingen passen niet-verspanende technieken toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Maat- en vormtoleran�es 
 - Machines zoals plooibank, vingerzetbank 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Plooien van materiaal 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van machines 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.14  De leerlingen passen verspanende technieken toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Maat- en vormtoleran�es 
 - Verspaningsmachines 
 - Handgereedschappen zoals slijpgereedschappen 
 - Snij- en koelvloeistoffen 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van verspanende technieken: boren, slijpen, schuren, zagen, draaien, frezen, vijlen en schroefdraad snijden 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van gereedschappen en machines 
 - Hanteren van manuele technieken 
 - Uitvoeren van machinale bewerkingen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.15  De leerlingen lassen materialen door middel van hoeknaadverbindingen en stompe plaatlassen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Lasparameters 
 - MIG/MAG automaat 
 - Beklede elektrode 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Instellen van lasapparatuur 
 - Bedienen van lasapparatuur zoals MIG/MAG lastoestel, beklede elektrode lastoestel 
 - Lassen van hoeknaadverbindingen onder de hand 
 - Lassen van stompe plaatlas 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van gereedschappen en machines 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.16  De leerlingen monteren en demonteren onderdelen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Montagegereedschappen 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Monteren en demonteren van (zelfgemaakte) onderdelen 
 - Veilig en efficiënt gebruiken van montagegereedschappen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Mechanica 

 2.17  De leerlingen vervaardigen een product met behulp van een computergestuurde machine. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Vervaardigen van een product met behulp van een computergestuurde machine zoals 3D-printer, lasercu�er, CNC-machine 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Mechanica 

 2.18  De leerlingen sluiten pneuma�sche of hydraulische componenten aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Werking van de gebruikte pneuma�sche of hydraulische componenten 
 Procedurele kennis 
 - Aansluiten van pneuma�sche of hydraulische componenten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Mechanica 

 2.19  De leerlingen voeren afwerkingstechnieken uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Roestwerende producten 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van afwerkingstechnieken zoals ontve�en van materiaal, ontbramen van materiaal, vijlen van materiaal 
 - Aanbrengen van een beschermingslaag 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.6.  Studierich�ng: Printmedia 

 NR  Printmedia 

 2.1  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
 hoofd- en bijzaken 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; 
 vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
 visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals 
 beweren, meedelen, beloven, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt, gebruiken 
 van standpunt, argument en conclusie 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrij�, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
 elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inze�en, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
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 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Printmedia 

 2.2  De leerlingen onderscheiden de druktechnieken, het grafisch drukproces en de printmedia. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Drukkunst, -technieken en drukafwerking in �jd en ruimte zoals evolu�es, toepassingen, oude en nieuwe drukmethoden, materialen, trends,  technologische 
 en digitale ontwikkelingen 
 - Het grafisch produc�eproces en de printmedia: 
 > Principe, kenmerken en vormen van druktechnieken zoals hoog-, vlak-, diep-, doordruk en digitaal drukken en printen 
 > Concepten en voorbeelden uit de diverse druktechnieken zoals stempeldruk, blinddruk, zeefdruk, offsetdruk, flexodruk, steendruk, tampondruk, 
 gravure/etsen, stencilen, printen 
 > Drukmaterialen en -elementen zoals drukvorm, drager, inkt en drukkracht/drukprocédé, kleur 
 > Rela�e soort grafisch drukwerk, soort drukdragers en afwerkingsmogelijkheden 
 - Overeenkomsten en verschillen in drukpersen, printmachine, machine(-straat), -lijn 
 - Bouwstenen, materialen, technieken en beeldende middelen 
 - Crea�e(f)proces 
 - Informa�ebronnen zoals bibliotheek, documenterende websites, literatuur, �jdschri�en, media, musea, industrie 
 Procedurele kennis 
 - Onderscheiden de drukkunsten, -technieken, toepassingen en ontwikkelingen binnen de grafische sector en printmedia in �jd en ruimte 
 - Ontleden van eenvoudige druktechnieken en het grafisch drukproces 
 - Onderscheiden het crea�ef grafisch drukproces en de beeldbouwstenen, vormgevingselementen, composi�e en kleur bij ontwerpvoorbeelden van 
 eenvoudige druktechnieken en -toepassingen 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Printmedia 

 2.3  De leerlingen onderscheiden de stappen in het grafisch produc�eproces. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Fases binnen het grafisch produc�eproces zoals ontwerp/lay-out, (druk)voorbereiding,  drukvormvervaardiging, machine-instelling en montage, 
  drukken/printen en nabewerking, afwerking, verpakking 
 - Crea�eproces en beeldtaal, vormgevingselementen, schetsen, composi�e, kleur en materialen in func�e van het ontwerpen en uitvoeren van eenvoudige 
 drukopdrachten 
 - Schema's, werking en basistoepassingen van courante conven�onele of digitale printmedia en persconfigura�es 
 - Drukafwerkingstechnieken zoals snijden, binden, vouwen, rillen, stansen, nieten, ponsen, lamineren, plas�ficeren, boren, afronden, a�oeken 
 - Informa�ebronnen 
 Procedurele kennis 
 - Onderscheiden de hoofdstappen binnen het grafisch produc�eproces: drukvoorbereiding, drukken/printen, druk/print-afwerking 
 - Differen�ëren de verschillende fases in het druk(technisch) proces en systemen van voorbereiding tot realisa�e van een grafische output (eindproduct) 
 - Analyseren een werkplanning en -organisa�e bij het voorbereiden, uitvoeren van eenvoudig drukwerk en afwerken volgens de verschillende stappen van het 
 produc�eproces 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Printmedia 

 2.4  De leerlingen plannen en bereiden de werkzaamheden voor. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Materialen, producten en uitvoeringstechnieken in rela�e tot de omstandigheden van de opdracht 
 - Productvereisten zoals soort, (eind)formaat, kleur, drukdragers, afwerking 
 - Eenvoudige vormgeving-, lay-out- en schetstechnieken met inhoud, opmaak, pagina's, tekst en beeld 
 - Typografische conven�es en ze�nstruc�es 
 - Kleur binnen de grafische en printmedia 
 - Opmaak- en drukindelingtechnieken 
 - Elementen (digitale) beeldbewerking zoals groo�e, posi�e, resolu�e, schaal, lagenstructuur, achtergronden, contrast en kleur 
 - Standaardfunc�es en -toepassingen so�ware(programma's) bij grafische- en printmedia 
 Procedurele kennis 
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 - Uitvoeren van een procedure voor opdrachtanalyse in func�e van de voorbereidende basiswerkzaamheden van eenvoudig, klein formaat drukwerk zoals 
 drukvoorbereiding en productvereisten, ontwerp en lay-out, drukvormvervaardiging 
 - Hanteren van een efficiënte werkmethode bij plannen, werk�jd-inscha�ng, voorbereiding en doorlopen van de verschillende stappen voor de uitvoering van 
 een afgebakende druk- en/of printopdrachten 
 - Toepassen van basisprincipes en elementen voor beeld- en vormgeving, kleur, typografische conven�es en ze�nstruc�es in func�e van de opdracht 
 - Toepassen van eenvoudige (digitale) beeldbewerkingstechnieken 
 - Toepassen van basis kleurstudie en kleurgebruiktechnieken 
 - Toepassen van eenvoudige teken- en drukindelingstechnieken 
 - Toepassen van het crea�ef proces en gebruiken van beeld- en vormgevingselementen, composi�e en kleur bij het ontwerpen (lay-out) en uitvoer van 
 eenvoudige druktoepassingen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Printmedia 

 2.5  De leerlingen registreren en rapporteren het verloop van het produc�eproces. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
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 - Strategieën voor ordening van het geheel van handelingen in �jd bij het grafisch produc�eproces 
 - Produc�everloop(schema's) en instellingen van de gebruikte drukpers/printer,  drukprocessturing en productafwerking 
 - Veiligheidsinstruc�es drukpers/printer en codes meldingen 
 - (Digitale) registra�e- en inventarissystemen 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van een (digitaal) registra�esysteem bij het produc�everloop 
 - Toepassen van codes bij melding onregelma�gheden produc�everloop 
 - Gebruiken van inventarisa�esystemen bij materiaalgebruik en grondstoffenverbruik 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Printmedia 

 2.6  De leerlingen hanteren een e�ke�ering bij het gebruik van grondstoffen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Soorten grondstoffen (voor druk/print) en hun toepassingen 
 - Inventarisa�etechnieken zoals e�ke�ering volgens opgelegde voorschri�en, vermeldings-  en aanduidingscriteria 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  114 
 Tweede graad 

 - Codes voor e�ke�ering, produc�den�fica�e en -registra�e in de printmedia 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van voorschri�en voor e�ke�ering van de grondstoffen 
 - Gebruiken richtlijnen bij herkenning en gebruik van grondstoffen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Printmedia 

 2.7  De leerlingen bedienen drukmachines voor conven�onele of digitale druk. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Technische fiches van de gebruikte drukpers/printer en machine(-straat), -lijn voor het uitvoeren van minimaal kleinmontage op conven�onele en digitale 
 manier 
 - Procedure om een machine(-straat), -lijn te bedienen, inclusief opstart- en stopprocedures 
 - Produc�eproces 
 - Eigenschappen, samenstelling en gebruik van inkten 
 - Druk- en afwerkingsproces bij één- of meerkleuren drukwerk 
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 - Kleur in de printmedia zoals kleurmodellen, kleurkwaliteit, kleurenproeven 
 - Technieken voor het waarnemen, beoordelen en verbeteren van kwaliteit van de (proef)afdruk 
 - Beeldelementen zoals beeldkwaliteit, resolu�e, raster, pixel 
 - Soorten, formaten, eigenschappen en manipula�e van drukdragers zoals papier, karton, folie, tex�el 
 - Verschil conven�onele en digitale produc�e 
 - Standaardfunc�es en toepassingen van eenvoudige so�wareprogramma's voor digitale druk 
 Procedurele kennis 
 - Hanteren van een werkplanning  en -organisa�e bij het uitvoeren van eenvoudig drukwerk volgens de verschillende stappen in het produc�eproces 
 - Toepassen van drukprocedés op aangeleverde, bewerkte of eigen crea�es/ontwerpen 
 - Gebruiken technische fiches bij keuze grondstoffen en drukdragers om deze aan de machine(-straat), -lijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten 
 - Toepassen van voorbereidingstechnieken voor drukwerk zoals eenkleuropmaak (conven�oneel), meerkleurendruk (digitaal), output genereren, maken van 
 drukvorm 
 - Toepassen van instruc�es en/of strategieën bij: 
 > Bediening drukpers / instellen interface digitale printer 
 > Handelingen bij digitale print 
 > Regelen en instellen papiertransport 
 > Instellen inktrollen, inkt- en vochtwerk, tegendruk 
 > Plaatsen drukvorm 
 > Drukken kleine oplage/eenvoudige afdruk 
 - Toepassen van basistechnieken voor het procesma�g leren waarnemen, bewaken en verbeteren van afdrukkwaliteit en kleurweergave zoals proefdruk, 
 resultaatbespreking, bijregelen drukkracht, inktgeving, posi�e afdruk 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * (In func�e van de opdracht) onder begeleiding in progressieve opbouw bedienen van conven�onele en digitale druk/print-machines zoals Offset, zeefdruk, 
 digitale druk of procedé naar keuze om aangeleverd of eigen kleinformaat drukwerk te drukken/printen 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Printmedia 

 2.8  De leerlingen onderhouden machines en materiaal. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Standaardfunc�es en toepassingen van produc�eapparatuur, gereedschappen en materialen in func�e van de printmedia 
 - Werkingsschema's van de drukpers/printmachine en de machine(-straat) en -lijn 
 - Technische eerstelijns-onderhoudsvoorschri�en, onderhoudstechnieken en -procedures voor (preven�ef en periodiek) onderhoud 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van voorgeschreven procedures voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan machines en materialen 
 - Toepassen van onderhoudsvoorschri�en voor werkplek en nabewerkingsapparatuur 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Printmedia 

 2.9  De leerlingen bedienen afwerkingsmachines en apparatuur voor druktechnische publica�e. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Diverse afwerkingstechnieken met specifieke aandacht voor snijden en vouwen 
 - Principes, instellingen, werking van snij - en vouwmachineprogramma's 
 - Standaardfunc�es en toepassingen van digitale so�ware, -accessoires, -opslag en eenvoudige tekst- en beeldverwerkingsprogramma's 
 Procedurele kennis 
 - Hanteren een methodische aanpak bij het bedienen van een of meerdere eenvoudige afwerkingsmachines, druktechnische publica�e of reproduc�e 
 - Toepassen van een werkwijze om de instellingen van de afwerkingsapparatuur te berekenen uitgaande van het drukformaat en/of gesneden formaat 
 - Snijden en vouwen van drukwerk volgens een opgesteld snij- of vouwschema 
 - Toepassen van instruc�es om snijmachines te programmeren en ui�ekeningen te maken 
 - Toepassen van instruc�es bij het instellen van de vouwmachine en het uitvoeren van eenvoudige vouwschema's 
 - Gebruiken procedures om documenten, a�eeldingen en/of ontwerpen te archiveren, bewaren en presenteren op digitale dragers 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Printmedia 

 2.10  De leerlingen transporteren goederen en materieel. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verpakkingstechnieken en materialen 
 - Ergonomische hef- en �ltechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van handelingsvoorschri�en en -richtlijnen bij het controleren, stapelen, verpakken van de (half)afgewerkte producten, goederen en materialen 
 voor transport 
 - Toepassen van richtlijnen met betrekking tot het verplaatsen van afgewerkte pale�en, dozen of verpakte drukwerk naar de a�aalzone of ophaalplaats 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.7.  Studierich�ng: Schilderen en decora�e 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.1  De leerlingen analyseren de opdracht in func�e van de staat van de ondergrond en de hiervoor geschikte uitvoeringstechnieken. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten werkdocumenten, soorten materialen, soorten producten en mogelijke 
 uitvoeringstechnieken 
 Conceptuele kennis 
 - Werkdocumenten, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Soorten ondergrond 
 - Meetmethoden en -instrumenten 
 - Fysische verschijnselen in func�e van de staat van het oppervlak: 
 > Porositeit 
 > Capillariteit 
 > Condensa�e 
 > Uitze�ng en inkrimping van materialen 
 - Decora�es�jlen in func�e van de uitvoeringstechnieken zoals landelijke s�jl, moderne s�jl, retros�jl 
 - Materialen en producten 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van werkdocumenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Controleren van de aard en staat ondergrond van de te behandelen oppervlakken 
 - Gebruiken van controle- en mee�nstrumenten 
 - Gebruiken van relevante informa�ebronnen 
 - Opstellen van een projectdossier: 
 > Selecteren van de uitvoeringsfase 
 > Selecteren van materialen, producten en gereedschappen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.2  De leerlingen analyseren de opdracht in func�e van de op�male werkvolgorde, de materiaalstaat en kostprijsberekening. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten werkdocumenten, soorten materialen, soorten producten, 
 uitvoeringstechnieken 
 Conceptuele kennis 
 - Werkdocumenten, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Materialen en producten 
 - Meetmethoden en -instrumenten 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van werkdocumenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Gebruiken van mee�nstrumenten 
 - Gebruiken van relevante informa�ebronnen 
 - Gebruiken van func�onele rekenvaardigheden 
 - Opstellen van projectdossier: 
 > Opstellen van op�male werkvolgorde 
 > Opstellen van meetstaten 
 > Opstellen van eenvoudige kostprijsberekeningen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
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 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Analyseren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.3  De leerlingen maken eenvoudige tekeningen en schetsen in func�e van de opdracht. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Tekenmethode: 
 > Handma�g 
 > Digitaal 
 - Aanzichten: 
 > Bovenaanzichten van de ruimte 
 > Vooraanzicht van de wanden 
 Procedurele kennis 
 - Maken van handma�ge schetsen 
 - Gebruiken van relevante tekenprogramma’s voor het maken van digitale tekeningen: 
 > Bovenaanzichten 
 > Vooraanzichten 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.4  De leerlingen organiseren de inrich�ng van de werkplek. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - (Veiligheids)pictogrammen 
 - Voorschri�en met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
 - Materialen, machines, gereedschappen en producten 
 - Meetmethoden en -instrumenten zoals vouwmeter, rolmeter, digitale meter, laserpasser, waterpas, vochtmeter 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot het veilig hanteren van materialen, machines, gereedschappen en producten 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot ergonomische hef- en �ltechnieken 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot afvalverwerking 
 - Klaarleggen van materialen, machines, gereedschappen en producten in func�e van de op�male werkplekinrich�ng 
 - Beschermen van niet te behandelen delen: 
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 > Afdekken volgens richtlijnen van niet te behandelen delen 
 > Afplakken volgens richtlijnen van niet te behandelen delen 
 > Verplaatsen van niet te behandelen delen 
 - Gebruiken van mee�oestellen zoals vouwmeter, rolmeter, digitale meter, laserpasser, waterpas, vochtmeter 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.5  De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen op een correcte en veilige manier. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Machines en gereedschappen 
 - Veiligheidsinstruc�es 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals veiligheidsinstruc�ekaarten, machine-instruc�ekaarten 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
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 - Gebruiken van machines op een correcte en veilige manier: 
 > Stofzuiger 
 > Boormachine 
 > Schroefmachine 
 > Verfstripper 
 > Behangafstomer 
 > Mixer 
 > Schuurmachine 
 - Gebruiken van gereedschappen op een correcte en veilige manier 
 - Controleren van veiligheidsvoorzieningen van machines 
 - Toepassen van onderhoudstechnieken voor gereedschappen en materieel 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.6  De leerlingen werken op hoogte. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
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 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Veiligheidsinstruc�es werken op hoogte 
 - Voorwaarden om een (rol)steiger te betreden 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van ladders conform de veiligheidsregels als toegangsmiddel 
 - Werken op hoogte met behulp van (rol)steigers 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.7  De leerlingen bereiden de oppervlakken voor in func�e van beschermen en verfraaien. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten werkdocumenten, soorten materialen, soorten producten en mogelijke 
 uitvoeringstechnieken 
 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Voorschri�en met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
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 - Behandelde en onbehandelde ondergronden 
 - Uitvoeringstechnieken: 
 > Dekkende systemen 
 > Niet-dekkende systemen 
 - Schuurplan 
 - Materialen, machines, gereedschappen en producten in func�e van de voorbereiding van de ondergrond 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Voorbereiden van de oppervlakken: 
 > Ontkorrelen 
 > Afsteken van losse verflagen op reeds behandelde oppervlakken 
 > Chemisch verwijderen van verflagen op reeds behandelde oppervlakken 
 > Thermisch verwijderen  van verflagen op reeds behandelde oppervlakken 
 > Schuren 
 > Opstopwerk zoals herstellen van scheuren, barsten 
 > Plamuren zoals volplamuren van een ondergrond 
 > Afstoffen 
 > Ontve�en 
 > Aanbrengen van fixeer-, impregneer- of aanhech�ngsmiddelen 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles zoals vlakheid, zuiverheid van ondergrond, vrij van fouten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.8  De leerlingen voeren manuele en decora�eve schilderwerken uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - (Veiligheids)pictogrammen 
 - Voorschri�en met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
 - Materialen, machines, gereedschappen en producten in func�e van manuele en decora�eve schilderwerken 
 - Producten en toevoegingsmiddelen in func�e van de afwerkingslaag: 
 > Toepassingsmogelijkheden 
 > Kwalita�eve kenmerken 
 > Uitzicht 
 > Mengverhoudingen 
 > Pigmenten 
 > Kleurbenamingen 
 > Verenigbaarheid 
 > Veiligheids- en recyclagevoorschri�en 
 - Decora�es�jlen in func�e van decora�eve schilderwerken zoals landelijke s�jl, moderne s�jl, retros�jl 
 - Kleurencirkel 
 - Mengtechnieken 
 - Uitvoeringstechnieken: 
 > Manuele schilderwerken van oppervlakken binnen en buiten 
 > Decora�eve schilderwerken zoals decora�eve tekeningen, aflijningen, biezen 
 - Meetmethoden en -instrumenten 
 - Kwaliteitsnormen 
 Procedurele kennis 
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 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Toepassen van juiste mengverhoudingen voor toevoegingsmiddelen bij het afwerkingsproduct zoals water, white spirit 
 - Mengen van het afwerkingsproduct 
 - Klaarze�en van het afwerkingsproduct 
 - Selecteren van gereedschappen en materialen 
 - Uitvoeren van manueel schilderwerk van oppervlakken volgens procedure: 
 > Aanbrengen van een grondlaag of fixeermiddel 
 > A�i�en 
 > Aanbrengen van tussenlagen 
 > Schuren van tussenlagen 
 > Aanbrengen van eindlaag 
 - Zoeken van kleurtonen en samenstellen van kleuren volgens kleurstalen 
 - Uitvoeren van decora�eve schilderwerken: 
 > Ontwerpen en gebruiken van sjablonen 
 > Aflijntechnieken/biezen 
 > Sponstechniek 
 > Tamponeertechniek 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontrole zoals laagdiktes, aanze�en, dekking, aflijning, in composi�e zijn, kleurzuiverheid 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  129 
 Tweede graad 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.9  De leerlingen brengen ornamenten en sierlijsten aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten ornamenten, soorten sierlijsten 
 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Materialen, machines, gereedschappen en producten in func�e van het aanbrengen van ornamenten en sierlijsten 
 - Decora�es�jlen 
 - Uitvoeringstechnieken in func�e van het aanbrengen van ornamenten en sierlijsten 
 - Meetmethoden en -instrumenten 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Aanbrengen van ornamenten: 
 > Controleren van ondergrond 
 > Voorbereiden van ondergrond 
 > Plaatsen van ornamenten 
 > Afwerken van ornamenten 
 - Aanbrengen van sierlijsten: 
 > Op maat brengen van sierlijsten 
 > Controleren van ondergrond 
 > Voorbereiden van ondergrond 
 > Plaatsen van sierlijsten 
 > Afwerken van sierlijsten 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontrole zoals visuele controle, controle verstekken, ver�caliteit, horizontaliteit 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.10  De leerlingen bereiden de oppervlakken voor in func�e van de te plaatsen wandbekleding. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - (Veiligheids)pictogrammen 
 - Voorschri�en met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
 - Behandelde en onbehandelde ondergronden 
 - Uitvoeringstechnieken 
 - Materialen, machines, gereedschappen en producten in func�e van de voorbereiding van de ondergrond 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Voorbereiden van de oppervlakken: 
 > Ontkorrelen 
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 > Afsteken van losse verflagen op reeds behandelde oppervlakken 
 > Verwijderen van oude wandbekleding 
 > Schuren 
 > Opstopwerk zoals herstellen van scheuren, barsten 
 > Plamuren zoals volplamuren van een wand 
 > Afstoffen 
 > Ontve�en 
 > Aanbrengen van fixeer-, impregneer- of aanhech�ngsmiddelen 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontroles zoals vlakheid ondergrond 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.11  De leerlingen brengen wandbekleding aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie inherent aan de a�akening van de doelzin, waaronder soorten wandbekleding, lijmsoorten en mogelijke uitvoeringstechnieken 
 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
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 - Materialen, gereedschappen en producten in func�e van het aanbrengen van wandbekleding 
 - Soorten wandbekleding en hun toepassingen 
 - Lijmsoorten en hun toepassingen 
 - Uitvoeringstechnieken in func�e van het aanbrengen van wandbekleding: 
 > Uitlijntechnieken 
 > Plaatsingswijzen 
 > Versnijdingstechnieken 
 - Behangplan 
 - Meetmethoden en -instrumenten 
 Procedurele kennis 
 - Raadplegen van technische documenten zoals werkopdracht, technische documenta�e, tekeningen, plannen, lastenboek 
 - Volgen van technische voorschri�en en aanbevelingen 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Opmaken van een eenvoudig behangplan 
 - Selecteren van lijmsoort 
 - Aanbrengen van wandbekleding: 
 > Opmeten 
 > Afschrijvingen aanbrengen zoals loodlijnen 
 > Knippen of snijden van bekledingsmateriaal 
 > Lijmen van bekledingsmateriaal 
 > Aanbrengen van bekledingsmateriaal 
 > Aanbrengen van eenvoudige rechte uitsparingen zoals stopcontacten, schakelaars 
 > Aanstrijken van bekledingsmateriaal 
 > Verwijderen van lijmresten 
 - Uitvoeren van kwaliteitscontrole zoals rapport, snijwerk, afwerking naden, aanwezigheid lijmvlekken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
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 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Schilderen en decora�e 

 2.12  De leerlingen ronden de werkzaamheden af. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - (Veiligheids)pictogrammen 
 - Voorschri�en met betrekking tot afval en gevaarlijke producten 
 - Materialen, machines, gereedschappen en producten 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot het veilig hanteren van materialen, machines, gereedschappen en producten 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot ergonomische hef- en �ltechnieken 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot afvalverwerking 
 - Verwijderen van bescherming van niet te behandelen delen 
 - Reinigen van materialen, machines en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 
 - Onderhouden van materialen, machines en gereedschappen na uitvoeren van de opdracht 
 - Opruimen van materialen, machines, gereedschappen en producten na uitvoeren van de opdracht 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.2.8.  Studierich�ng: Zeevisserij (*) 

 NR  Zeevisserij (*) 

 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.2  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 Produc�e en interac�e (spreken): Gebruiken vakterminologie 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.3  De leerlingen communiceren func�oneel in het Frans. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken): Gebruiken vakterminologie 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.4  De leerlingen communiceren func�oneel in het Engels. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken): Gebruiken vakterminologie 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Woordenschat: 
 - Vakterminologie: termen en vaste uitdrukkingen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.5  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 veiligheidsuitrus�ng 
 - 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 noodsitua�es 
 > 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 communica�e en alarmsystemen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.6  De leerlingen passen principes van EHBO toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Behoe�en van slachtoffers en bedreigingen voor de eigen veiligheid 
 - Basisbeginselen van anatomie en lichaamsfunc�es 
 - Onmiddellijke maatregelen die moeten genomen worden in geval van nood 
 - Anatomie en lichaamsfunc�es 
 - Toxicologische gevaren aan boord met inbegrip van het gebruik van de Medische Eerste Hulp Gids bij gevaarlijke stoffen (MFAG) of een na�onale equivalent 
 - Letsels aan de ruggengraat 
 - Brandwonden met inbegrip van verbrandingen door hete vloeistoffen en effecten van hi�e en koude 
 - Breuken, ontwrich�ngen en spierletsels 
 - Medische consulta�e per radio 
 - Farmacologie aan boord 
 - Sterilisa�e 
 - Persoonlijke veiligheid 
 - Sociale verantwoordelijkheden 
 Procedurele kennis 
 - Ondernemen onmiddellijke ac�e bij een ongeval of andere medische noodsitua�e: 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 reanima�etechnieken 
 > 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 hi�e en koude 
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 > Verzorgen van breuken, ontwrich�ngen en spierletsels 
 > Verstrekken van medische zorg voor geredde personen 
 > Toedienen van de eerste hulp bij harts�lstand, verdrinking en vers�kking 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Zeevisserij (*) 

 2.7  De leerlingen passen richtlijnen rond brandpreven�e toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Technieken inzake persoonlijke overleving 
 - Brandpreven�e en het vermogen tot bestrijding en blussen van brand 
 - Organisa�e 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 
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 - Ac�es te ondernemen bij brand aan boord van een schip 
 - Vuur- en rookdetec�e en automa�sche alarmsystemen 
 - Classifica�e 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 noodsitua�es door brand: 
 > Opzoeken van de loca�e 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.8  De leerlingen houden een veilige wacht. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Inhoud, toepassing en bedoeling van de Interna�onale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, en wijzigingen 
 - Principes die in acht moeten genomen worden voor het wachtlopen op de brug 
 - Interna�onaal betonningsstelsel 
 Procedurele kennis 
 - Houden van een veilige brugwacht 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.9  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 noodsitua�es 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.10  De leerlingen ondersteunen de schipper bij het veilig afmeren en aanmeren van het vaartuig. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Opvolgen van de richtlijnen bij het veilig afmeren en aanmeren van het vaartuig 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.11  De leerlingen ondersteunen bij het uitze�en en het ophalen van vistuigen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Knoop- en touwwerktechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van knoop- en touwwerktechnieken 
 - Volgen van instruc�es gekregen van op de brug 
 - Omze�en van de instruc�es in handelingen aan dek 
 - Houden zich aan de richtlijnen voor veiligheid 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.12  De leerlingen ondersteunen bij het ophalen, sorteren en verwerken van de vangst. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Technieken voor visverwerking aan boord 
 Procedurele kennis 
 - Ophalen van de vangst 
 - Sorteren van de vangst 
 - Verwerken van de vangst zoals strippen van de vis, stapelen in viskisten 
 - Toepassen richtlijnen voor voedselveiligheid 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.13  De leerlingen besturen het schip op een opgegeven route. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Apparatuur op de brug zoals apparatuur voor naviga�e, communica�e, vistuigtechnieken 
 - Naviga�etechnieken: hulpmiddelen voor naviga�etechnieken, basisgebruik van de naviga�euitrus�ng aan boord 
 Procedurele kennis 
 - Onder begeleiding besturen van een vaartuig: vissend, niet-vissend 
 - Onder begeleiding bedienen van de instrumenten op de brug 
 - Opvolgen van de stuurinstruc�es van de schipper 
 - Interpreteren en uitvoeren van roercommando’s 
 - Opvolgen van de informa�e op de beeldschermen 
 - Gebruiken van naviga�emateriaal zoals GPS, VHF, magne�sch kompas, gyrokompas 
 - Overschakelen van automa�sche piloot naar manuele besturing en omgekeerd 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.14  De leerlingen bedienen de scheepswerktuigen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Kenmerken en construc�e van scheepswerktuigen zoals dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, ven�la�esystemen, 
 stuurinstalla�e, automa�sche controlesystemen 
 Procedurele kennis 
 - Opstarten van een voortstuwingsmachine 
 - Bedienen van scheepswerktuigen 
 - Bedienen pompsystemen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.15  De leerlingen onderhouden het vaartuig en de scheepsuitrus�ng. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Gereedschappen voor onderhoud van het vaartuig 
 - Kenmerken van smeeroliën, brandstof, reinigingsmiddelen 
 Procedurele kennis 
 - Onderhouden van het vaartuig zoals schoonmaken, vastmaken van materiaal 
 - Onderhouden van uitrus�ng 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.16  De leerlingen ondersteunen bij het onderhoud van de ne�en. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Gereedschappen en materiaal voor onderhoud van de ne�en 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van  preven�ef onderhoud 
 - Herstellen van scheuren 
 - Vernieuwen van materiaal zoals vislijnen, borgen, kabels van de gieken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zeevisserij (*) 

 2.17  De leerlingen onderhouden de machinekamer. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van me�ngen 
 - Controleren van werkingsparameters 
 - Klaarleggen van benodigde producten, gereedschap en materiaal 
 - Schoonmaken van machinekamer 
 - Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen 
 - Gebruiken van onderhoudsproducten 
 - Gebruiken van gereedschappen 
 - Heropstarten van de scheepsuitrus�ng 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.3.  Domein: Kunst en Crea�e 

 3.2.3.1.  Studierich�ng: Decor en etalage (*) 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.1  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel, effect, ruis 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
 hoofd- en bijzaken 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; 
 vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
 visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals 
 beweren, meedelen, beloven, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt, gebruiken 
 van standpunt, argument en conclusie 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrij�, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
 elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inze�en, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
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 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.2  De leerlingen illustreren evolu�es rond grafische en decora�etrends en -sferen, in rela�e tot de eigen werkzaamheden. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Productpresenta�e, decora�e en (publicitaire en grafische) vormgeving in �jd en ruimte 
 - Basisprincipes voor beeldcrea�e binnen de ruimtelijke vormgeving zoals manuele -, mechanische -, digitale -, grafische vormgeving, etalage en 
 (product)presenta�e, decora�e, publicitaire vormgeving 
 - Evolu�es en ontwikkelingen binnen de ruimtelijke vormgeving en decora�e zoals technologische en grafische ontwikkelingen, trends, materialen, stromingen, 
 genres, sfeer, s�jl, vernieuwingen, culturele en ar�s�eke tendens, gevoelsbeleving 
 - Ruimtelijke vormgeving, publiciteit, decora�e en etalage in rela�e tot de maatschappij en de (eigen) leefomgeving, ar�s�eke tendensen, cultuur, �jd en ruimte 
 - Impact trendgevoeligheden en sferen in publicitaire- en vormgevingsuitkomsten op inhoud, func�e, vorm, beeld, concept, licht en kleur, loca�e en techniek 
 - Verbanden tussen het waarneembare en de specifieke parameters van het medium 
 - Impact mediabeschouwingen 
 - Relevante informa�ebronnen zoals bibliotheek, documenterende websites, vakliteratuur, �jdschri�en, internet, media, conferen�es, vakbeurzen, 
 tentoonstellingen 
 - Crea�ef proces 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
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 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.3  De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden of ac�viteiten voor. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Stappen van een werkplan zoals oriëntering van de opdracht, documenta�e, ideeën verzamelen, beschrijving en mo�vering van de gevolgde denk- en 
 verbeeldingsbeelden, voorstudie(s), technische voorbereidingen, materiaalkeuze, organisa�e, uitvoering, presenta�e, reflec�e 
 - Ar�s�ek crea�e(f)proces 
 - Gerichte denk- en werkmethodes voor observa�e, waarneming, onderzoek, beeldcrea�e en beeldweergave, uitvoer (vormgeving), presenta�e 
 - Werkwijzen voor raadpleging relevante informa�ebronnen zoals bibliotheek, documenterende websites, literatuur, �jdschri�en, internet, media, conferen�es, 
 vakbeurzen, tentoonstellingen, schetsboeken 
 - Procedés in het tot stand komen van een beeldcrea�e en vormgeving 
 - Materialenkennis in rela�e tot de omstandigheden van de opdracht 
 Procedurele kennis 
 - Hanteren een efficiënte werkmethode bij het plannen, werk�jd inscha�en, voorbereiden en doorlopen van de verschillende stappen voor de uitvoer van de 
 werkzaamheden of een afgebakende opdracht 
 - Toepassen van strategieën ter ondersteuning van de verschillende fases in het eigen crea�e(f)proces 
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 - Gebruiken diverse informa�ebronnen bij de voorbereiding van de uit te voeren opdracht of ac�viteit 
 - Afstemmen van basismaterialen, grondstoffen, (digitale) apparatuur, toebehoren en werkplek in func�e van de uit te voeren opdracht of ac�viteit 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.4  De leerlingen voeren een eenvoudig werkplan uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verschillende stappen in een werkplan zoals waarnemen, schetsen, vormgeven, ontwikkelen, bijsturen, presenteren 
 - Fases van het ar�s�ek (crea�e)proces binnen de verschillende kunstdomeinen zoals oriënteren, voorbereiden, onderzoeken, uitvoeren, presenteren, 
 evalueren 
 - Bouwstenen, beeldende elementen en (digitale) middelen bij de twee- en driedimensionale vormgeving binnen de beeldende kunst en vormgeving 
 - Materialen, technieken en methodes 
 - Tekenmethodes en tekentechnieken 
 - Onderzoeksmethode ar�s�eke expressievormen of kunstvormen 
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 - Crea�eprocessen eigen aan het medium 
 - Ar�s�ek crea�e(f)proces 
 Procedurele kennis 
 - Hanteren een vooropgestelde werkmethode bij het observeren, onderzoeken, selecteren hulpmiddelen, uitwerken van visualisa�es en taken, 
 decoreren/etaleren en presenteren van producten en realisa�es   
 - Hanteren een ar�s�eke methode in fases bij het realiseren en uitvoeren van een ar�s�ek 2D/3D werk, concept of opdracht 
 - Gebruiken methodes voor het vertalen van een boodschap, idee of onderwerp naar een beeld, vormgeving of plas�sch kunstwerk 
 - Toepassen van systemen voor het opzoeken van informa�e en documenta�e 
 - Toepassen van technieken zoals ruimtelijk waarnemen, voorstellen, vormgeven en presenteren 
 - Toepassen van diverse aspecten van beeldtaal zoals bouwstenen, beeldende elementen, middelen bij de twee- en driedimensionale vormgeving binnen de 
 beeldende kunst, (grafische en publicitaire) vormgeving, decora�e en presenta�e 
 - Toepassen van materialen, materiële hulpmiddelen en uitvoeringstechnieken voor een eenvoudige realisa�e of (re)presenta�e van een twee- en 
 driedimensionale voorstelling 
 - Toepassen van ontwikkelingen en trends in het eigen crea�e(f)proces 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  158 
 Tweede graad 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.5  De leerlingen werken passende oplossingen uit voor problemen binnen het eigen takenpakket. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Concepten ruimtelijke vormgeving, productpresenta�e en decora�e 
 - Basisprincipes ruimtelijke vormgeving 
 - Bouwstenen, beeldelementen, materialen, (digitale) technieken en methodes, twee- en driedimensionale beeldtaal binnen de vormgeving en 
 productpresenta�e 
 - Oplossingsgerichte denk- en werkmethodes 
 - Crea�eprocessen eigen aan het medium 
 - Crea�eve denktechnieken zoals associëren, brainstormen, alterna�ef, mindmapping, moodboards, schaven, experiment en besluitvorming 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van methodes voor oplossingsgericht werken, beeldend denken en handelen bij ar�s�eke en/of technische problemen en uitdagingen �jdens taken 
 en opdrachten 
 - Toepassen van concepten, beeldelementen, expressiemogelijkheden, beeldend materiaal, (digitale) technieken en methodes in func�e van het takenpakket of 
 de opdracht 
 - Toepassen van ar�s�eke basismethodes en basistechnieken bij de uitvoering van taken 
 - Toepassen van crea�eve denktechnieken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
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 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.6  De leerlingen maken een grove schets en tekening voor integra�e in een totaalontwerp. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Teken- en schetsmethodes zoals waarnemingstekenen, schetsen, ideeschets, snelschets, grove schets, maatschets, perspec�e�ekenen, presenta�eschets, 
 computertekenen 
 - Tekenmaterialen, dragers en formaten 
 - Aandachtspunten bij schetsen en tekenen zoals referen�epunten, verhouding, hulplijnen, basisvorm, groepering, rich�ng, hoofdzaak/bijzaak, licht/donker, 
 schaal- en maatvoering, diepte en volume 
 - Bouwstenen beeld en media 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van methodes voor visuele waarneming en weergave 
 - Hanteren van (digitale) tekenmethodes bij het uitwerken van een eenvoudig ontwerp(tekening), meetkundige construc�e of (technisch)realisa�eplan na 
 analyse van de waarneming 
 - Gebruiken van (digitale) technieken, materialen en producten bij een ar�s�ek en technisch ontwerp of crea�e 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.7  De leerlingen werken een visualisa�e uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Stappen in het visualisa�e- en presenta�eproces 
 - Visuele weergave zoals a�eelding, afdruk, figuur, illustra�e, infographic, impressie, tekening, voorstelling 
 - Beeldtaal en bouwstenen binnen twee- en driedimensionale (grafische) vormgeving 
 - Beeldende middelen zoals dimensie en vorm, licht en kleur, materie, materiaal en techniek 
 - Vormsoorten, ruimtelijke figuren en composi�e 
 - Verbanden tussen styling en composi�e in rela�e tot de doelgroep 
 - Soorten illustra�e- en decora�es�jlen 
 - Kleur, kleurmodellen en kleurgebruik zoals systemen, betekenis, s�jl, contrasten 
 - Beeldende materialen, grondstoffen, (plas�sche) technieken en hun toepassingen zoals schilderen, assemblage, collage, drukken 
 - Standaardfunc�es en standaardtoepassingen van courante (rand)apparatuur, digitale/mixed media en (2D/3D) so�ware(programma's) voor het ontwerpen, 
 vormgeven, tekenen, bewerken en printen van beelden, visualisa�es en crea�es 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van strategieën voor het vertalen van een gedachte, verbeelding of idee naar een twee- of driedimensionaal conven�oneel, analoog of digitaal 
 beeld 
 - Toepassen van diverse aspecten van beeldtaal zoals bouwstenen, beeldende elementen en -middelen bij de twee- en driedimensionale ar�s�eke en 
 func�onele visualisa�es 
 - Toepassen van licht, kleur en vorm 
 - Toepassen van illustra�es�jlen en -technieken 
 - Toepassen van (digitale) materialen, materiële hulpmiddelen en uitvoeringstechnieken voor een eenvoudige realisa�e of (re)presenta�e van een twee- en 
 driedimensionale voorstelling 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.8  De leerlingen selecteren en bewerken beeldmateriaal. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Standaardfunc�es en standaardtoepassingen van courante randapparatuur en so�wareprogramma's voor het selecteren en bewerken van het beeldmateriaal 
 - Beeld- en kleurbewerkingstechnieken 
 - Domeineigen so�ware 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van technieken voor het bewaren, selecteren en exporteren van beelden en visualisa�es 
 - Toepassen van eenvoudige (digitale) beeldbewerkingstechnieken zoals instellen groo�e, beeldformaat, beeldposi�e, kader, licht en kleur 
 - Toepassen van technieken voor kleur en kleurgebruik 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.9  De leerlingen werken grafische elementen uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Technieken voor grafische weergave en uitwerking van beelden, a�eeldingen en illustra�es 
 - Basisprincipes van computergraphics 
 - Twee en driedimensionaal werken 
 - Domeineigen so�ware en randapparatuur voor opmaak en (grafische) vormgeving zoals printer, scanner, plo�er, digitaal fototoestel 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van (digitale) grafische technieken en -elementen ter voorbereiding van beeldweergave, beeldbewerking, (publicitair) print en ontwerp, etaleren en 
 presenta�e van producten 
 - Toepassen van (digitale) illustra�etechnieken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
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 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.10  De leerlingen verzorgen de lay-out en opmaak van grafische toepassingen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Stappen van het ar�s�ek vormgevingsproces 
 - Basisprincipes van een grafisch charter zoals lay-out, tekstschikking, tekstrich�ng, composi�e, kleur, normen, regels voor gebruik van visuele elementen, 
 visuele communica�e 
 - Soorten illustra�eve en publicitaire producten 
 - Soorten en formaat dragers 
 - Typografische regels zoals classifica�e, onderscheid le�ergroepen, le�ersoorten, opmaak le�ers en tekens, opmaak tekstblokken, bladspiegel, witruimte, 
 leesbaarheid, herkenbaarheid 
 - Standaardfunc�es en standaardtoepassingen van courante randapparatuur en so�wareprogramma's 
 - Beeldbewerkingstechnieken 
 - Kleur zoals kleurmodellen, kleurruimte, kleurinstellingen, kleurprint 
 - Bouwstenen beeld, beeldelementen en beeldende middelen en materialen 
 Procedurele kennis 
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 - Hanteren van basisprincipes van grafische vormgeving bij het (digitaal) uitwerken en opmaken van ontwerpen, illustra�es, publicitaire producten, beelden en 
 teksten 
 - Toepassen van strategieën ter ondersteuning van de verschillende fases in het (digitaal) vormgevingsproces en beeldbewerking en -verwerking 
 - Toepassen van technieken voor lay-out en typografie 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.11  De leerlingen presenteren decora�eve producten en grafische toepassingen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Principes en technieken voor het presenteren, etaleren en decoreren van producten zoals doel, opbouwtechnieken, decora�etechnieken, proefopstelling, 
 uitstalling 
 - Presenta�evormen, presenta�es�jlen en composi�e 
 - Presenta�easpecten zoals schikking, blikvanger, kleur en licht, vorm en verhouding, groeperen, beves�ging, beleving, communica�e 
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 - Rela�e product en context zoals productkenmerken, (consump�e)gedrag doelgroep, omgeving, groo�e, houdbaarheid, structuren, belich�ng, materialen, 
 technieken 
 - Analysetechnieken voor ruimtes zoals omgevingsanalyse, loca�ebepaling, ruimtesoorten 
 - Materalen, apparatuur, hulpmiddelen, producten voor presenta�e 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van strategieën en technieken voor het presenteren, decoreren, vormgeven en etaleren van producten, ar�kels, grafische toepassingen en 
 visualisa�es in ruimte 
 - Toepassen van beeldtechnieken, beeldende middelen en materialen bij presenta�e 
 - Toepassen van technieken voor omgevingsanalyse en ruimteonderzoek bij presenta�e 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Decor en etalage (*) 

 2.12  De leerlingen beheren het materiaal, materieel en grondstoffen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
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 - Materiaal, materieel, producten en dragers in toepassing van de opdracht 
 - Richtlijnen voor onderhoud, bewaring en beheer van materialen en grondstoffen 
 - Richtlijnen voor databeheer 
 - Technologieën voor dataopslag 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van richtlijnen bij het kiezen, verzamelen, beheren en onderhouden van materialen en grondstoffen 
 - Toepassen van (digitale) technologieën voor dataopslag en databeheer 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.4.  Domein: Land- en tuinbouw 

 3.2.4.1.  Studierich�ng: Paardenhouderij (*) 

 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.1  De leerlingen werken op een diervriendelijke manier met paarden. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Kuddedier 
 - Vluchtdier   
 - Stalondeugden 
 Conceptuele kennis 
 - Paardenwelzijn 
 - Horsemanship 
 - Condi�onering 
 - Ins�nct van het paard 
 - Rassen en types, kleuren en a�ekeningen 
 - Behoe�en van het paard: 5 V's 
 - Gedragingen van het paard 
 - Weidegang 
 - Trainingsfaciliteiten 
 - Regelgeving dierenwelzijn 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van verschillende mogelijkheden om paarden beweging te geven 
 - Gedragingen van het paard inscha�en, veranderingen opmerken en signaleren 
 - Longeren 
 - Veilig vastbinden en leiden van het paard 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
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 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.2  De leerlingen verzorgen en begeleiden paarden. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Paardenknoop 
 - Solarium 
 - Schimmel, schur�, eczeem, mok 
 - Hoesten, griep, droes, cornage 
 - Maandagziekte, hoe�evangenheid 
 - Dierenarts, tandarts, hoefsmid 
 Conceptuele kennis 
 - Dagelijkse verzorging van manen, staart, hoeven 
 - Specifieke en periodieke verzorging 
 - Verzorging voor en na de arbeid 
 - Soorten bandages 
 - Scheerpatronen 
 - Kenmerken van een gezond paard 
 - Gezondheidskenmerken en ziektesymptomen 
 - Vaccina�eschema 
 - Ontwormingsschema 
 - Huidaandoeningen 
 - Luchtwegenaandoeningen 
 - Wondverzorging 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  169 
 Tweede graad 

 - Lichaamstemperatuur, koorts 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van de dagelijkse verzorging 
 - Toile�eren van paarden zoals wassen, poetsen, vlechten 
 - Scheren van paarden 
 - Bandageren 
 - Controleren van de toestand van de hoeven en beslag 
 - Vijlen van hoeven 
 - Loshangende hoefijzers verwijderen (indien van toepassing) 
 - Registreren van vaccina�e en ontwormingen 
 - Met de dierenarts een EHBO-kit voor paarden samenstellen 
 - Toepassen van eerste zorg bij trauma's 
 - Assisteren van de dierenarts, tandarts en hoefsmid 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.3  De leerlingen voederen paarden. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Rantsoen, krachtvoer, ruwvoer 
 - Herbivoor, carnivoor, omnivoor 
 - Koliek 
 - Silo 
 Conceptuele kennis 
 - Spijsvertering van het paard 
 - Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel zoals kolieken, obstruc�e 
 - Voedingsdriehoek 
 - Gi�ige planten 
 - Voeders en water 
 - Voederopslag, voederwinning 
 Procedurele kennis 
 - Voederen van paarden 
 - Assisteren bij binnen halen van voeders en voedergewassen 
 - Controleren van de kwaliteit van ruwvoeder, krachtvoeder en water 
 - Controleren van de recipiënten: voerbak, waterbak 
 - Controleren de voorraad 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.4  De leerlingen huisvesten paarden. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Individuele stal 
 - Groepsstal 
 - Poetsplaats 
 - Solarium 
 - Stapmolen 
 - Stapband 
 - Weide 
 Conceptuele kennis 
 - Stalinrich�ng 
 - Dierenwelzijn 
 - Stalklimaat 
 - Piste en toebehoren 
 - Mestverwerking 
 - Weidebeheer: weide, weideafslui�ng, voorzieningen voor voeder en water 
 Procedurele kennis 
 - Huisvesten van paarden 
 - Regel van het stalklimaat 
 - Reinigen van de stallen en afvoeren van mest 
 - Ontsme�en van stallen en infrastuur 
 - Reinigen en onderhouden van de piste 
 - Klaarze�en van de piste voor dressuur/springtraining 
 - Onderhouden van de weide 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.5  De leerlingen onderhouden en op�maliseren de eigen fysieke fitheid en rijvaardigheid. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Uitwendige delen van het paard 
 - Namen van delen van het skelet van het paard 
 - Terminologie in verband met dressuur 
 - Terminologie in verband met springen 
 Conceptuele kennis 
 - Anatomische bouw: uitwendige delen van een paard zoals kogel, spronggewricht, knie, flank 
 - Morfologische kenmerken van paarden zoals hoefstructuur, buikspieren, rugspieren 
 - Fysiologische kenmerken van paarden zoals temperatuur, zintuigfunc�es, har�requen�e, ademfrequen�e, pulsa�e 
 - Basis africh�ng dressuur: dressuurzit, hoefslagfiguren, gangen van het paard, hulpgeving, contact, overgangen, aanleuning, eenvoudige zijgangen 
 - Basis africh�ng springen: springzit, fasen en factoren van de sprong, cavale�, rasterwerk, parcours rijden, s�jlrijden 
 - Verkeersregels voor ruiters 
 - Kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördina�e van ruiter en paard 
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 Procedurele kennis 
 - Onderhouden en op�maliseren van het paardrijden: 
 > Dressuur: toepassen ona�ankelijke zit 
 > Rijden van dressuuroefeningen 
 > Springen: toepassen van light forward seat en springzit 
 > Rijden van Cavale� en rasterwerk 
 >  Rijden van springoefeningen en parcoursen 
 - Onderhouden en verbeteren van de eigen fitheid zoals basiscondi�e, core-stability 
 - Analyseren van filmmateriaal 
 - Toepassen van de verkeersregels op de openbare weg 
 Metacogni�eve kennis 
 - Evalueren van de eigen rijtechniek 
 Met inbegrip van context 
 * dressuuroefeningen worden tot op een niveau B/L gerealiseerd 
 * springen tot 90 cm 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Evalueren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.6  De leerlingen bereiden het transport van paarden voor. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Transport van paarden 
 - Verschillende transportmiddelen 
 - Voorwaarden voor diervriendelijk en veilig transport 
 - Basis regelgeving verkeer 
 Procedurele kennis 
 - Voorbereiden van het voertuig op een veilig, hygiënisch en diervriendelijk transport 
 - Voorbereiden van de paarden op een diervriendelijk en veilig transport 
 - Begeleiden van de paarden van of naar het voertuig en bij het laden en lossen 
 - Vermijden van stress en kwetsuren �jdens het transport van het paard 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.7  De leerlingen gebruiken, onderhouden en reinigen materiaal en infrastructuur. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Terminologie in verband met hippisch materiaal 
 - Optoming 
 > Hoofdstel, neusriem, bi�en 
 > Zadels 
 > Beenbescherming 
 > Specifiek voor longeren 
 - Ruiterkledij 
 - Zadelkamer 
 Conceptuele kennis 
 - Hippisch materiaal: 
 > Uitrus�ng van het paard 
 > Uitrus�ng van de ruiter 
 - Materiaal voor verzorgen, poetsen en toile�eren van het paard 
 - Onderhoudstechnieken van hippisch materiaal 
 - Handgereedschap 
 Procedurele kennis 
 - Correct hanteren van uitrus�ng voor paard en ruiter 
 - Reinigen en onderhouden van hippisch materiaal 
 - Controleren van materiaal op veiligheid 
 - Onderhouden van ruiterkledij 
 - Correct hanteren en proper opbergen van handgereedschap 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
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 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.8  De leerlingen voeren eenvoudige herstellingswerken uit aan materiaal, infrastructuur en omgeving. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 Terminologie in verband met hippisch materiaal 
 Conceptuele kennis 
 - Kleine herstellingen aan infrastructuur: drinkbak, voederbak, staldeur, springbalken 
 - Kleine herstellingen aan materiaal zoals riek, borstel , steel, wiel 
 - Kleine infrastructuurwerken zoals weide-afrastering 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van kleine herstelwerken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Paardenhouderij (*) 

 2.9  De leerlingen leggen de basis van fokkerij uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - KI 
 - Hengs�gheid, bronst 
 Conceptuele kennis 
 - Fokkerij 
 - Vruchtbaarheid, bevruch�ng 
 - Voortplan�ng 
 - KI 
 - Veulenen 
 - Spenen 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.4.2.  Studierich�ng: Plant, dier en milieu 

 NR  Plant, dier en milieu 

 2.1  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Beleefdheidsconven�es 
 Procedurele kennis 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals benadrukte woorden, herkennen van hoofd- en bijzaken 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals voorkennis ac�veren, vragen stellen 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van beleefdheidsconven�es; taalhandelingen 
 gebruiken zoals om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, groeten, bedanken, toelichten van een standpunt 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals inspelen op wat de ander zegt 
 of schrij�, 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.2  De leerlingen bereiden gronden, substraten en beplan�ngen voor. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Namen van materielen in func�e van bodemgebruik 
 Conceptuele kennis 
 - Soorten bodem 
 - Soorten substraat 
 - Bodemverbeteraar, meststof 
 Procedurele kennis 
 - Grondbewerkingen uitvoeren met handwerktuigen zoals spaden, harken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.3  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 
 - Func�e van de bloem: bestuiving, bevruch�ng 
 - Func�e van het blad: fotosynthese en ademhaling 
 - Vermeerderingstechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van vermeerderingstechnieken 
 - Zaaien, aanplanten 
 - Verzorgen van gewassen in func�e van het teeltstadium volgens instruc�e 
 - Onderhouden van tuinen en groene zones 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.4  De leerlingen oogsten producten van plantaardige oorsprong. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Namen van courante planten binnen verschillende toepassingsgebieden 
 Conceptuele kennis 
 - Oogs�echnieken 
 - Oogs�jds�p binnen verschillende toepassingsgebieden 
 Procedurele kennis 
 - Oogsten van cultuurgewassen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.5  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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.6  De leerlingen verpakken en slaan producten op. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Namen van materialen 
 Conceptuele kennis 
 - Verpakkingsmaterialen 
 - Bewaarmethoden 
 Procedurele kennis 
 - Verpakken 
 - Stockeren 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.7  De leerlingen passen de belangrijkste doelstellingen van duurzame plantaardige produc�e toe in een zelf opgeze�e teelt. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Duurzame land- en tuinbouw 
 - Biologische land- en tuinbouw 
 Conceptuele kennis 
 - Duurzame land- en tuinbouw 
 - Effect van (biologische) land- en tuinbouw op de omgeving 
 - Compost als bodemverbeteraar 
 Procedurele kennis 
 - Composteren 
 - Telen van een geïntegreerde teelt of biogewas 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  186 
 Tweede graad 

 NR  Plant, dier en milieu 

 2.8  De leerlingen benoemen diersoorten en herkennen rassen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Rijk 
 - Familie 
 - Soort 
 Conceptuele kennis 
 - Opbouw van de taxonomische indeling: rijk, stam, klasse, orde, familie, geslacht, soort, ras 
 - Taxonomische indeling zoals vogels, rep�elen, amfibieën, vissen, zoogdieren, ongewervelden 
 - Domes�ca�e 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.9  De leerlingen begeleiden, voederen, verzorgen, huisvesten en kweken dieren. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Herbivoor, carnivoor, omnivoor 
 - Krachtvoer, ruwvoer, rantsoen 
 - Primaire en secundaire geslachtskenmerken 
 Conceptuele kennis 
 - Basis van voedingswijze en spijsvertering 
 - Spijsverteringsorganen zoals magen, krop, darmen 
 - Inrich�ng van huisves�ng 
 - Baltsgedrag en paringsbereidheid 
 - Dierenwelzijn: de vijf vrijheden 
 - Stress-signalen en stereo�ep gedrag 
 - Anatomische bouw: uiterlijke kenmerken van een dier zoals spronggewricht, kogel, scho�, kruis, lende, zwilwrat, navel, pupil, 3de ooglid 
 Procedurele kennis 
 - Dieren hanteren op een correcte en diervriendelijke manier 
 - Inrichten en onderhouden van de huisves�ng 
 - Voederen van dieren 
 - Dieren verzorgen 
 - Uitvoeren van basisverzorging en basisgezondheidscontrole 
 - Reinigen en ontsme�en van de infrastructuur, huisves�ng en materialen 
 - Inscha�en van gewicht van een dier 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  188 
 Tweede graad 

 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Plant, dier en milieu 

 2.10  De leerlingen verzamelen en verwerken restproducten 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 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 
 - Veilig gebruik van materialen, handgereedschap, machines en producten 
 - Duurzaam gebruik van materialen, handgereedschap, machines en producten 
 - Toepassing van materiaal 
 Procedurele kennis 
 - Controleren op gebruiksklaar zijn van de gereedschappen en machines 
 - Opvolgen van veiligheidsinstruc�ekaarten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.12  De leerlingen reinigen en onderhouden machines, uitrus�ngen, 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 materialen, handgereedschap en machines 
 - Uitvoeren van eenvoudig onderhoud van handgereedschap en machines 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Plant, dier en milieu 

 2.13  De leerlingen voeren infrastructuurwerken uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Kleine herstellingen 
 - Kleine infrastuurwerken 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van kleine herstelwerken 
 - Uitvoeren van onderhoud aan infrastructuur 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.5.  Domein: Economie en organisa�e 

 3.2.5.1.  Studierich�ng: Organisa�e en logis�ek 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 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: �envingersysteem, gidsrij, bovenrij, onderrij, cijfers, leestekens, diakri�sche 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 gramma�cacontrole, afdrukken, zoeken en vervangen van woorden en 
 teks�ragmenten 
 - Eenvoudige tekstopmaak: le�ertype, alinea, bestaande s�jlen toepassen, opsommingstekens en nummering 
 - Documentopmaak: marges, afdrukstand, paginaformaat, woorda�reking, tekstkolommen voor volledige tekst, eenvoudige kop-en voe�eksten, 
 paginanummers 
 - Tabellen: tabel invoegen, rijen/kolommen en cellen invoegen en verwijderen, cellen samenvoegen, cellen splitsen, celuitlijning, tabeluitlijning, kleuren en 
 randen 
 - A�eeldingen: invoegen, afme�ngen wijzigen, bijsnijden, teks�erugloop 
 - Documenten structureren in tekstverwerking: tekstdelen splitsen en samenhouden, alinea's func�oneel splitsen en samenhouden, 
 - Tekstverwerking func�oneel toepassen zoals naambadges maken, eenvoudige telefoonmemo opmaken m.b.v. schrij�ader, bewegwijzering maken 
 - 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: eenvoudige func�es maken, eenvoudige func�es gebruiken, percentages berekenen, rela�eve adressering, absolute adressering 
 - Opmaak van het werkblad: kolombreedte en rijhoogte wijzigen, cellen samenvoegen, getalnota�e, tekstdelen benadrukken, gegevens sorteren, celinhoud 
 uitlijnen, voorwaardelijke opmaak, �tels blokkeren, kolommen en rijen verbergen/opnieuw weergeven 
 - Eenvoudige grafieken opstellen en aanpassen 
 - MS-Excel-func�es: afronden, gegevens in een bereik opzoeken, ALS func�e (één enkele logische test) 
 - Func�oneel toepassen van een rekenblad zoals gegevens van bezoekers registreren, adressenbestand aanvullen en sorteren, bezoekerscijfers grafisch 
 voorstellen 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met andere doelen van dit leerplan gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
 Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte arbeidsmarktgerichte finaliteit van de studierich�ng Organisa�e en logis�ek omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming 

 arbeidsmarktgerichte finaliteit: 04.02: De leerlingen gebruiken doelgericht en adequaat standaardfunc�onaliteiten van digitale infrastructuur en toepassingen om digitaal inhouden te creëren, 
 te delen en te beheren. 

 Meer info zie GO! Navigator. 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.2  De leerlingen digitaliseren documenten en data. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder scannen, OCR (Op�cal Character Recogni�on) 
 Conceptuele kennis 
 - Digitaliseren van documenten: scannen, OCR (Op�cal Character Recogni�on) 
 - Mappenstructuur 
 Procedurele kennis 
 - Bewaren van informa�e door 
 > Inscannen en digitaal bewaren van documenten zoals facturen, bezoekerslijsten 
 > Omze�en van kleine, niet-bewerkbare documenten naar bewerkbare documenten zoals PFD naar word, OCR 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  194 
 Tweede graad 

 > Opslaan van bestanden via een logische mappenstructuur 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met andere doelen van dit leerplan gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.3  De leerlingen gebruiken func�oneel kantoorapparatuur. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel zoals computer, printer, kopieertoestel, scanner, beamer, click share 
 Conceptuele kennis 
 - Kantoorapparatuur zoals computer, printer, kopieertoestel, scanner, beamer, click share 
 Procedurele kennis 
 - Kantoorapparatuur func�oneel gebruiken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met andere doelen van dit leerplan gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.4  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
 hoofd- en bijzaken 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; 
 vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
 visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals 
 beweren, meedelen, beloven, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrij�, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
 elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inze�en, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt gerealiseerd in de volgende contexten: postverwerking, onthaal, telefoongesprekken, magazijn, verkoop, zakelijk mailverkeer 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Gebruik van vakterminologie 
 * Herkenbare tekstopbouw 
 * Gepast register 
 * Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij de taalhandelingen 
 * Tekstsoorten zoals informa�ef, persuasief, opiniërend, prescrip�ef, narra�ef, apart of gecombineerd 

 Bijkomend voor schri�elijke produc�e 
 *Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunc�e, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
 * Gepaste lay-out 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e 
 * 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 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.5  De leerlingen communiceren func�oneel in het Frans. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, vakterminologie (termen en vaste 
 uitdrukkingen) 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Recep�e (lezen en luisteren): Toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; vragen 
 stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; voorkennis ac�veren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt of 
 schrij� inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
 herkennen en zelf doelgericht inze�en, gebruiken van compenserende strategieën bij falende communica�e. 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt gerealiseerd in de volgende contexten: postverwerking, onthaal, telefoongesprekken, magazijn, verkoop, zakelijk mailverkeer 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Tekst- en zinsopbouw: 
 - Zeer eenvoudig 
 - Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
 - Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intona�e, heldere uitspraak, duidelijke 
 ar�cula�e, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
 * Register: 
 - Neutraal 
 - Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij taalhandelingen zoals aanspreken, begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, zich verontschuldigen 
 * Woordenschat: 
 - Zeer elementaire woordenschat bestaande uit transparante woorden, zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen 
 - Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
 - Voor produc�e en interac�e: de communica�e is volledig a�ankelijk van herhaling, herformulering en herstel 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  198 
 Tweede graad 

 * Gramma�ca: 
 - Beperkte beheersing van func�onele eenvoudige gramma�cale construc�es uit een aangeleerd repertoire; 
 - Voor produc�e en interac�e: Redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire 
 * Tekstsoorten: 
 - Zoals informa�ef, opiniërend en prescrip�ef, apart of gecombineerd 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e en interac�e 
 * Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
 * Uitspraak van een zeer beperkt repertoire van aangeleerde woorden en frasen is met enige inspanning verstaanbaar 
 * Gebruik van hoofdzakelijk geïsoleerde woorden, transparante woorden, de meest frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, met talrijke 
 onderbrekingen (om naar uitdrukkingen te zoeken, minder vertrouwde woorden uit te spreken en om de communica�e te herstellen) 
 * Met behulp van ondersteunende middelen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.6  De leerlingen communiceren func�oneel in het Engels. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, vakterminologie (termen en vaste 
 uitdrukkingen) 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
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 - Recep�e (lezen en luisteren): Toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; vragen 
 stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken. 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; voorkennis ac�veren; met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende middelen gebruiken, op wat de ander zegt of 
 schrij� inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
 herkennen en zelf doelgericht inze�en, gebruiken van compenserende strategieën bij falende communica�e. 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt gerealiseerd in de volgende contexten: postverwerking, onthaal, telefoongesprekken, magazijn, verkoop, zakelijk mailverkeer 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Tekst- en zinsopbouw: 
 - Zeer eenvoudig 
 - Voor lezen en schrijven: duidelijke lay-out 
 - Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intona�e, heldere uitspraak, duidelijke 
 ar�cula�e, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
 * Register: 
 - Neutraal 
 - Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij taalhandelingen zoals aanspreken, begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, zich verontschuldigen 
 * Woordenschat: 
 - Zeer elementaire woordenschat bestaande uit transparante woorden, zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen 
 - Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
 - Voor produc�e en interac�e: de communica�e is volledig a�ankelijk van herhaling, herformulering en herstel 
 * Gramma�ca: 
 - Beperkte beheersing van func�onele eenvoudige gramma�cale construc�es uit een aangeleerd repertoire; 
 - Voor produc�e en interac�e: Redelijk correcte spelling van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale repertoire 
 * Tekstsoorten: 
 - Zoals informa�ef, opiniërend en prescrip�ef, apart of gecombineerd 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e en interac�e 
 * Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
 * Uitspraak van een zeer beperkt repertoire van aangeleerde woorden en frasen is met enige inspanning verstaanbaar 
 * Gebruik van hoofdzakelijk geïsoleerde woorden, transparante woorden, de meest frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, met talrijke 
 onderbrekingen (om naar uitdrukkingen te zoeken, minder vertrouwde woorden uit te spreken en om de communica�e te herstellen) 
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 * Met behulp van ondersteunende middelen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.7  De leerlingen lichten de belangrijkste taken van een administra�ef medewerker, onthaalmedewerker, magazijnier en commercieel medewerker toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Competen�eprofiel van een administra�ef medewerker, onthaalmedewerker, magazijnier en commercieel medewerker 
 - Taken van een administra�ef medewerker, onthaalmedewerker, magazijnier en commercieel medewerker 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.8  De leerlingen verwerken in- en uitgaande post volgens een opgelegde procedure. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder aangetekende brief, postcode, organigram 
 Conceptuele kennis 
 - Soorten niet-elektronische inkomende post zoals aangetekende brieven, brieven op naam van een medewerker, brieven voor een afdeling, reclame, pakjes, 
 �jdschri�en 
 - Soorten postdiensten: reguliere post en koerierdiensten 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van strategieën om medewerkers te koppelen aan de juiste afdeling zoals organigram, interne website, 'wie-is-wie-lijst' 
 - Kopiëren van documenten 
 - Toepassen van een procedure om niet-elektronische post te verdelen 
 - Voorbereiden van de uitgaande post zoals opzoeken van postcodes, opzoeken en aanvullen van adres, tariefformules bepalen, tarieven berekenen, brieven 
 vouwen, omslagen adresseren en frankeren 
 - Toepassen van een procedure om niet-elektronische uitgaande post te verwerken 
 - Toepassen van een procedure om elektronische inkomende post te verdelen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.9  De leerlingen gebruiken en actualiseren bestaande klassementen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder alfabe�sch klassement, chronologisch klassement, numeriek klassement 
 Conceptuele kennis 
 - Digitale en niet-digitale klassementen 
 - Klassementmethodes: alfabe�sch, chronologisch, numeriek 
 - Criteria om een klassement uit te bouwen 
 Procedurele kennis 
 - Digitaal en niet-digitaal klasseren van bedrijfsdocumenten zoals aankoopdocumenten, verkoopdocumenten, klachtenbrieven 
 - Toepassen van strategieën om geklasseerde documenten te beheren zoals overhandigingsfiche, register 
 - Beheren van het klassement 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.10  De leerlingen verzorgen de logis�eke ondersteuning van vergaderingen en ac�viteiten. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder flipover, beamer, click share 
 Conceptuele kennis 
 - Vergaderfaciliteiten: mogelijke opstellingen, capaciteit, aanwezige media en beschikbaarheid 
 - Ondersteunende media en materiaal zoals flipover, beamer, click share 
 - Cateringfaciliteiten: soorten 
 - Badges zoals gevouwen kaartjes, s�ckers, met hangkoord, met speld 
 Procedurele kennis 
 - Voorbereiden van een vergadering 
 - Klaarze�en van het vergaderlokaal 
 - Onthalen van de deelnemers 
 - Verzorgen van eenvoudige catering voor een vergadering of een ac�viteit 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.11  De leerlingen onthalen bezoekers. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder organigram 
 - Standaarduitdrukkingen in het Nederlands, Frans en Engels 
 Conceptuele kennis 
 - Organigram 
 - Klantvriendelijk onthaal 
 - Communica�etechnieken: verbale en non-verbale communica�e 
 - Soorten bezoekers: klanten, leveranciers, andere bezoekers 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van een procedure voor een klantvriendelijk onthaal van bezoekers 
 - Telefonisch aankondigen van bezoekers in het Nederlands, Frans en Engels aan de hand van standaarduitdrukkingen 
 - Toepassen van een procedure om bezoekers te registreren zoals invulformulier, rekenblad 
 - Toepassen van strategieën om medewerkers te koppelen aan de juiste afdeling zoals organigram, interne website, 'wie-is-wie-lijst' 
 - Verwi�gen van hulpdiensten bij medische noodgevallen (simula�e) 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.12  De leerlingen nemen in de context van onthaal telefonische oproepen aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Standaarduitdrukkingen in het Nederlands, Frans en Engels 
 Conceptuele kennis 
 - Klantvriendelijkheid bij het voeren van telefoongesprekken bij het onthaal 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van een procedure om telefoonnummers op te zoeken 
 > op basis van zoekcriteria zoals naam van de onderneming, contactgegevens 
 > met behulp van bronnen zoals bedrijfsgids, 1207, website van een onderneming 
 - Toepassen van een procedure om klantgericht te telefoneren in het Nederlands, Frans en Engels 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.13  De leerlingen ontvangen, controleren en registreren de controle van inkomende goederen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder 
 > Interne transportmiddelen zoals steekwagen, handpalle�ruck, motorpalle�ruck, magazijnwagen 
 > Gevarene�ke�en zoals brandbaar, bijtend, gi�ig, explosief 
 > Behandelingse�ke�en zoals breekbaar, deze kant omhoog, tegen vorst beschermen 
 > Bestelbon 
 > Vrachtbrief (CMR) 
 > Leveringbon/pakbon 
 Conceptuele kennis 
 - Soorten logis�eke bedrijven: groothandelsbedrijven, distribu�ecentra, transportbedrijven, groepagecentra, overslagbedrijven 
 - Logis�eke flow in een magazijn 
 - Ladingdragers: pallets, rolcontainers 
 - Loca�e: 
 > Code 
 > Systemen: vaste loca�e, vrije loca�e 
 - Inslagprocedure 
 - Controle van goederen en documenten: 
 > Belang 
 > Methode om te controleren: volledig, bemonstering, steekproefsgewijs 
 - Ontvangstruimte 
 - Interne transportmiddelen zoals steekwagen, handpalle�ruck, motorpalle�ruck, magazijnwagen 
 - Opslagmethodes zoals opslag op de vloer, opslag op pallets, opslag in stellingen 
 - Kennis van codes en symbolen: 
 > Gevarene�ke�en zoals brandbaar, bijtend, gi�ig, explosief 
 > Behandelingse�ke�en zoals breekbaar, deze kant omhoog, tegen vorst beschermen 
 Procedurele kennis 
 - Controleren van goederen en documenten: 
 > Kwaliteitscontrole op gebreken zoals versheid (uiterste vervaldatum, ten minste houdbaar tot), beschadigingen 
 > Documentencontrole: bestelbon versus leveringsbon 
 > Vergelijking van documenten en geleverde goederen zoals hoeveelheid, kleur 
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 - Lossen van goederen 
 - Registreren van geleverde goederen inclusief het doorgeven van gebreken 
 - Opslagklaar maken van goederen: 
 > Aanbrengen van loca�e- en ar�kelnummers 
 > Sorteren volgens loca�e, intern transportmiddel en/of ladingdrager 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.14  De leerlingen verplaatsen goederen van de ontvangstzone naar de juiste loca�e in het magazijn. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder 
 > Interne transportmiddelen zoals steekwagen, handpalle�ruck, motorpalle�ruck, magazijnwagen 
 > Gevarene�ke�en zoals brandbaar, bijtend, gi�ig, explosief 
 > Behandelingse�ke�en zoals breekbaar, deze kant omhoog, tegen vorst beschermen 
 Conceptuele kennis 
 - Voorraadmethoden: FIFO (first in first out), LIFO (last in first out), FEFO (first expired first out) 
 - Interne transportmiddelen zoals steekwagen, handpalle�ruck, motorpalle�ruck, magazijnwagen 
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 - Kennis van codes en symbolen: 
 > Gevarene�ke�en zoals brandbaar, bijtend, gi�ig, explosief 
 > Behandelingse�ke�en zoals breekbaar, deze kant omhoog, tegen vorst beschermen 
 Procedurele kennis 
 - Func�oneel rekenen in een magazijn 
 - Opslaan van goederen: 
 > Op de juiste loca�e 
 > Volgens de afgesproken voorraadmethode 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.15  De leerlingen maken producten verkoopklaar: goederen prijzen en e�ke�eren. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder tex�eltang, prijstang, prijskaartrail, houders op naald 
 Conceptuele kennis 
 - Voorbereiding van ar�kelpresenta�e en productbeleving: 
 > Ar�kelbeveiliging 
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 > Ar�kelen prijzen: prijse�ket, prijskaartje, prijzen op houder, hanglabel met koord, hanglabel met ridderspoor, streepjescode, PLU code voor groenten en fruit, 
 elektronische prijsaanduiding 
 - Hulpmiddelen om ar�kelen te prijzen: tex�eltang, prijstang, prijskaartrail, houders op naald 
 Procedurele kennis 
 - Prijzen en e�ke�eren aan de hand van prijse�ket, prijskaartje, hanglabel met koord, hanglabel met ridderspoor 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.16  De leerlingen presenteren ar�kels op een commerciële manier met oog voor productbeleving. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder a�en�ewaarde, eyecatcher, brandpunt, schappenplan 
 Conceptuele kennis 
 - Ar�kelpresenta�e: permanent versus �jdelijk, eisen 
 - A�en�ewaarde: interne en externe a�en�ewaarde, onderdelen, verhogen 
 - Ar�kelverwantschap: consump�everwantschap, koopverwantschap, produc�everwantschap, overige verwantschappen zoals themaverwantschap, 
 maatverwantschap 
 - Plaatsingsverband: rug-aan-rugplaatsing, contraplaatsing, nabuurplaatsing 
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 - Presenta�evormen: horizontaal, ver�caal 
 - Basisregels ar�kelpresenta�e 
 - Tijdelijke ar�kelpresenta�e via display: soorten displays, displayvormen 
 - Assor�ment: 
 > Breedte, diepte, hoogte, lengte 
 > Kern- en randassor�ment 
 - Vormstudie: 2 -en 3 dimensionele vormen 
 - Kleurstudie: kleurencirkel van I�en 
 - Composi�e: symmetrisch, asymmetrisch, horizontaal, ver�caal, driehoek 
 Procedurele kennis 
 - Opbouwen van een ar�kelpresenta�e op basis van een stappenplan en onder begeleiding in diverse contexten zoals kledingzaak, doe-het-zelf-winkel, 
 warenhuis, schoenwinkel 
 - Onderhouden van een ar�kelpresenta�e: vouwen kledij, aanvullen, spiegelen 
 - Opbouwen van een ar�kelpresenta�e op basis van een schappenplan 
 - Maken van themagebonden decora�e 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Organisa�e en logis�ek 

 2.17  De leerlingen ondersteunen de klant �jdens de verkoop. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie eigen aan het leerplandoel waaronder offerte, bestelbon, factuur, btw-bon, creditnota 
 - Standaarduitdrukkingen in het Nederlands, Frans en Engels 
 Conceptuele kennis 
 - Verkoopdocumenten: offerte, bestelbon, factuur, creditnota 
 - Klantvriendelijk onthaal 
 - Productkennis: belang 
 - Assor�ment: 
 > Breedte, diepte, hoogte, lengte 
 > Kern- en randassor�ment 
 - Logo's op e�ke�en zoals fair trade, �dy man, doorstreepte vuilnisbak, sta�egeld, ring van Möbius voor kunststof, CE markering, OK compost, buiten bereik van 
 kinderen bewaren, bio katoen, wasvoorschri�en 
 - Klantentypes: indeling volgens geslacht, lee�ijd, gedrag, koopdoelen 
 - Koopmo�even 
 - Structuur van een verkoopgesprek 
 - Verkoopproces 
 - Kassa-ac�viteiten: 
 > Handelingen: controle verkochte goederen, e�ke�en en beveiligingen verwijderen, afrekenen, inpakken, klantengegevens invoeren of aanpassen 
 > Kor�ngssystemen zoals klantenkaart, waardebonnen, promo�eac�es, solden 
 > Soorten betaalmiddelen 
 > Verkoopdocumenten: factuur, btw-bon 
 Procedurele kennis 
 - Invullen van verkoopdocumenten 
 - Toepassen van rekenvaardigheden 
 - Product -en assor�mentskennis verzamelen en verwerken van minimaal twee verschillende producten/diensten naar keuze 
 - Via eenvoudige verkoopgesprekken een verkoop correct a�andelen 
 - Via eenvoudige verkoopgesprekken verschillende klantentypes benaderen 
 - Verkoopargumenten formuleren in func�e van de koopmo�even 
 - Via eenvoudige verkoopgesprekken de koopmo�even van de klanten vaststellen 
 - Eenvoudige verkoopgesprekken voeren in het Nederlands, Frans en Engels 
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 - Vlot en correct wisselgeld teruggeven 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.6.  Domein: Maatschappij en welzijn 

 3.2.6.1.  Studierich�ng: Haar- en schoonheidsverzorging 

 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.1  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 func�e van de opdracht 
 - Opbergen van het materiaal (als verzamelnaam) na de opdracht 
 - In kaart brengen van de voorraad om nakende tekorten te signaleren 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  214 
 Tweede graad 

 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.2  De leerlingen observeren (het gedrag van) het model en (de reac�e van) de huid. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Waarnemen en observeren 
 - Beïnvloedende factoren 
 Procedurele kennis 
 - Observeren van (het gedrag van) het model 
 - Observeren van (de reac�e van) de huid 
 - Registreren van observa�egegevens 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.3  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
 hoofd- en bijzaken 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; 
 vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
 visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals 
 beweren, meedelen, beloven, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrij�, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
 elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inze�en, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Gebruik van vakterminologie 
 * Herkenbare tekstopbouw 
 * Gepast register 
 * Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij de taalhandelingen 
 * Tekstsoorten zoals informa�ef, persuasief, opiniërend, prescrip�ef, narra�ef, apart of gecombineerd 
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 Bijkomend voor schri�elijke produc�e 
 *Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunc�e, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
 * Gepaste lay-out 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e 
 * 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 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.4  De leerlingen illustreren trends in haar- en lichaamsverzorging. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Evolu�e en trends in haar- en lichaamsverzorging 
 - Persoonlijke s�jl 
 - Vorm 
 - Kleur 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.5  De leerlingen voeren eenvoudige haarverzorgingen uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Fysiologie en anatomie van het haar 
 - Haar- en hoofdhuidanalyse 
 - Materialen, producten en technieken voor wassen, ontwarren en verzorgen van het haar 
 - Hoofdhuidmassage 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van een haar- en hoofdhuidanalyse op model 
 - Uitvoeren van was-, ontwar- en verzorgingstechnieken op model 
 - Uitvoeren van een hoofdhuidmassage op model 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
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 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.6  De leerlingen vormen het haar �jdelijk om. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materialen, producten en technieken voor brushing, watergolf en föhnen 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van brushing, watergolf en föhnen op oefenhoofd en op model 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.7  De leerlingen voeren eenvoudige gelegenheidskapsels uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materialen, producten en technieken voor opsteekkapsels en vlechten 
 - Accessoires 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van opsteek- en vlech�echnieken op oefenhoofd en op model 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.8  De leerlingen voeren een kleuring uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Kleurenster of kleurencirkel 
 - Materialen, producten en technieken voor kleuren 
 Procedurele kennis 
 - Bepalen van kleurformule aan de hand van toonhoogte, weerschijn, gewenste kleur 
 - Uitvoeren van kleur- en emulsietechnieken op oefenhoofd en op model 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.9  De leerlingen voeren een basissnit uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materialen en kniptechnieken voor basissni�en 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van basissni�en op oefenhoofd en model 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.10  De leerlingen passen afwerkingstechnieken en -producten toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materialen, producten en technieken voor het afwerken van het kapsel 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van afwerkingstechnieken op oefenhoofd en op model 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.11  De leerlingen passen de basisbehandeling van scheren toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materialen, producten en technieken voor inzepen en scheren 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van de basisbehandeling van scheren op model 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.12  De leerlingen reinigen huid en nagels in func�e van de behandeling. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Fysiologie en anatomie van 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.13  De leerlingen brengen make-up aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Kleurenleer 
 - 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.14  De leerlingen voeren een handverzorging en handmassage uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Fysiologie en anatomie van de hand 
 - Apparatuur, materialen, producten en technieken voor een handverzorging en handmassage 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van een handverzorging en handmassage 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Haar- en schoonheidsverzorging 

 2.15  De leerlingen voeren een gelaatsverzorging uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Fysiologie en anatomie van het gelaat 
 - Apparatuur, materialen, producten en technieken voor een gelaatsverzorging 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van een gelaatsverzorging 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.6.2.  Studierich�ng: Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.1  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) en de accessoires in func�e van de opdrachten 
 - Opbergen van het materiaal (als verzamelnaam) na de opdracht 
 - In kaart brengen van de voorraad om nakende tekorten te signaleren 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.2  De leerlingen volgen de evolu�es en trends in mode op. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Mode en (kleding)s�jlen 
 - Evolu�e en trends in mode 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.3  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
 hoofd- en bijzaken 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; 
 vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
 visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals 
 beweren, meedelen, beloven, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrij�, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
 elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inze�en, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Gebruik van vakterminologie 
 * Herkenbare tekstopbouw 
 * Gepast register 
 * Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij de taalhandelingen 
 * Tekstsoorten zoals informa�ef, persuasief, opiniërend, prescrip�ef, narra�ef, apart of gecombineerd 
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 Bijkomend voor schri�elijke produc�e 
 *Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunc�e, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
 * Gepaste lay-out 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e 
 * 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 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.4  De leerlingen maken de te verwerken onderdelen van kleding en interieurar�kelen klaar voor verwerking. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Verschillende modellen voor kleding en interieurar�kelen 
 - Kenmerken van weefsels en tex�elmaterialen 
 - Patronen 
 - Technieken om maten te nemen (kleding) 
 Procedurele kennis 
 - Aanpassen van patronen in func�e van opgenomen maten 
 - Aanduiden van specifica�es van het patroon 
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 - Maken van een snijpatroon 
 - Krimpvrij maken van de stof 
 - Plaatsen en spelden van de snijpatronen voor de te verwerken onderdelen op de stof 
 - Knippen van de te verwerken onderdelen uit de stof 
 - Aanbrengen van tekens en steunpunten op de te verwerken onderdelen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.5  De leerlingen verwerken / bewerken de productonderdelen volgens de specifica�es van de technische fiches of instruc�es. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Verwerkingsmogelijkheden van materialen 
 - Produc�etechnieken 
 - Werking en bediening van de machines 
 Procedurele kennis 
 - Posi�oneren van de te verwerken / bewerken onderdelen volgens de specifica�es op de technische fiche 
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 - Gebruiken de meest geschikte machine bij de verwerking / bewerking 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.6  De leerlingen verwerken stukken en onderdelen van kleding en interieurar�kelen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Verwerkingsmogelijkheden van materialen 
 - Assemblage- en montagetechnieken 
 - Werking en bediening van de machines 
 - Machinale s�ktechnieken 
 - Manuele en machinale hersteltechnieken voor kleding- en confec�ear�kelen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken de meest geschikte machine bij de assemblage en montage 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.7  De leerlingen werken de stukken af. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Afwerkingstechnieken 
 - Werking en bediening van de wasmachine 
 - Werking en bediening van de strijkapparatuur 
 Procedurele kennis 
 - Afwerken van het werkstuk 
 - Wassen van het werkstuk 
 - Strijken van het werkstuk 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.8  De leerlingen voeren eenvoudige retouches uit in func�e van de opdracht. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Technieken om maten te nemen (kleding) 
 - Eenvoudige retouchetechnieken 
 - Afwerkingstechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van eenvoudige retouches 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.9  De leerlingen ontvangen, e�ke�eren, iden�ficeren, sorteren de goederen en plaatsen ze op de bestemde plaats. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Ontvangen van goederen 
 - E�ke�eren van goederen 
 - Iden�ficeren van goederen 
 - Sorteren van goederen 
 - Plaatsen van goederen op de daartoe voorziene plaats 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.10  De leerlingen presenteren ar�kelen op een commerciële manier met oog voor productbeleving. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Winkelgedrag van mensen 
 - Presenta�etechnieken van producten 
 - Principes van visual merchandising 
 - Verkooptechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Presenteren van producten volgens de principes van visual merchandising 
 - Voeren van een verkoopgesprek 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 *Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Moderealisa�e en tex�elverzorging 

 2.11  De leerlingen registreren gegevens in verband met de ac�viteiten: produc�e, materiaalverbruik, klantenbestand, levering en verkoop. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Produc�eproces 
 - Materiaalverbruik 
 - Klantenbestand 
 - Levering en verkoop van producten 
 - Registra�e- of rapporteringsmogelijkheden 
 Procedurele kennis 
 - Registeren van gegevens met betrekking tot produc�e 
 - Registreren van gegevens met betrekking tot materiaalverbruik 
 - Registreren van gegevens met betrekking tot een klantenbestand 
 - Registreren van gegevens met betrekking tot levering en verkoop van producten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 *Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.6.3.  Studierich�ng: Zorg en welzijn 

 NR  Zorg en welzijn 

 2.1  De leerlingen sorteren huishoudelijk afval. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Soorten huishoudelijk afval 
 - Afvalsortering 
 - Ladder van Lansink 
 Procedurele kennis 
 - Verzamelen, sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zorg en welzijn 

 2.2  De leerlingen hanteren de richtlijnen met betrekking tot voedselveiligheid en voedselhygiëne. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Voedselveiligheid en voedselhygiëne 
 - Levensvoorwaarden en de ontwikkeling van bacteriën 
 - Kruisbesme�ng: vuile en propere zone 
 - Goede hygiëneprak�jken in de keuken 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van goede hygiëneprak�jken in de keuken met betrekking tot het omgaan met voedsel 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zorg en welzijn 

 2.3  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 func�e van de opdracht 
 - Opbergen van het materiaal (als verzamelnaam) na de opdracht 
 - In kaart brengen van de voorraad om nakende tekorten te signaleren 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zorg en welzijn 

 2.4  De leerlingen hanteren een systema�sche aanpak. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Systema�sche aanpak 
 - Stappen in probleemoplossing als voorloper op Systema�sch Verpleegkundig Handelen 
 Procedurele kennis 
 - Hanteren van een systema�sche aanpak voor het herkennen en oplossen van problemen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zorg en welzijn 

 2.5  De leerlingen passen principes ter preven�e van ziekte en gezondheidsbevordering toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Gezondheidsgedrag, gezonde levenss�jl 
 - Beïnvloedende factoren 
 - 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, 
 intoxica�e (zoals alcohol), verslaving (zoals roken, drugs, internet, social media, gamen) 
 - Basisprincipes ter preven�e van ziekte en gezondheidsbevordering 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van de basisprincipes ter preven�e van ziekte en gezondheidsbevordering 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zorg en welzijn 

 2.6  De leerlingen observeren het gedrag van kinderen en volwassenen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Waarnemen en observeren 
 - Beïnvloedende factoren 
 - Criteria goede observa�e 
 - Soorten observa�es 
 - Observa�etechnieken 
 - Registra�etechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Observeren van het gedrag van mensen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zorg en welzijn 

 2.7  De leerlingen rapporteren beknopt en func�oneel aan anderen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Mondelinge en schri�elijke rapportering 
 - Interne en externe rapportering 
 Procedurele kennis 
 - Rapporteren mondeling en schri�elijk, intern of extern 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  246 
 Tweede graad 

 NR  Zorg en welzijn 

 2.8  De leerlingen gaan op een posi�eve en opbouwende manier om met kinderen en volwassenen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Diversiteit 
 - De generalis�sche benadering in zorg en ondersteuning 
 - Open staan voor anderen, respectvol omgaan met (gelijkenissen en verschillen bij) anderen, rekening houden met gevoeligheden bij anderen als voorloper op 
 empathisch handelen, correct omgaan met privacy als voorloper op deontologisch handelen 
 Procedurele kennis 
 - Op een posi�eve manier omgaan met diversiteit 
 - Op een opbouwende manier omgaan met mensen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Zorg en welzijn 

 2.9  De leerlingen voeren EHBO uit bij noodsitua�es. 
 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 bo�en, spieren of gewrichten, vergi�iging 
 - Reanimeren en defibrilleren 
 Procedurele kennis 
 - Uitvoeren van EHBO bij noodsitua�es 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 *Deze competen�e wordt gerealiseerd in een gesimuleerde context. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
 Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte arbeidsmarktgerichte finaliteit van de studierich�ng Zorg en welzijn omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming 

 arbeidsmarktgerichte finaliteit: 01.05: De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen en voor noodsitua�es toe in een gesimuleerde leeromgeving. 

 Meer info zie GO! Navigator. 

 NR  Zorg en welzijn 
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 2.10  De leerlingen informeren zich over de behoe�en van kinderen en volwassenen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Levensloopfasen 
 - Ontwikkelingspsychologische domeinen 
 - Menselijk gedrag 
 - Beïnvloedende factoren 
 - (Basis)behoe�en van mensen 
 - Zorg-, hulp- en dienstverlening 
 Procedurele kennis 
 - Zich informeren over behoe�en van mensen 
 - Illustreren wat zorg-, hulp- en dienstverlenende instan�es precies doen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Zorg en welzijn 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  249 
 Tweede graad 

 2.11  De leerlingen hanteren sociale en communica�eve vaardigheden in func�e van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en 
 volwassenen. 

 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, vriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van een communica�emodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): gebruiken van tekstelementen zoals lay-out, benadrukte woorden, visuele ondersteunende elementen; herkennen van 
 hoofd- en bijzaken 
 - Recep�e (lezen, luisteren en kijken): toepassen van strategieën zoals met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis ac�veren; inhoud voorspellen; 
 vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context of via taalverwantschap; talige hulpmiddelen gebruiken 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): gebruiken van tekstelementen zoals structuuraanduiders, 
 visuele ondersteunende elementen; toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen en gebruiken van non-verbaal gedrag; taalhandelingen gebruiken zoals 
 beweren, meedelen, beloven, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, toelichten van standpunt 
 - Produc�e en interac�e (schrijven en spreken, mondelinge en schri�elijke gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals met spreek-, schrijf- of 
 interac�edoel rekening houden; inspelen op wat de ander zegt of schrij�, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen, 
 elementen van lichaamstaal herkennen en zelf doelgericht inze�en, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met een competen�e eigen aan de studierich�ng gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Gebruik van vakterminologie 
 * Herkenbare tekstopbouw 
 * Gepast register 
 * Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij de taalhandelingen 
 * Tekstsoorten zoals informa�ef, persuasief, opiniërend, prescrip�ef, narra�ef, apart of gecombineerd 

 Bijkomend voor schri�elijke produc�e 
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 *Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunc�e, woordkeuze, zinsbouw, helderheid 
 * Gepaste lay-out 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e 
 * 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 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Zorg en welzijn 

 2.12  De leerlingen dragen zorg voor het maal�jdgebeuren. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Maal�jdbereiding: 
 > Voedingsmiddelen, voedingsstoffen 
 > Voedingswaarde en evenwich�ge, gezonde gevarieerde voeding 
 > Basisbereidingstechnieken voor eenvoudige bereidingen binnen een gezinscontext 
 - Func�onele maal�jdbedeling 
 - Boodschappen 
 - Voorraad 
 Procedurele kennis 
 - Bereiden van gezonde maal�jden binnen een gezinscontext 
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 - Bedelen van de maal�jd 
 - Opstellen van een boodschappenlijst 
 - Bewaren van voedingsmiddelen in de voorraad 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Zorg en welzijn 

 2.13  De leerlingen dragen zorg voor wasgoed, kledij en linnen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Kenmerken van tex�el 
 - Waterhardheid 
 - Wasproducten 
 - Was- en droogtechnieken 
 - Strijktechnieken 
 - Klein verstelwerk aan kleding en ander tex�el 
 Procedurele kennis 
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 - Sorteren, wassen en drogen van wasgoed, kledij en linnen binnen een gezinscontext 
 - Strijken en opbergen van wasgoed, kledij en linnen binnen een gezinscontext 
 - Uitvoeren van klein verstelwerk aan kleding en ander tex�el binnen een gezinscontext 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Zorg en welzijn 

 2.14  De leerlingen dragen zorg voor woon- en leefomgeving. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Zorg voor de woon- en leefomgeving 
 - Materialenkennis 
 - Schoonmaak-, reinigings-, onderhouds- en ontsme�ngsproducten en schoonmaakmateriaal 
 - Schoonmaaktechnieken 
 - Bedopmaak 
 - Plantenverzorging 
 Procedurele kennis 
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 - Verluchten van de woon- en leefomgeving 
 - Schoonmaken, reinigen, onderhouden en ontsme�en van leefruimtes, sanitair en materiaal 
 - Opmaken van bedden 
 - Verzorgen van planten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Zorg en welzijn 

 2.15  De leerlingen hanteren (ped)agogische vaardigheden in func�e van het psychosociaal welbevinden van kinderen en volwassenen en het aanbieden van 
 (anima�e- en vrije�jds-) ac�viteiten. 

 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - (Psychosociaal) welbevinden 
 - (Ped)agogische vaardigheden in het kader van ontspanning en vrije �jd 
 - Ontwikkelingss�mulerende ontspannings- en vrije�jdsac�viteiten 
 Procedurele kennis 
 - Keuzes aanbieden in func�e van het psychosociaal welbevinden 
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 - Mo�veren en/of s�muleren van kinderen en volwassenen tot iets nieuws 
 - Aanbieden van (anima�e- en vrije�jds-) ac�viteiten op maat van kinderen en volwassenen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.7.  Domein: Sport 

 3.2.7.1.  Studierich�ng: Beweging en sport (*) 

 NR  Beweging en sport (*) 

 2.1  De leerlingen voeren bewegings- en sportac�viteiten in verschillende omgevingen en omstandigheden uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Spel- en speelregels, technieken en tac�eken 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 
 Conceptuele kennis 
 - Spel- en speelregels, technieken en tac�eken 
 - Rollen zoals scheidsrechter, coach 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van spel- en speelregels, technieken en tac�eken 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Voorkeur tonen voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, 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 arbeidsmarktgerichte finaliteit van de studierich�ng Beweging en sport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming 
 arbeidsmarktgerichte finaliteit: 01.10: De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun evolu�e op het vlak van fysieke capaciteiten, op een veilige wijze 
 bewegingen en fysieke ac�viteiten uit in verschillende omgevingen met nadruk op plezier in beweging en sport. 

 Meer info zie GO! Navigator. 

 NR  Beweging en sport (*) 

 2.2  De leerlingen passen de principes van veilig sporten, zowel preven�ef als cura�ef toe. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Principes van veilig sporten door preven�ef handelen aan de hand van het gebruik van aangepaste kledij en schoenen, opwarming, hygiëne, veiligheidsregels, 
 helpersfunc�e, juist gebruik van materiaal 
 - Principes van veilig sporten door cura�ef 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: preven�ef, cura�ef 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van veiligheidsregels en principes van veilig sporten 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Voorkeur tonen voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Beweging en sport (*) 

 2.3  De leerlingen verwerven inzicht in bewegings- en sportac�viteiten. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Rela�e tussen beweging en gezondheid in func�e van een gezonde sportbeoefening 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 
 Voorkeur tonen voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Beweging en sport (*) 

 2.4  De leerlingen verwerven inzicht in de methodische opbouw van diverse bewegings- en sportac�viteiten. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Principes van didac�sch handelen 
 Conceptuele kennis 
 - Didac�sch handelen in func�e van methodische opbouw zoals op- en a�ouwen van moeilijkheidsgraden van bewegingsuitvoeringen 
 Procedurele kennis 

 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Begrijpen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Beweging en sport (*) 

 2.5  De leerlingen duiden en demonstreren bewegings- en sportac�viteiten 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 ac�viteit uit te leggen 
 - Gebruik maken van een stappenplan en/of kijkwijzer om de ac�viteit met basisveiligheidsregels te duiden en te demonstreren 
 - Gebruik maken van een stappenplan en/of kijkwijzer om aanwijzingen en informa�e aan de deelnemers te geven 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Beweging en sport (*) 

 2.6  De leerlingen bereiden bewegings- en sportac�viteiten voor aan de hand van aangereikte pedagogisch-didac�sche principes en voeren deze uit binnen 
 een veilige leeromgeving/schoolse context. 

 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Principes van didac�sch handelen 
 Conceptuele kennis 
 - Didac�sch handelen in func�e van het opstellen van een voorbereidingsfiche 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van principes van didac�sch handelen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Beweging en sport (*) 

 2.7  De leerlingen observeren bewegings- en sportac�viteiten en stellen verbeteringen voor. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Principes van observeren 
 - Principes van didac�sch handelen zoals feedbackvaardigheden 
 Conceptuele kennis 
 - Observa�emethodieken 
 - Feedbackvaardigheden 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van principes van observeren 
 - Toepassen van principes van didac�sch handelen zoals feedbackvaardigheden 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Reageren op opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Beweging en sport (*) 

 2.8  De leerlingen hanteren gepast taalgebruik binnen bewegings- en sportac�viteiten en vanuit een rol. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 - Communica�etechnieken 
 - Feedbackvaardigheden 
 Conceptuele kennis 
 - Communica�e 
 - Feedback 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van technieken en vaardigheden om doelgericht te communiceren en feedback te geven zoals informa�e uitwisselen, hanteren van een gepast en 
 respectvol taalgebruik, lichaamshouding 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Voorkeur tonen voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Beweging en sport (*) 

 2.9  De leerlingen passen EHBO toe in gesimuleerde nood- en ongevallensitua�es. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Principes van EHBO 
 Conceptuele kennis 
  EHBO 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van de principes van EHBO in gesimuleerde nood- en ongevallensitua�es 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Voorkeur tonen voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
 Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte arbeidsmarktgerichte finaliteit van de studierich�ng Beweging en sport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming 

 arbeidsmarktgerichte finaliteit: 01.05: De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen en voor noodsitua�es toe in een gesimuleerde leeromgeving. 

 Meer info zie GO! Navigator. 
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 3.2.7.2.  Studierich�ng: Topsport (af) (*) 

 NR  Topsport (af) (*) 

 2.1  De leerlingen ontwikkelen de eigen deskundigheid. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Vakterminologie 
 - Sportvoeding en -dranken 
 - Evolu�es in het sportgebied 
 Conceptuele kennis 
 - Informa�estrategieën 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van informa�estrategieën 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Topsport (af) (*) 

 2.2  De leerlingen ontwikkelen zelfstandigheid. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Principes van planma�g werken 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot planma�g werken 
 Metacogni�eve kennis 
 - (Zelf)reflec�e 
 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Topsport (af) (*) 

 2.3  De leerlingen plannen en beheersen de combina�e van de sport- en studie-ac�viteiten. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Planningsmethodieken 
 - Mentale methodieken 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van planningsmethodieken 
 - Toepassen van mentale methodieken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 2.4  De leerlingen voeren sportac�viteiten uit conform de doelstellingen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Doelstellingen van het ontwikkelingsplan 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van ac�viteiten van het sportspecifieke ontwikkelingsplan met oog op de vooropgestelde finaliteit en de persoonlijke doelstellingen en het 
 persoonlijke lange termijnplan van ontwikkeling 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid, in combina�e met andere vaardigheden, natuurlijk en automa�sch toepassen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
 Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte arbeidsmarktgerichte finaliteit van de studierich�ng Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming 

 arbeidsmarktgerichte finaliteit: 01.10: De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun evolu�e op het vlak van fysieke capaciteiten, op een veilige wijze 
 bewegingen en fysieke ac�viteiten uit in verschillende omgevingen met nadruk op plezier in beweging en sport. 

 Dit leerplandoel van het specifieke gedeelte arbeidsmarktgerichte finaliteit van de studierich�ng Topsport omvat gedeeltelijk of volledig het leerplandoel van de basisvorming 
 arbeidsmarktgerichte finaliteit: 01.11: De leerlingen passen principes en strategieën toe bij een brede waaier van sporten, bewegingsac�viteiten en spelvormen. 

 Meer info zie GO! Navigator. 
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 2.5  De leerlingen evalueren eigen (sport)presta�es en passen hun doelstellingen aan. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Basiskennis van kwaliteitsrichtlijnen 
 Conceptuele kennis 
 - Principes van zelfevalua�e 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van procedures met betrekking tot zelfevalua�e 
 Metacogni�eve kennis 
 - Zelfevalua�e 
 - (Zelf)reflec�e 
 Met inbegrip van context 
 * Deze competen�e wordt steeds in samenhang met de topsportcontext gerealiseerd. 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 3.2.8.  Domein: Voeding en horeca 

 3.2.8.1.  Studierich�ng: Bakkerij 

 NR  Bakkerij 

 2.1  De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid. 
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 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, kruisbesme�ng, bederf, First In-First Out-principe, 
 scheiding van productgroepen 
 - Traceerbaarheid van producten 
 - Biologische, chemische en fysische gevaren zoals bacteriën, virussen, 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 regelma�g wassen en ontsme�en van de handen, het dragen van werk- 
 en beschermkledij 
 - Passen procedures toe voor het systema�sch handhaven van de juiste temperatuur 
 - Passen procedures toe om besme�ngen 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 NR  Bakkerij 

 2.2  De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Gevarensymbolen 
 Conceptuele kennis 
 - Soorten reinigings- en ontsme�ngsmiddelen 
 - Reinigings- en ontsme�ngsprocedures 
 - Voorschri�en voor preven�e en veiligheid 
 - Veiligheidsinstruc�efiches 
 - Reinigingsplannen 
 Procedurele kennis 
 - Ruimen de werkplek en het materiaal systema�sch op 
 - Passen reinigingstechnieken en -procedures met betrekking tot de produc�eruimte, apparatuur, materiaal en gereedschappen toe 
 - Passen instruc�es met betrekking tot het correct gebruik van reinigings- en ontsme�ngsmiddelen toe in func�e van de opdracht en de vervuiling 
 - Passen preven�e- en veiligheidsvoorschri�en bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen toe 
 - Passen de richtlijnen van het reinigingsplan toe 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
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 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bakkerij 

 2.3  De leerlingen verpakken, e�ke�eren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Soorten recipiënten en verpakkingsmaterialen zoals glas, metaal, porselein, plas�cs, aluminiumfolie, papier 
 - Bewaartechnieken zoals koelen, invriezen, droog bewaren, vacuümtrekken 
 - Verplichte en informa�eve vermeldingen op e�ke�en zoals gewicht, samenstelling, allergenen, bewaarvoorschri�en, 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 mee�nstrumenten zoals een thermometer, een digitale weegschaal 
 - E�ke�eren voedingsmiddelen volgens de richtlijnen 
 - Passen bewaartechnieken toe voor grondstoffen, hulpstoffen, addi�even, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren... zoals koelen,   vriezen, 
 vacuümtrekken, droog bewaren 
 - Passen richtlijnen en voorschri�en 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 systema�sch handhaven van de juiste bewaartemperatuur 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bakkerij 

 2.4  De leerlingen ze�en de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materiaal 
 - Grondstoffen 
 - Produc�efiches / recepturen / werkinstruc�efiches 
 - Samenstelling van bereidingen 
 - Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
 - Voedingswaarde 
 - Evenwich�ge en gevarieerde voeding 
 Procedurele kennis 
 - Leggen het materiaal, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar 
 - Gebruiken mee�nstrumenten 
 - Berekenen hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche 
 - Passen richtlijnen toe om de kwaliteit van ingrediënten te controleren 
 - Passen procedures toe voor het systema�sch handhaven van de juiste temperatuur 
 - Gebruiken een voedingsmodel 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bakkerij 

 2.5  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen van non-verbaal gedrag; taalhandelingen 
 gebruiken zoals meedelen, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, briefen over de werkzaamheden 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het 
 woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
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 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 - Gebruik van vakterminologie 
 - Gepast register   
 - Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij de taalhandelingen 
 - 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 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bakkerij 

 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 produc�eprocessen voor basisbereidingen voor bakkerijproducten uit 
 - Voeren produc�eprocessen voor basisbereidingen voor banketbakkerijproducten uit 
 - Voeren produc�eprocessen voor halffabricaten, vullingen, crèmes en garneringen uit 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bakkerij 

 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 rus�jden op zoals �jd, methode, condi�es 
 - Passen voorbereidingstechnieken voor het bakken toe zoals doreren, decoreren, modelleren en snijden 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bakkerij 

 2.8  De leerlingen bakken verschillende soorten (gist)degen en beslagen. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Verschillende oventypes 
 - A�aktechnieken 
 - A�akprocessen 
 Procedurele kennis 
 - Passen a�aktechnieken toe 
 - Volgen bakprocessen op door visuele controle 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
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 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Bakkerij 

 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.8.2.  Studierich�ng: Restaurant en keuken 

 NR  Restaurant en keuken 

 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, kruisbesme�ng, bederf, First In-First Out-principe, 
 scheiding van productgroepen 
 - Traceerbaarheid van producten 
 - Biologische, chemische en fysische gevaren zoals bacteriën, virussen, 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 regelma�g wassen en ontsme�en van de handen, het dragen van werk- 
 en beschermkledij 
 - Passen procedures toe voor het systema�sch handhaven van de juiste temperatuur 
 - Passen procedures toe om besme�ngen 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.2  De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 -  Gevarensymbolen 
 Conceptuele kennis 
 - Soorten reinigings- en ontsme�ngsmiddelen 
 - Reinigings- en ontsme�ngsprocedures 
 - Voorschri�en voor preven�e en veiligheid 
 - Veiligheidsinstruc�efiches 
 - Reinigingsplannen 
 Procedurele kennis 
 - Ruimen de werkplek en het materiaal systema�sch op 
 - Passen reinigingstechnieken en -procedures met betrekking tot de produc�eruimte, apparatuur, materiaal en gereedschappen toe 
 - Passen instruc�es met betrekking tot het correct gebruik van reinigings- en ontsme�ngsmiddelen toe in func�e van de opdracht en de vervuiling 
 - Passen preven�e- en veiligheidsvoorschri�en bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen toe 
 -  Passen de richtlijnen van het reinigingsplan toe 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
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 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.3  De leerlingen verpakken, e�ke�eren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Soorten recipiënten en verpakkingsmaterialen zoals glas, metaal, porselein, plas�cs, aluminiumfolie, papier 
 - Bewaartechnieken zoals koelen, invriezen, droog bewaren, vacuümtrekken 
 - Verplichte en informa�eve vermeldingen op e�ke�en zoals gewicht, samenstelling, allergenen, bewaarvoorschri�en, 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 mee�nstrumenten zoals een thermometer, een digitale weegschaal 
 - E�ke�eren voedingsmiddelen volgens de richtlijnen 
 - Passen bewaartechnieken toe voor grondstoffen, hulpstoffen, addi�even, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren... zoals koelen, vriezen, 
 vacuümtrekken, droog bewaren 
 - Passen richtlijnen en voorschri�en 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 systema�sch handhaven van de juiste bewaartemperatuur 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.4  De leerlingen ze�en de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materiaal 
 - Grondstoffen 
 - Produc�efiches / recepturen / werkinstruc�efiches 
 - Samenstelling van bereidingen 
 - Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
 - Voedingswaarde 
 - Evenwich�ge en gevarieerde voeding 
 Procedurele kennis 
 - Leggen het materiaal, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar 
 - Gebruiken mee�nstrumenten 
 - Berekenen hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche 
 - Passen richtlijnen toe om de kwaliteit van ingrediënten te controleren 
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 - Passen procedures toe voor het systema�sch handhaven van de juiste temperatuur 
 - Gebruiken een voedingsmodel 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.5  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals e�que�e, discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen van non-verbaal gedrag; taalhandelingen 
 gebruiken zoals meedelen, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken,  briefen over de werkzaamheden 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het 
 woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
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 - Passen richtlijnen voor het invullen van een bestelbon toe 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 - Deze competen�e wordt gerealiseerd binnen de context restaurant �jdens het communiceren met gasten in diverse situa�es zoals bij het onthaal, het 
 voorstellen van het menu en gerechten, het noteren van bestellingen, de bediening en het afscheid nemen. 
 - Deze competen�e wordt gerealiseerd binnen de contexten restaurant en keuken �jdens het samenwerken met collega’s 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 - Gebruik van vakterminologie 
 - Gepast register   
 - Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij de taalhandelingen 
 - 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 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.6  De leerlingen communiceren func�oneel in het Frans. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, vakterminologie (termen en vaste 
 uitdrukkingen) 
 Conceptuele kennis 
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 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende 
 middelen gebruiken, om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
 herkennen, gebruiken van compenserende strategieën bij falende communica�e 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 -  Deze competen�e wordt gerealiseerd binnen de context restaurant �jdens het communiceren met gasten in diverse situa�es zoals bij het onthaal, het 
 voorstellen van het menu en gerechten, het noteren van bestellingen, de bediening en het afscheid nemen. 
 -  Deze competen�e wordt gerealiseerd binnen de contexten restaurant en keuken �jdens het samenwerken met collega’s 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Zinsopbouw: 
 - Zeer eenvoudig 
 - Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intona�e, heldere uitspraak, duidelijke 
 ar�cula�e, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
 * Register: 
 - Neutraal 
 - Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij taalhandelingen zoals aanspreken, begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, zich verontschuldigen 
 * Woordenschat: 
 - Zeer elementaire woordenschat bestaande uit transparante woorden, zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen   
 - Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
 - Voor produc�e en interac�e: de communica�e is volledig a�ankelijk van herhaling, herformulering en herstel 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e en interac�e 
 * Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
 * Uitspraak van een zeer beperkt repertoire van aangeleerde woorden en frasen is met enige inspanning verstaanbaar 
 * Gebruik van hoofdzakelijk geïsoleerde woorden, transparante woorden, de meest frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, met talrijke 
 onderbrekingen (om naar uitdrukkingen te zoeken, minder vertrouwde woorden uit te spreken en om de communica�e te herstellen) 
 * Met behulp van ondersteunende middelen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.7  De leerlingen communiceren func�oneel in het Engels. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, vakterminologie (termen en vaste 
 uitdrukkingen) 
 Conceptuele kennis 

 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): Toepassen van strategieën zoals met ontvanger rekening houden; talige en ondersteunende 
 middelen gebruiken, om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal 
 herkennen, gebruiken van compenserende strategieën bij falende communica�e 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 -  Deze competen�e wordt gerealiseerd binnen de context restaurant �jdens het communiceren met gasten in diverse situa�es zoals bij het onthaal, het 
 voorstellen van het menu en gerechten, het noteren van bestellingen, de bediening en het afscheid nemen. 
 -  Deze competen�e wordt gerealiseerd binnen de contexten restaurant en keuken �jdens het samenwerken met collega’s 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 * Zinsopbouw: 
 - Zeer eenvoudig 
 - Voor luisteren: geen of weinig achtergrondruis, normaal spreektempo met pauzes, ondersteunende maar natuurlijke intona�e, heldere uitspraak, duidelijke 
 ar�cula�e, met visuele ondersteuning, met ondersteuning van non-verbaal gedrag 
 * Register: 
 - Neutraal 
 - Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij taalhandelingen zoals aanspreken, begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, zich verontschuldigen 
 * Woordenschat: 
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 - Zeer elementaire woordenschat bestaande uit transparante woorden, zeer frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen   
 - Vakterminologie (termen en vaste uitdrukkingen) 
 - Voor produc�e en interac�e: de communica�e is volledig a�ankelijk van herhaling, herformulering en herstel 

 Bijkomend voor mondelinge produc�e en interac�e: 
 * Gepaste, niet-storende lichaamstaal 
 * Uitspraak van een zeer beperkt repertoire van aangeleerde woorden en frasen is met enige inspanning verstaanbaar 
 * Gebruik van hoofdzakelijk geïsoleerde woorden, transparante woorden, de meest frequente woorden, woordcombina�es en vaste uitdrukkingen, met talrijke 
 onderbrekingen (om naar uitdrukkingen te zoeken, minder vertrouwde woorden uit te spreken en om de communica�e te herstellen) 
 * Met behulp van ondersteunende middelen 
 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.8  De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden voor basisbereidingen uit. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Verwerkingseigenschappen van grondstoffen 
 - Snijtechnieken 
 Procedurele kennis 
 - Technieken uitvoeren voor het schoonmaken, spoelen, schillen, pellen en snijden van groenten, fruit 
 - Technieken uitvoeren voor het schoonmaken, versnijden van vis, vlees, gevogelte en andere basisproducten 
 - Snijtechnieken en versnijdingsvormen toepassen zoals julienne, brunoise, snipperen/eminceren, ciseleren, hakken 
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 - Richtlijnen voor het por�oneren toepassen zoals groo�e en vorm 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Dit leerplandoel wordt gerealiseerd binnen de context keuken 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.9  De leerlingen passen basisbereidings- en kooktechnieken toe in de keuken. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Recepten, produc�iches en recepturen, technische fiches van bereidingen 
 - Het vaktechnisch menugeraamte 
 - Samenstelling van gerechten 
 - Basisbereidingstechnieken 
 - Producteigenschappen en allergenen 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van recepten, produc�iches en recepturen, technische fiches van bereidingen 
 - Gebruiken van keukenapparatuur, keukentoestellen en klein keukenmateriaal 
 - Toepassen van basisbereidingstechnieken 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Dit leerplandoel wordt gerealiseerd binnen de context keuken 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Dit leerplandoel wordt gerealiseerd binnen de context restaurant en de context keuken 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  290 
 Tweede graad 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.11  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 tafeldecora�e 
 Procedurele kennis 
 - Toepassen van procedures voor mise-en-place van de zaal, bar en office 
 - Toepassen van technieken van mas�keren 
 - Toepassen van technieken om tafels te dekken 
 - Volgen van richtlijnen met betrekking tot het schikken van tafels en stoelen 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Dit leerplandoel wordt gerealiseerd binnen de context restaurant 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
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 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.12  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 instruc�es op de bestelbon 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Dit leerplandoel wordt gerealiseerd binnen de context restaurant 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Restaurant en keuken 

 2.13  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 
 - Bereidingswijzen en -�jden van gerechten 
 - Bereidingswijzen en -�jden van dranken 
 - Bestelbon voor gerechten 
 Procedurele kennis 
 - Volgen de instruc�es 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 
 Dit leerplandoel wordt gerealiseerd binnen de context restaurant 
 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 
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 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 
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 3.2.8.3.  Studierich�ng: Slagerij 

 NR  Slagerij 

 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, kruisbesme�ng, bederf, First In-First Out-principe, 
 scheiding van productgroepen 
 - Traceerbaarheid van producten 
 - Biologische, chemische en fysische gevaren zoals bacteriën, virussen, 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 regelma�g wassen en ontsme�en van de handen, het dragen van werk- 
 en beschermkledij 
 - Passen procedures toe voor het systema�sch handhaven van de juiste temperatuur 
 - Passen procedures toe om besme�ngen 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 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  295 
 Tweede graad 

 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 2.2  De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Gevarensymbolen 
 Conceptuele kennis 
 - Soorten reinigings- en ontsme�ngsmiddelen 
 - Reinigings- en ontsme�ngsprocedures 
 - Voorschri�en voor preven�e en veiligheid 
 - Veiligheidsinstruc�efiches 
 - Reinigingsplannen 
 Procedurele kennis 
 - Ruimen de werkplek en het materiaal systema�sch op 
 - Passen reinigingstechnieken en -procedures met betrekking tot de produc�eruimte, apparatuur, materiaal en gereedschappen toe 
 - Passen instruc�es met betrekking tot het correct gebruik van reinigings- en ontsme�ngsmiddelen toe in func�e van de opdracht en de vervuiling 
 - Passen preven�e- en veiligheidsvoorschri�en bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen toe 
 - Passen de richtlijnen van het reinigingsplan toe 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
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 Affec�eve dimensie 
 Open staan voor opva�ngen, gedrag, gebeurtenissen, informa�e, taken, strategieën, … . 
 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 2.3  De leerlingen verpakken, e�ke�eren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Soorten recipiënten en verpakkingsmaterialen zoals glas, metaal, porselein, plas�cs, aluminiumfolie, papier 
 - Bewaartechnieken zoals koelen, invriezen, droog bewaren, vacuümtrekken 
 - Verplichte en informa�eve vermeldingen op e�ke�en zoals gewicht, samenstelling, allergenen, bewaarvoorschri�en, 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 mee�nstrumenten zoals een thermometer, een digitale weegschaal 
 - E�ke�eren voedingsmiddelen volgens de richtlijnen 
 - Passen bewaartechnieken toe voor grondstoffen, hulpstoffen, addi�even, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren... zoals koelen, vriezen, 
 vacuümtrekken, droog bewaren 
 - Passen richtlijnen en voorschri�en 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 systema�sch handhaven van de juiste bewaartemperatuur 
 Metacogni�eve kennis 
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 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 2.4  De leerlingen ze�en de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - Materiaal 
 - Grondstoffen 
 - Produc�efiches / recepturen / werkinstruc�efiches 
 - Samenstelling van bereidingen 
 - Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
 - Voedingswaarde 
 - Evenwich�ge en gevarieerde voeding 
 Procedurele kennis 
 - Leggen het materiaal, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar 
 - Gebruiken mee�nstrumenten 
 - Berekenen hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche 
 - Passen richtlijnen toe om de kwaliteit van ingrediënten te controleren 
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 - Passen procedures toe voor het systema�sch handhaven van de juiste temperatuur 
 - Gebruiken een voedingsmodel 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 2.5  De leerlingen communiceren func�oneel in het Nederlands. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Woordenschat: vakterminologie 
 Conceptuele kennis 
 - Verbale (mondelinge en schri�elijke) en non-verbale communica�e 
 - Effecten van non-verbaal gedrag 
 - Beleefdheidsconven�es zoals discre�e, privacy, klantvriendelijkheid, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord vragen of nemen 
 Procedurele kennis 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): toepassen van beleefdheidsconven�es; herkennen van non-verbaal gedrag; taalhandelingen 
 gebruiken zoals meedelen, om informa�e vragen, verzoeken, zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken, briefen over de werkzaamheden 
 - Produc�e en interac�e (spreken, mondelinge gesprekken voeren): toepassen van strategieën zoals de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het 
 woord vragen of nemen, elementen van lichaamstaal herkennen, taalgebruik aanpassen aan de ontvanger 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 
 - Gebruik van vakterminologie 
 - Gepast register   
 - Gebruik van gepaste beleefdheidsconven�es bij de taalhandelingen 
 - 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 
 Cogni�eve dimensie 
 Creëren 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 

 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 2.6  De leerlingen controleren en slaan karkassen en stukken vlees op. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 

 Conceptuele kennis 
 - We�elijke reglementering in verband met vervoer van vlees, vleesproducten en vleesbereidingen 
 - We�elijke richtlijnen met betrekking tot de voorwaarden voor opslag van vlees: koelen, bewaren en invriezen 
 - Kwaliteitsnormen en categorieën 
 Procedurele kennis 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  300 
 Tweede graad 

 - 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 voorschri�en 
 - Handelen volgens procedures bij afwijkingen en niet-conformiteit 
 - Passen richtlijnen voor het opslaan van vlees in koeling of diepvries toe 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 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 toe om vlees te snijden 
 - 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/kwar�eren in delen met behoud van herkoms�den�fica�e 
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 - Passen technieken voor het verwijderen van vet toe 
 - Passen technieken voor het verwijderen van kleine bloeduitstor�ngen, beensplinters en kraakbeen toe 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 2.8  De leerlingen por�oneren de stukken vlees volgens categorie of bestemming. 
 Met inbegrip van kennis 
 Feitenkennis 
 - Commerciële benamingen van delen en deelstukken van slachtdieren zoals varken en voorkwar�er rund 
 - Typologie en bestemming van de stukken van slachtdieren zoals varken en voorkwar�er rund 
 Conceptuele kennis 
 - Voedingstechnologie met betrekking tot de te verwerken producten 
 - Receptuur, produc�efiche of technische fiche 
 Procedurele kennis 
 - Gebruiken van produc�efiches/recepturen 
 - Voeren technieken uit met betrekking tot malen, verkleinen, hakken en cu�eren 
 - Passen technieken toe om het vlees produc�eklaar te maken zoals ontve�en, pellen, ontvliezen, versnijden volgens de bestemming, por�oneren en bijsnijden 
 - Verwerken overgebleven resten vlees in producten 
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 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 Gehele of gedeeltelijke overlap 

 NR  Slagerij 

 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 addi�even 
 - Samenstelling van vleesbereidingen 
 - Samenstelling van het vleesproduct 
 - Zoutmethodes zoals vacuüm-, omwenteling- en doseerzouten, enten en snelpekelen, inspuiten zoals aderinspui�ng, spierinspui�ng 
 Procedurele kennis 
 - Passen technieken toe om vlees te reinigen zoals het verwijderen van been, kraakbeen, harde delen en pezen 
 - Passen technieken toe om vlees te snijden zoals versnijden, uitpijpen, uitbenen, kantsnijden, vormen 
 - Passen technieken toe om te ontve�en en te ontvliezen 
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 - Passen gebruiksinstruc�es toe bij het hanteren van machines en materieel zoals vleesmolen, menger, vulbus, klipmachine, hamburgerafvulapparaat, 
 soepballetjesmachine, vleessnijmachine, mixer, klopper, cu�er, vleestrommelaar, ijsmachine, ovens (steamer/kookkast), rookoven/kamer, klimaat/rijpkamer, 
 pekelspuit, pekelbakken, vormen, baumémeter (pekelweger, zoutmeter), fornuis 
 - Passen technieken toe zoals malen, verkleinen, hakken en cu�eren 
 - Passen technieken toe voor manueel of machinaal mengen, afvullen, a�inden van vleesbereidingen en -producten 
 - Passen technieken toe voor larderen, barderen en marineren 
 - Passen technieken toe voor pekelen, voorzouten, zouten en trommelen 
 - 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, verhi�en, stomen, koken 
 Metacogni�eve kennis 

 Met inbegrip van context 

 Met inbegrip van tekstkenmerken 

 Met inbegrip van dimensies 
 Cogni�eve dimensie 
 Toepassen 
 Affec�eve dimensie 

 Psychomotorische dimensie 
 Een vaardigheid uitvoeren na instruc�e of uit het geheugen 
 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 didac�sch materiaal  .  De minimale materiële vereisten voor het 
 realiseren van de leerplandoelen, sommen we hieronder voor het specifieke gedeelte per studierich�ng 
 op. 

 Om de leerplandoelen te realiseren dient de school minimaal de hierna beschreven infrastructuur, 
 materiële en didac�sche uitrus�ng 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 groo�e 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 voorschri�en die in acht moeten genomen worden met betrekking 
 tot: 

 ●  de uitrus�ng en inrich�ng 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 werkinstruc�es en onderhoudsvoorschri�en dienen te kennen en correct 

 kunnen toepassen; 
 ●  de collec�eve veiligheidsvoorschri�en 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 so�ware: tekstverwerking, presenta�eso�ware en rekenblad 
 ●  Uit te lenen digitale randapparatuur (zoals luidsprekers, DVD-speler, mul�mediaprojector, 

 projec�escherm, beamer, opnameapparatuur, digitale camera, …) 
 ●  Uit te lenen bureaumaterialen (nietjesmachine, perforator, paperclips, scharen, s��en, potloden 

 lijms��en, plakband, …) 
 ●  Minstens één, en in de mate van het mogelijke meerdere loka(a)l(en)/ruimtes dat/die voldoende 

 verduisterd kan/kunnen worden in func�e van kwaliteitsvolle projec�e 
 ●  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, didac�sche materialen 
 ●  EHBO-kit 

 Domein: Taal en cultuur – studierich�ng: Onthaal en recrea�e 

 ●  En lokaal dat zo is ingericht dat simula�es van onthaal-, anima�e- en recrea�eac�viteiten 
 probleemloos kunnen uitgevoerd worden 

 ●  Onthaalinfrastructuur, waaronder een onthaaldesk, onthaalpictogrammen 
 ●  Anima�e- en recrea�einfrastructuur, zoals knutselmateriaal 
 ●  Toegang tot binnen en buitenspor�nfrastructuur 

 Domein: STEM – studierich�ng: Bouw 

 ●  Atelier/werkplaats: 
 o  Voorzien van de nodige persoonlijke en collec�eve 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 stapelen 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) 

 ●  Instruc�elokaal: 
 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 func�e van eenvoudige CAD so�ware 

 ●  Materialen: 
 o  Elektrische betonmolen 
 o  Handgereedschap en elektrische handmachines 
 o  Controle- en meetgereedschappen (zoals waterpas, lintmeter, pasdarm, automa�sch 

 waterpastoestel, vouwmeter, (schiet)lood, winkelhaak, …) 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  306 
 Tweede graad 

 o  Onderhoudsmateriaal 
 o  Schragen 

 Domein: STEM – studierich�ng: Hout 

 ●  Atelier/werkplaats: 
 o  bestaande uit enerzijds een montagehal en anderzijds een ruimte voor machinale 

 houtbewerking 
 o  Voorzien van de nodige collec�eve beschermingsmiddelen zoals stofafzuiginstalla�e, 

 akoes�sche 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) 

 ●  Instruc�elokaal: 
 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 func�e van CAD-CAM so�ware 

 ●  Materialen: 
 o  ((C)NC-gestuurde) houtbewerkingsmachines (voor zagen, schaven, boren, schuren en 

 profileren) 
 o  Verspanende gereedschappen en toebehoren 

 ●  Specifieke voorzieningen op vlak van materialen en gereedschappen: 
 o  Handgereedschap voor 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 oppervlaktebehandelingen 
 o  Elektrische en/of pneuma�sche handmachines 
 o  (Mobiele) persluch�nstalla�e 

 Domein: STEM – studierich�ng: Elektriciteit 

 ●  Atelier/werkplaats: 
 o  Voorzien van de nodige collec�eve 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) 

 ●  Instruc�elokaal: 
 o  Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
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 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 collec�eve 

 beschermingsmiddelen 
 o  De nodige onderhoudsproducten en –materialen 
 o  Mee�nstrumenten: mul�meter, ampèretang en andere mee�nstrumenten 
 o  Componenten, onderdelen en gereedschappen om onderstaande doelen te realiseren:  

 ▪  Een elektrische installa�e: project met basislichtschakeling(en), instellen en 
 aansluiten van een programmeerbare module, een project met 
 relaisschakeling(en), elektrische circuits 

 ▪  Een (elektro)pneuma�sche installa�e 
 ▪  Een elektronische schakeling 

 o  Mechanische onderdelen 
 o  Materialen en gereedschappen om: 

 ▪  Leidingstracés uit te ze�en 
 ▪  Leidingen, buizen, kanalisa�es en installa�ecomponenten te monteren en aan te 

 sluiten 
 ▪  Borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe te passen 

 Domein: STEM – studierich�ng: Mechanica 

 ●  Atelier/werkplaats: 
 o  Voorzien van de nodige collec�eve beschermingsmiddelen zoals afzuiginstalla�e 
 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) 

 ●  Instruc�elokaal: 
 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 collec�eve 

 beschermingsmiddelen 
 o  De nodige onderhoudsproducten en –materialen 
 o  Mee�nstrumenten: schuifmaat, micrometer, meetlat, rolmeter, hoogtemaat, 

 dieptemaat, winkelhaak, gradenboog 
 o  Gereedschappen en machines om diverse materialen te bewerken bij: 

 ▪  Knippen 
 ▪  Zagen 
 ▪  Snijden 
 ▪  Slijpen 
 ▪  Vijlen 
 ▪  Boren 
 ▪  Schuren 
 ▪  Draaien 
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 ▪  Frezen 
 ▪  Schroefdraad snijden 

 o  Plooibank 
 o  Lasapparatuur (zoals MIG/MAG lastoestel, beklede elektrode lastoestel met bijhorende 

 CBM en PBM) 
 o  Computergestuurde machine (zoals 3D-printer, lasercu�er, CNC-machine) 
 o  Pneuma�sche of hydraulische componenten 
 o  Materialen en gereedschappen voor: 

 ▪  Overbrengingen 
 ▪  Borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe te passen 
 ▪  Afwerkingstechnieken 

 Domein: STEM – studierich�ng: Printmedia 

 ●  Lokaal met volgende zones/leeromgeving: 
 o  Computerzone 
 o  Atelierzone voor ontwerp- en eenvoudige druktechnieken 
 o  Drukvoorbereidingszone 
 o  Drukkerij/printzone Offset 
 o  Leeromgeving/atelier voor de gekozen druktechniek(en) (zoals zeefdruk, hoogdruk, 

 digitale druk) 
 o  Drukafwerkingszone 

 ●  Grote, vrijstaande (teken/werk)tafels en/of werkvlakken 
 ●  Basisuitrus�ng (specifiek) teken- en crea�ef beeldmaterialen en gereedschappen 
 ●  Didac�sch en verbruiksmateriaal voor druk/print (zoals verschillende soorten papier, karton, …), 

 andere dragers, drukinkten 
 ●  Actuele of gebruikelijke specifieke hard- en so�ware (en nodige randapparatuur) voor het 

 scannen en (kleur)printen 
 ●  Materiaal/materieel/apparatuur voor het vervaardigen van (eenvoudige) druk-/printwerk 
 ●  Druk- en printomgeving, ruimte/atelier voor drukken met offsetpers en toebehoren, en andere 

 druk/prin�echniek (zoals zeefdruk, typo, digitale druk, …) en toebehoren/producten 
 ●  Meetapparatuur 
 ●  (Druk)afwerkingsomgeving met afwerkingsapparatuur (waaronder snijmachine, snijapparaat, 

 snijmat, plooimachine) 
 ●  Toegang tot: 

 o  Naslagwerken/vakliteratuur, digitaal of op dragers 
 o  Stromend water met aangepaste wasbak(ken) 
 o  Kleedruimte met de nodige hygiënische voorzieningen 

 Domein: STEM – studierich�ng: Schilderen en decora�e 

 ●  Atelier/werkplaats: 
 o  Voorzien van de nodige persoonlijke en collec�eve beschermingsmiddelen 
 o  Voldoende ruim om de leerlingen in comfortabele en veilige omstandigheden te laten 

 werken aan vaardigheden 
 o  Met voldoende en constant licht 
 o  Voldoende verluch�ngsmogelijkheden 
 o  Wanden voor opdrachtrealisa�es (schilderwerk/wandbekleding/decora�etechnieken) 
 o  Met voldoende werkplekken zodat de leerlingen individueel kunnen werken 
 o  Voldoende ruimte voor het veilig opbergen van tekeningen, producten, materialen en 

 gereedschappen 
 o  Voorzien van de nodige nutsvoorzieningen met extra aandacht voor stromend water en 

 aangepaste wasbakken 
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 o  Met in de nabijheid wasgelegenheid en gescheiden omkleedruimte (M/V/X) 

 ●  Instruc�elokaal: 
 o  Bij voorkeur in de nabijheid van de werkplaats 
 o  De mogelijkheid om vanaf elke computer teksten, schema’s, tekeningen, … in kleur af te 

 drukken 

 ●  Materialen: 
 o  Producten, materialen, handgereedschappen en elektrische handmachines in func�e 

 van beschermen en verfraaien, manuele en decora�eve schilderwerken, ornamenten en 
 sierlijsten en plaatsen van wanbekledingen 

 o  Materialen voor het afdekken en afplakken van niet te behandelen delen 
 o  Mobiel projec�etoestel voor het projecteren van ontwerpen op te bewerken 

 oppervlakken 
 o  Kleurenwaaiers 
 o  Controle- en meetgereedschappen (zoals vouwmeter, rolmeter, digitale meter, 

 laserpasser, waterpas, vochtmeter) 
 o  Onderhoudsmateriaal en producten voor het reinigen voor materialen, machines en 

 gereedschappen 
 o  (Rol)steigers 

 Domein: STEM – studierich�ng: Binnenvaart 

 ●  Instruc�elokaal: 
 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  Naviga�emateriaal 
 o  Communica�emiddelen 
 o  Reddingsmateriaal, veiligheidsuitrus�ng en EHBO-uitrus�ng 
 o  Materialen en gereedschappen voor: 

 ▪  Het uitze�en en het ophalen van vistuigen 
 ▪  Het ophalen, sorteren en verwerken van de vangst 
 ▪  Het bedienen de scheepswerktuigen 
 ▪  Het onderhouden het vaartuig en de scheepsuitrus�ng 
 ▪  Het onderhouden van de ne�en 
 ▪  Het onderhouden de machinekamer 

 Domein: STEM – studierich�ng: Zeevisserij 

 ●  Instruc�elokaal: 
 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  Naviga�emateriaal 
 o  Communica�emiddelen 
 o  Reddingsmateriaal, veiligheidsuitrus�ng en EHBO-uitrus�ng 
 o  Materialen en gereedschappen voor: 

 ▪  Het uitze�en en het ophalen van vistuigen 
 ▪  Het ophalen, sorteren en verwerken van de vangst 
 ▪  Het bedienen de scheepswerktuigen 
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 ▪  Het onderhouden het vaartuig en de scheepsuitrus�ng 
 ▪  Het onderhouden van de ne�en 
 ▪  Het onderhouden de machinekamer 

 Domein: Kunst en crea�e – studierich�ng: Decor en etalage 

 ●  Een ruim en voldoende verlicht atelier/ruimte met mogelijkheid tot verduisteren  
 ●  Grote, vrijstaande, in de hoogte verstelbare (teken/werk)tafels en/of werkvlakken 
 ●  Basisuitrus�ng (specifiek) teken- en crea�ef beeldmaterialen en gereedschappen 
 ●  Gereedschappen (apparatuur) en opbouwmaterialen voor het etaleren/decoreren 
 ●  Ruimte/zone voor etaleerwerk 
 ●  Snijma�en en -la�en 
 ●  Presenta�emateriaal (zoals sokkels, etalageblokken, wanden, schermen, belich�ng, …) en ruimte 
 ●  Opbergsystemen voor het opbergen/stapelen van (groot formaat)papier/dragers, apparatuur, 

 afgewerkte producten en materialen 
 ●  Toegang tot: 

 o  Voldoende laptops en actuele of gebruikelijke specifieke hard- en so�ware (en nodige 
 randapparatuur) voor het ontwikkelen, bewerken, monteren en presenteren van beeld, 
 tekstopmaak/verwerking en grafische en publicitaire toepassingen 

 o  Extra audiovisuele middelen 
 o  Stromend water met aangepaste wasbak(ken) 
 o  Naslagwerken/vakliteratuur, digitaal of op dragers 

 Domein: Land- en tuinbouw – studierich�ng: Plant, dier en milieu 

 ●  Professionele infrastructuur: 
 o  Serres met inbegrip van een klimaatregeling-systeem, irriga�esystemen, 

 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 (weersta�on, pH-meters, sensoren en so�ware, …) 
 o  Kleinere machines voor onderhoud (bos- en grasmaaiers, haag- en snoeischaren, 

 ke�ngzagen, …) 
 o  Materialen voor tuinaanleg en –onderhoud (borduren, tegels, klinkers, laserpastoestel, 

 …) 
 o  Handgereedschap (zoals nijptang, hamer, sleutels, schroevendraaiers, … voor kleinere 

 construc�erepara�es) 

 ●  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 
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 o  Didac�sch materiaal,  opzoekmogelijkheden voor leerlingen, �jdschri�en en 
 vakliteratuur 

 De sterke evolu�e in de  landbouwmechanisa�e  is niet  te volgen met de budge�aire 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: Land- en tuinbouw – studierich�ng: Paardenhouderij 

 ●  Stallen: In de paardenboxen bevinden zich de nodige voeder- en drinkbakken en het nodige 
 strooisel 

 ●  Zadelkamers met individuele bergruimte voor de leerlingen, zadeldragers en hoofdstelhouders. 
 ●  Rijbaan: 

 o  Buiten- en binnenpiste 
 o  Rijbaanle�ers 
 o  Spiegels 

 ●  Springmateriaal: 
 o  Staanders 
 o  Balken 
 o  Lepels 
 o  Hindernisnummering 
 o  Waterbak 

 Domein: Economie en organisa�e – studierich�ng: Organisa�e en logis�ek 

 ●  Een mul�func�onele ruimte met volgende leeromgevingen: 

 o  Verkoopomgeving en omgeving voor onthaal van klanten: 

 ▪  Opbergrek/kast 

 ▪  Materieel en thema-gebonden decora�e om presenta�etechnieken te oefenen 

 ▪  Presenta�emateriaal (zoals etalagekast en blokken) 

 ▪  Ridderspoor 

 ▪  Rek conform de gekozen winkelcontexten om ar�kelpresenta�es op te bouwen 
 en in te oefenen 

 ▪  Speelgeld euro’s 

 ▪  Kassa 

 ▪  Balie om klanten te ontvangen en telefonische oproepen aan te nemen 

 o  Kantooromgeving met: 

 ▪  Kantoormaterieel en kantoorapparatuur: vlo�e toegang tot klasseerkast- en 
 mappen, klein kantoormateriaal, post- en pakketweegschaal 

 ▪  Hoofdtelefoons 

 o  Magazijnomgeving om goederen te ontvangen en te verplaatsen met: 
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 ▪  Een intern transportmiddel waarop de gebruiker niet zit of staat zoals een 
 steekwagen 

 ▪  Materieel binnen een logis�eke context zoals pale�en, omverpakkingen, 
 gevarene�ke�en 

 ▪  Een of meerdere rekken 

 Domein: Maatschappij en welzijn – studierich�ng: Zorg en welzijn 

 ●  Een mul�func�onele ruimte met een zone om handen te wassen, toegang tot warm en koud 
 stromend water 

 ●  (Polyvalente) didac�sche leslokalen voor (in)directe zorg 
 ●  Een geïnstalleerde didac�sche 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, naaigerief 
 ●  Schoonmaak-, reinigings-, onderhouds- en ontsme�ngsproducten en schoonmaakmateriaal 

 (voor vloer, ramen, meubilair en sanitair) 
 ●  Bed met bedlinnen, kussen, kussensloop en linnenmand 
 ●  Plantengieter 
 ●  Verzorgings- en EHBO-materiaal 
 ●  (Knutsel)materiaal voor ac�viteiten in het kader van anima�e en vrije �jd 

 Domein: Maatschappij en welzijn – studierich�ng: Haar- en schoonheidsverzorging 

 ●  Een mul�func�onele ruimte met een zone om handen te wassen, toegang tot warm en koud 
 stromend water 

 ●  Polyvalente) didac�sche leslokalen met voldoende verlich�ng en stopcontacten voor haar- en 
 schoonheidsverzorging en een didac�sch salon. 

 ●  Kaptafels en spiegels, verstelbare kapstoelen, voetsteunen 
 ●  Verstelbare behandelingstafels of -zetels 
 ●  Ergonomische werkstoelen op wieltjes en mobiele werktafels of werkkarretjes 
 ●  Voldoende oefenhoofden 
 ●  Voldoende handdoeken en kapmantels 
 ●  Materiaal voor afvalsortering 
 ●  Materialen en producten voor wassen, ontwarren en verzorgen van het haar 
 ●  Materialen en producten voor brushing, watergolf en föhnen 
 ●  Materialen, producten en accessoires voor opsteekkapsels en vlechten 
 ●  Materialen en producten voor kleuren 
 ●  Materialen voor knippen 
 ●  Materialen en producten voor afwerking van het kapsel 
 ●  Materialen en producten voor inzepen en scheren 
 ●  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 
 ●  Ontsme�ngsmiddelen, ontsme�ngs- en sterilisa�etoestellen 

 Domein: Maatschappij en welzijn – studierich�ng: Moderealisa�e en tex�elverzorging 
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 ●  Een mul�func�onele ruimte met een zone om handen te wassen, toegang tot warm en koud 
 stromend water 

 ●  (Polyvalente) didac�sche leslokalen voor retouches en gegevensregistra�e 
 ●  Een s�katelier 
 ●  Modegebonden kleding- en interieur�jdschri�en en patroonboekjes 
 ●  Snijtafels 
 ●  Patroonpapier, lange la�en, tekenmateriaal en crea�ef materiaal 
 ●  Diverse stoffen, voldoende tex�elstof (baalkatoen en wollen stof) en fournituren (knopen, ritsen, 

 elas�eken), wa�ne, kleefstof, zoomafronder, naaigaren en naaigerei 
 ●  Voldoende naaimachines, overlockmachines, hulpstukken, kleefpers 
 ●  Wasproducten, wasmachine, droogkast, droogrek en strijkinstalla�e 
 ●  Kit voor defect of onderhoud (schroevendraaier, pincet, olie) 
 ●  Voldoende paspoppen, een passpiegel, kledinghangers, divers (decora�e)materiaal voor opbouw 

 van een etalage 
 ●  E�ke�eermateriaal 

 Domein: Sport – studierich�ng: Beweging en sport 

 De minimale materiële vereisten bouwen verder op deze van sleutelcompeten�e 1: Competen�es op 
 vlak van lichamelijk, geestelijk en emo�oneel bewustzijn/gezondheid. 

 Bijkomend: 

 ●  Ondersteunend klein materiaal voor de bewegingscontexten ‘urban sports’ (zoals Hackysack, 
 Slackline, S�ckball, Panna, Tricking, Jianzi/Peteca, Headis, Urban Golf, Freerunning, Scootering, 
 Longboarden / skateboarden, Kaatsen, …) 

 ●  Ondersteunend klein materiaal voor de bewegingscontexten slagsporten (zoals: Cricket, 
 Baseball, Honkbal, So�bal, Tennis, Tafeltennis, Squash, …) 

 Domein: Sport – studierich�ng: Topsport 

 De minimale materiële vereisten voor het inrichten van deze studierich�ng hangt volledig af van de 
 specifieke topsport en wordt bepaald, samen met de desbetreffende federa�es. 

 Domein: Voeding en horeca – studierich�ng: Bakkerij 

 ●  Een degelijk uitgeruste infrastructuur met bijhorende produc�e- en opslagruimtes die voldoen 
 aan normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

 ●  Schrij�ord type whiteboard 
 ●  Reiniging en ontsme�ngsmiddelen 
 ●  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, 
 verdeella�en, vormen en ringen voor (banket)bakkerij, slipma�en, strijkborsteltjes, kookpo�en 
 en pannen, …) 

 ●  Voldoende groot bakkersmateriaal (zoals (inox) werktafels, klopper/menger, kneder, 
 platenrekken, marmer werkvlak, uitroltafel, verdeler/opboller, (rem)rijskast, pa�sserie- en 



 Specifiek gedeelte – Arbeidsmarktgerichte finaliteit  314 
 Tweede graad 

 broodoven,  microgolfoven, weegschaal voor grote hoeveelheden, fornuis of kookplaat, koeling, 
 diepvries, vacuümmachine, …) 

 Domein: Voeding en horeca – studierich�ng: Restaurant en keuken 

 ●  Een degelijk uitgeruste professionele keuken met bijhorende produc�e- en opslagruimtes die 
 voldoen aan normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 (FAVV) 

 ●  Schrij�ord type whiteboard 
 ●  Reiniging en ontsme�ngsmiddelen 
 ●  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 kookpo�en, pannen, …) 
 ●  Voldoende kleine keukentoestellen (zoals een mixer, keukenrobot, voedingsweegschaal, 

 kerntemperatuurmeter, …) 
 ●  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, bijze�afel of -kar, warmtekast, bar of 
 toog, koeling, …) 

 ●  Voldoende tafellinnen (zoals moltons, tafellakens, napperons, serve�en, …) 

 Domein: Voeding en horeca – studierich�ng: Slagerij 

 ●  Een degelijk uitgeruste infrastructuur met bijhorende produc�e- en opslagruimtes die voldoen 
 aan normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

 ●  Schrij�ord type whiteboard 
 ●  Reiniging en ontsme�ngsmiddelen 
 ●  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, kookpo�en en 
 pannen, vormen voor hesp, pastei, gelei, pekelmeter/pekelweger, pH-meter, voch�gheidsmeter, 
 kerntemperatuurmeter, …) 
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 ●  Voldoende groot slagerijmateriaal (zoals inox werk- en spoel tafels, inox rekken, hakblok, 
 hakmolen of vleesmolen, menger, mengbakken, vulbus, hamburgerafvulapparaat, 
 vleesvermalser, cu�er, 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  het specifieke gedeelte door welke leraren kunnen 
 worden aangeboden, door de  administra�eve vakbenamingen  te koppelen aan de onderdelen van het 
 specifieke gedeelte per studierich�ng. De administra�eve 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%20arbeidsmarktgerichte%20finaliteit.pdf

