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Aan de slag met transversale leerplandoelen 

1. Wat zijn transversale leerplandoelen? 

Binnen de leerplandoelen voor de 16 sleutelcompetenties onderscheiden we inhoudelijke en transversale 
leerplandoelen. Voor beide soorten leerplandoelen geldt een resultaatsverplichting, behalve wat de 
attitudinale leerplandoelen betreft. 

Inhoudelijke leerplandoelen mogen in samenhang met elkaar worden gerealiseerd, transversale 
leerplandoelen moeten in samenhang met inhoudelijke leerplandoelen worden gerealiseerd (van meerder 
sleutelcompetenties). De wijze waarop dit gebeurt, bepaalt de school zelf. De transversale leerplandoelen 
dienen aan bod te komen vanuit eenzelfde kader in de breedte van het curriculum maar kunnen variëren 
naar pedagogisch-didactische aanpak en diepgang. Dit houdt uiteraard ook in dat niet in elk vak of 
vakkencluster elk van deze transversale leerplandoelen aan bod dient te komen. 

 

2. Sleutelcompetenties met uitsluitend transversale leerplandoelen 

Vier sleutelcompetenties zijn opgebouwd uit uitsluitend transversale leerplandoelen. Het gaat om de 
volgende sleutelcompetenties: 

• 4. Digitale competentie en mediawijsheid 
• 5. Sociaal-relationele competenties 
• 13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, 

probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken 
• 15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 

 
Deze leerplandoelen beschouwen we als ‘inclusieve’ transversale leerplandoelen, ze krijgen pas betekenis 
door ze in samenhang met verschillende inhoudelijke leerplandoelen van meerdere sleutelcompetenties te 
realiseren (zo draagt bijv. elke leraar bij tot het verwerven van leercompetenties). 

 

3. Sleutelcompetenties met transversale en inhoudelijke leerplandoelen 

Drie sleutelcompetenties bestaan uit zowel transversale als inhoudelijke leerplandoelen: 

• 1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van 
lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid 

• 7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven 
• 16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie 

 
Ook deze transversale leerplandoelen worden in samenhang met inhoudelijke leerplandoelen van 
meerdere sleutelcompetenties gerealiseerd, maar dan eerder in de context van ‘educaties’ (zoals bijv. 
gezondheidseducatie). 
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4. Een concept van ‘3x3’ pijlers en criteria voor het ontwikkelingsgericht 
werken aan transversale leerplandoelen 

De vertrekbasis voor het werken aan de transversale leerplandoelen is de specificiteit ervan. Ze zijn in die 
zin specifiek dat:  

• ze via de aandacht voor de totale ontwikkeling van leerlingen helpen het PPGO! te realiseren;  
• ze slechts kunnen gerealiseerd worden in samenhang met inhoudelijke leerplandoelen; 
• ze het realiseren van inhoudelijke leerplandoelen kunnen faciliteren; 
• ze het in de praktijk brengen van het decreet leerlingenbegeleiding ondersteunen. 

 
Dit heeft ons geleid naar een concept van ontwikkelingsgericht werken waarbij tegelijkertijd groei bij 
leerlingen wordt gerealiseerd en het zo te ontwerpen dat het beheersmatig haalbaar en doelgericht is. 
Tijdens het ontwikkelen kwamen we tot de vaststelling dat er zich 9 kwaliteitscriteria aftekenen binnen een 
3-tal pijlers. Onderstaande tekst biedt een duiding van dit 3x3 kader. Daarnaast hebben we een 
analysekader ontwikkeld waar de pijlers en criteria worden aangevuld met indicatoren. Onderstaande tekst 
en het analysekader laten scholen toe hun eigen werking te analyseren om zo verbetertrajecten te kunnen 
ontwikkelen. We hopen dat scholen via deze kwaliteitsontwikkeling er telkens beter en beter in slagen 
leerlingen te doen groeien in deze transversale leerplandoelen die zo wezenlijk zijn in het realiseren van 
ons PPGO!. 

4.1 Pijler A: de inbedding van de transversale leerplandoelen in het curriculum 

Gegeven de specifieke aard van maar ook de verplichting om transversale leerplandoelen te realiseren in 
samenhang met inhoudelijke leerplandoelen, is het noodzakelijk dat scholen een conceptueel kader 
ontwikkelen waar deze samenhang betekenis krijgt voor alle belanghebbenden. Als we de bestaande 
praktijken analyseren, zien we heel wat verschillen op dit vlak. Deze verschillen situeren zich op een drietal 
terreinen.  

1. De integratie van het werken aan transversale leerplandoelen binnen de eigen context en input 
én het eigen pedagogisch project 

Ook al zijn alle leerplandoelen evenwaardig, dit betekent niet dat alle leerplandoelen met gelijke 
intensiteit en tijd moeten worden aangeboden. De context en input van jouw school1 bepalen 
immers in welke mate je aandacht moet hebben voor deze of gene leerplandoelen. Ook het 
pedagogisch project van de school is leidend voor de intensiteit van het werken aan bepaalde 
transversale leerplandoelen. Deze keuzes voor het meer of minder intens werken aan bepaalde 
transversale leerplandoelen, samen met de communicatie die hierrond wordt gevoerd, hebben 
volgens ons een rechtstreekse impact op de planlast die zowel door leerlingen als door leraren wordt 
ervaren.    

 

                                                           

1 De begrippen context en input zoals bedoeld in het referentiekader van onderwijskwaliteit van de onderwijsinspectie 
(R-OK). Zie deze link op pagina 3. 
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Referentiekader%20OK.pdf 
 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Analysekader%20voor%20het%20ontwikkelingsgericht%20werken%20aan%20transversale%20leerplandoelen.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Referentiekader%20OK.pdf
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2. De mate waarin gezocht wordt naar betekenisvolle gehelen voor leerlingen, leraren en ouders 

In de praktijk zien we dat sommige scholen(groepen) kiezen voor de sleutelcompetenties als 
betekenisvol kader. Anderen kiezen voor een ander bestaand kader waarin de transversale 
leerplandoelen worden geïntegreerd zoals bijv. de 21e-eeuwse vaardigheden. Soms wordt er 
gekozen voor een eigen kader.  

De regel die we hier willen stellen is dat hoe minder betekenisvol een kader is, hoe meer tijd dit 
vraagt om met leerlingen, leraren en ouders deze betekenis te creëren.  Want ook hier geldt dat 
minder betekenisvolheid leidt tot het ervaren van meer planlast, dat het er ‘bovenop’ komt.       

 

3. De wijze waarop transversale leerplandoelen worden toegewezen aan vakken, vakkenclusters, 
projecten, … 

Vervolgens dient de school tot een betekenisvolle verdeling van de doelen te komen. Sommige 
transversale leerplandoelen vragen dat verschillende leraren die werken aan verschillende 
inhoudelijke leerplandoelen aan eenzelfde transversaal leerplandoel werken (bijv. iedereen draagt bij 
tot het verwerven van de leercompetenties). We noemen dit ‘inclusieve’ transversale 
leerplandoelen. Andere transversale leerplandoelen zijn educatief, ze krijgen betekenis binnen de 
context van ‘educaties’, bijv. gezondheidseducatie, verkeerseducatie, cultuureducatie …   Meestal 
worden hier projecten voor ontwikkeld of worden ze georganiseerd binnen een vakkencluster.    

Het onderscheid is in die zin belangrijk dat we adviseren om de inclusieve doelen niet als aparte 
lessen of vakken te organiseren.  We beschouwen dit als ‘droog zwemmen’.  We zijn er immers van 
overtuigd dat bijv. aparte lessen ‘leren leren’ eerder lessen leren ‘leren leren’ zijn terwijl dit veel 
effectiever en efficiënter kan worden ingezet in samenhang met de inhoudelijke leerplandoelen.  Dit 
neemt niet weg dat aanvullende extra verdieping mogelijks wel zinvol kan zijn.     

 

4.2 Pijler B: een systeem van collectieve intelligentie 

Vanaf het moment dat er betekenisvolle gehelen van transversale leerplandoelen zijn toegekend aan 
vakken, clusters, projecten en leraren, al dan niet geïntegreerd in het eigen pedagogisch project of in een 
bestaand of eigen gecreëerd kader, kunnen de leraren starten met het ontwerpen van leeractiviteiten voor 
leerlingen. Uiteraard kunnen alle activiteiten die vroeger gebeurden in het kader van de 
vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd in 
functie van de transversale leerplandoelen. Onze inschatting is dat dit evenwel niet zal volstaan.    

Gegeven de specifieke aard van de transversale leerplandoelen zijn wij ervan overtuigd dat hoe beter het 
systeem van werken een collectieve intelligentie bevordert, hoe krachtiger de resultaten en effecten zullen 
zijn. Meer concreet betekent dit dat scholen enerzijds worden uitgedaagd om zowel het vele werk goed te 
verdelen over zoveel mogelijk leden van het schoolteam. Dit zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk dubbel 
werk wordt geleverd. Anderzijds worden scholen uitgedaagd om systemen toe te passen die ervoor zorgen 
dat men de leervorderingen van leerlingen met het schoolteam als geheel, als groep stimuleert. Dit vraagt 
kwaliteitssystemen die de realisatie van de transversale leerplandoelen regelmatig evalueren en 
verbeteren. De uitdaging om zowel efficiënt te zijn als op groepsniveau effectief te handelen, uit zich in een 
aantal aspecten. 

 



Toelichting transversale leerplandoelen 
bewaard op 23-06-2020 4 

4. Afspraken over aanleren, inoefenen en evalueren

Scholen starten meestal met overzichten van welke leraren, vakken, vakkenclusters werken aan 
bepaalde transversale leerplandoelen. Naast een verdeling van de leerplandoelen over de twee 
leerjaren van de graad, pleiten we voor heldere en gedragen afspraken en systemen over wie wat 
aanleert, inoefent en evalueert en wanneer dit gebeurt. Betere afspraken zorgen er bijv. voor dat 
wat is aangeleerd, ook wordt ingeoefend. Deze structuur, deze gelijkgerichtheid, samen met de mate 
waarin de leerlingen worden betrokken bij deze afspraken, zorgt voor meer effect op het leren en op 
de groei van de leerlingen. 

Vanaf het moment dat er afspraken op dit vlak worden gemaakt, lijkt het ons aangewezen om 
leraren en leerlingen van de 2e en 3e graad hierin te betrekken. Zij kunnen al samen met de leraren 
en leerlingen 1e graad die praktijkervaring opbouwen én werken aan leerlijnen over heel de school. 
Het is immers een collectieve intelligentie van heel de school die moet worden gestimuleerd. 

5. Gegevensverzameling en beeldvorming

De school dient te bepalen welke gegevens er worden verzameld, door wie, hoe vaak, waar ze 
worden geregistreerd. Dit verzamelen beoogt verschillende doeleinden. Vooreerst zijn deze 
gegevens nodig om een individuele beginsituatie in kaart te brengen. Deze gegevens kunnen ook het 
onderzoek voeden naar de betrouwbaarheid en de validiteit. Betrouwbaarheid zegt iets over de 
mate waarin een meetinstrument bij herhaalde aanbieding gelijke resultaten oplevert. Validiteit 
geeft aan in welke mate een instrument meet wat men wil meten of dat m.a.w. het meetinstrument 
een operationalisering is van het betrokken transversale leerplandoel. De duiding van alle 
transversale leerplandoelen in de GO! Navigator kan hierbij een grote hulp zijn. De begeleidende 
functie tenslotte bij het verzamelen van de gegevens is evident maar toch niet eenvoudig. De drang 
ontstaat immers om bij het ruim verzamelen van gegevens, een beeld te vormen van de leerling op 
basis van een optelsom. We pleiten dan ook voor het structureel inroosteren van begeleidende 
klassenraden waar leraren (en leerlingen) een genuanceerde beeldvorming kunnen bespreken. 
Daarnaast vinden we de koppeling van de gegevens met het leerlingvolgsysteem cruciaal.  

6. Opvolgen en rapporteren van leervorderingen

De school bepaalt tenslotte hoe ze leerlingen zal stimuleren in de groei naar een evenwichtige 
beheersing van de transversale doelen. Een evenwichtige aandacht voor het versterken in talenten 
en interesses enerzijds en het aanpakken van werkpunten anderzijds is primordiaal en dit naast het 
stimuleren van het eigenaarschap van leerlingen.  Leerlingen zullen maar groeien in de mate dat ze 
het leren zelf willen opnemen en dat ze hierin stappen kunnen zetten.   

Hiervoor zijn een aantal zaken nodig. Zo is het nodig afspraken te maken tussen alle betrokkenen 
zoals daar zijn leerlingen, ouders, titularissen, leerlingenbegeleiding, CLB, …  Het uitwerken van 
leerlijnen zal de groei van leerlingen ook faciliteren. Ook de wijze waarop men rapporteert, heeft een 
sterke impact op zowel de evenwichtige aandacht tussen talenten/interesses en werkpunten als het 
eigenaarschap van leerlingen. De wijze waarop men rapporteert, versterkt al dan niet een passende 
begeleiding2.  

Een laatste aspect van dit opvolgen en rapporteren is, de gelijkwaardigheid van de leerplandoelen. 
De wetgever heeft duidelijk bepaald dat de inhoudelijke en transversale doelen als evenwaardig 

2 Idem voetnoot 1 maar dan op pagina 8 vinden jullie meer uitleg over de term ‘passende begeleiding’. 



Toelichting transversale leerplandoelen 
bewaard op 23-06-2020 5 

moeten worden beschouwd3. De keuze waarop men al dan niet gelijk rapporteert, heeft dan ook 
zeker een impact op deze gelijkwaardigheid. Zo zal ook uit de besprekingen en uit de notulen en 
adviezen van de klassenraden blijken in welke mate er een gelijkwaardige behandeling wordt 
geboden voor zowel de inhoudelijke als de transversale leerplandoelen.   

4.3 Pijler C: het evenwichtig, gefaseerd en functioneel inzetten van formatief en summatief 
handelen 

7. Het evenwichtig inzetten van formatief en summatief handelen

Het formatief handelen inzake leerplandoelen betekent dat leraren een kortdurende leercyclus 
toepassen (nooit langer dan een paar weken) waarbij leerlingen informatie krijgen over waar zij nu 
staan (tegenover een eind- of subdoel) en welke leeractiviteiten hen zullen helpen om dichter bij dit 
(sub)doel te geraken. Het formatief handelen staat naast het summatief handelen waar leerlingen 
een oordeel krijgen over het al dan niet slagen op bepaalde (of op een groep van) leerplandoelen in 
functie van het behalen van een bepaalde kwalificatie. 

Het is van belang dat leraren en leerlingen beide vormen van handelen goed van elkaar kunnen 
onderscheiden. We hebben gemerkt dat er hier soms nog een misverstand rond bestaat, alsof 
summatief handelen betekent dat je cijfers gebruikt, en formatief handelen wil zeggen dat je 
gebruikmaakt van andere vormen zoals kleurencodes of smileys. Dit is immers naast de kwestie want 
zowel de cijfers als de kleurencodes zijn visualisaties (rapportering) van numerieke waardeoordelen, 
zoals je kan zien in onderstaand voorbeeld. 

Het onderscheid tussen formatief en summatief handelen, zit in de manier waarop er wordt omgegaan 
met de verzamelde gegevens. Je kan een kleurencode bijv. ook gebruiken om een oordeel te doen over 
het al dan niet behalen van een doel (summatief), of je kan dezelfde informatie gebruiken om deze 
terug te koppelen naar de leerling in functie van het bijsturen van zijn leercyclus (formatief). Een school 
die op regelmatige tijdstippen over transversale leerplandoelen rapporteert aan de hand van bolletjes 
of smileys zonder hierbij de processen in de leercyclus bij te sturen, geeft op dat moment enkel blijk 
van summatief handelen.    

Het mag dan ook duidelijk zijn dat naast de kennis over het onderscheid tussen beide vormen van 
handelen, de overtuiging zowel bij leerlingen, leraren als ouders van het belang van beide manieren 
van handelen, cruciaal is. Het exclusief summatief handelen, belemmert het leren van leerlingen in die 

3 Dit alleen al door het feit dat ze geïntegreerd zijn in de 16 sleutelcompetenties, het richtinggevend kader bij uitstek 
voor deze set aan eindtermen voor de basisvorming. 
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zin dat fouten maken wordt afgestraft en dat sommige leerlingen zich minder veilig kunnen 
ontwikkelen in de leeromgeving. Denk maar voor dit laatste aan het groot aantal faalangstige leerlingen 
in zeer prestatiegeoriënteerde scholen. Anderzijds biedt enkel formatief handelen niet voldoende 
handvaten om een doelgerichte ontwikkeling te garanderen doordat het bepalen van volgende 
groeistappen nu eenmaal samenhangt met het te bereiken einddoel. Het is belangrijk dat leerlingen en 
ouders weten dat er knipperlichten kunnen worden geactiveerd om erop te wijzen dat inspanningen 
echt wel nodig zijn.    

De noodzaak van het formatief handelen wordt nog eens benadrukt door het feit dat dit handelen 
leraren in staat stelt om hun eigen pedagogisch-didactische praktijken bij te sturen. M.a.w. informatie 
uit formatief handelen biedt niet enkel de leerling zicht op de stappen die hij nog moet zetten, maar 
ook de leraar over welke stappen er gezet werden, en wat er nog moet aangepast worden in zijn 
pedagogisch-didactisch handelen. 

8. Het gefaseerd inzetten van formatief en summatief handelen

Leerlingen kunnen niet altijd en op alles tegelijkertijd ontwikkelen. Het exclusief formatief handelen 
zonder afgesloten periodes, kan wel eens een demotiverend effect hebben op leerlingen: het gevoel 
dat het nooit eindigt en nooit genoeg is. Het is goed dat je leerlingen via summatief handelen aangeeft 
wanneer ze transversale leerplandoelen hebben bereikt. Dit zorgt ervoor dat ze deze doelen (tenminste 
voor even) achter zich kunnen laten. Dit brengt de nodige rust om volgende stappen te kunnen zetten.  

9. Het functioneel inzetten van formatief en summatief handelen

Het feit dat leerlingen niet altijd en op alles tegelijkertijd kunnen ontwikkelen, betekent naast het 
gefaseerde karakter dat zij onmogelijk als één groep kunnen worden behandeld. Er zijn m.a.w. serieuze 
verschillen tussen de leerlingen zowel wat betreft interesse, leerprofiel als leerstatus4. De 
beeldvorming op al deze aspecten is van primordiaal belang om het zowel voor leraren beheersbaar te 
houden als voor leerlingen om gemotiveerd te blijven.  

We pleiten er dan ook voor dat leerlingen na deze beeldvorming in samenspraak met ouders en leraren 
selectief kunnen werken aan deze transversale leerplandoelen waar ze ofwel talent of interesse voor 
hebben ofwel waarop ze tekorten vertonen en waar ze gemotiveerd aan willen werken. We pleiten 
eveneens voor leercoaches die deze leervorderingen opvolgen; groeigesprekken- en paden waar 
doelstellingen worden afgesproken, afspraken gemaakt, reflecties plaatsvinden, …  Deze leercoaching is 
echter slechts één rol uit de meerdere die leraren (al dan niet verenigd in één persoon) kunnen 
opnemen. Zo kunnen we o.a. de volgende rollen onderscheiden: 

• initiator: de leraar die de transversale leerplandoelen aanleert;
• coach: de leraar die leerpaden uittekent samen met leerlingen in functie van het beeld dat is 

gevormd;
• stimulator: de leraar die gebaseerd op de beeldvorming leeractiviteiten ontwikkelt en 

evalueert die ervoor zorgen dat sommige leerlingen sommige transversale leerplandoelen 
kunnen inoefenen.

4 Struyven, K. e.a., Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leer-kracht realiseren, Acco, 2019. 
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