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ANALYSEKADER VOOR HET ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN AAN TRANSVERSALE LEERPLANDOELEN 
(versie 22 juni 2020)  

 

PIJLER A: DE INBEDDING VAN DE TRANSVERSALE LEERPLANDOELEN IN HET CURRICULUM  
 
CRITERIUM INDICATOREN  

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

In welke mate wordt er in functie van de context en input van de school meer of minder aandacht besteed 
aan bepaalde transversale leerplandoelen?  

 In welke mate worden de transversale leerplandoelen geïntegreerd in het eigen pedagogisch project?  

2. Betekenisvolle gehelen  In welke mate wordt een reeds bestaand of een eigen gecreëerd kader als betekenisvol ervaren door de 
belanghebbenden (zoals de leraren, leerlingen en ouders)?   

 
In welke mate zijn de transversale leerplandoelen met een groep leraren (en ook wel/niet met leerlingen) 
geanalyseerd om tot betekenisvolle gehelen te komen?  

 
In welke mate is er met leerlingen en ouders gecommuniceerd zodat zij ook deze betekenisvolle gehelen als 
uitdagend ervaren?  

3. De wijze waarop transversale 
leerplandoelen worden toegewezen aan 
vakken(clusters), projecten, ...  

In welke mate worden leraren gestimuleerd om te werken aan bepaalde ‘inclusieve’ transversale 
leerplandoelen zoals bijv. leercompetenties, digitale competenties, …?  

 
In welke mate wordt er samengewerkt in clusters of in projecten om de transversale leerplandoelen die zich 
vertalen in educaties (bijv. verkeerseducatie, burgerschapseducatie, gezondheidseducatie, …) te realiseren?    

 
In welke mate zijn er nog aparte lessen of vakken voorzien voor bepaalde transversale leerplandoelen die op 
een andere manier kunnen aangereikt worden?    
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PIJLER B: EEN SYSTEEM VAN COLLECTIEVE INTELLIGENTIE  
CRITERIUM INDICATOREN  

4. Afspraken over aanleren, inoefenen en 
evalueren 

In welke mate is er een overzicht van de spreiding van het werken aan de transversale leerplandoelen 
verdeeld over de twee schooljaren van de graad? 

 
In welke mate is er een overzicht van wie welke transversale leerplandoelen aanleert, inoefent en evalueert 
en wanneer dit gebeurt? 

 In welke mate wordt dit overzicht gedragen door het team en gaat het team er effectief mee aan de slag? 

 
In welke mate zijn er praktijken en systemen (bijv. co-teaching, breed evalueren, …) die het gelijkgericht 
aanleren, inoefenen en evalueren, faciliteren? 

 In welke mate zijn leerlingen betrokken bij de voorgaande praktijken en systemen? 

 
In welke mate zijn de afspraken over het gelijkgericht aanleren, inoefenen en evalueren zichtbaar in alle 
leeractiviteiten? 

 In welke mate ervaren de leerlingen het gelijkgericht aanleren, inoefenen en evalueren? 

 In welke mate zijn leraren van de 2e en 3e graad betrokken zodat leerlijnen kunnen worden uitgewerkt? 

5. Gegevensverzameling en beeldvorming  In welke mate zijn er afspraken over welke gegevens door wie, hoe vaak en waar ze worden geregistreerd? 
Wordt er gewerkt met evaluatie-instrumenten, bijv. rubrics, SAM-schalen?   

 In welke mate wordt de individuele beginsituatie van elke leerling in kaart gebracht? 

 
In welke mate worden de gegevens afgestemd met de leraren en de leerlingen in functie van de 
betrouwbaarheid? 

 
In welke mate worden de gegevens afgestemd met de evaluatiecriteria en bijbehorende indicatoren in 
functie van de validiteit? 

 In welke mate is de registratie verbonden met het leerlingvolgsysteem? 

 
In welke mate worden er voor de leraren die aan dezelfde leerplandoelen werken voldoende momenten 
voorzien om aan genuanceerde beeldvorming te doen? Is dit structureel verankerd/ingeroosterd in de 
jaarkalender?  
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6. Opvolgen en rapporteren van 
leervorderingen  

In welke mate is er evenwichtige aandacht voor het versterken in talenten en interesses enerzijds en het 
aanpakken van werkpunten anderzijds? 

 
In welke mate worden er afspraken gemaakt tussen alle belanghebbenden (leerlingen – ouders – 
titularissen – leerlingenbegeleiding – CLB …) om samen leerlingen te laten groeien? 

 
In welke mate worden de leerlingen gestimuleerd om hun vorderingen en/of hun leertraject in eigen 
handen te nemen? 

 In welke mate wordt groei in de rapportering opgenomen?  

 In welke mate werd een leerlijn uitgewerkt over de twee schooljaren waarbij groei in kaart wordt gebracht? 

 
In welke mate is de keuze waarop men rapporteert (bijv. punten, emoticons, kleurenschaal, …) verbonden 
met het rapporteren van inhoudelijke leerplandoelen zodat de gelijkwaardigheid wordt gegarandeerd? 

 In welke mate zijn er afspraken over de frequentie van rapporteren aan leerlingen en ouders? 

 In welke mate versterkt de rapportering een passende begeleiding? 

 In welke mate worden er afspraken gemaakt met de cel leerlingenbegeleiding in het kader van verhoogde zorg? 

 
In welke mate blijkt uit besprekingen op de begeleidende klassenraad dat er een gelijkwaardige behandeling 
wordt gegarandeerd voor zowel inhoudelijke als transversale leerplandoelen? 

 
In welke mate blijkt uit de notulen en adviezen van de delibererende klassenraad dat ook de transversale 
leerplandoelen een gelijke waarde hebben als de inhoudelijke leerplandoelen in functie van attestering? 
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PIJLER C: HET INZETTEN VAN FORMATIEF EN SUMMATIEF HANDELEN 
CRITERIUM INDICATOREN  

7. Het evenwichtig inzetten In welke mate is voor alle leraren, leerlingen en ouders het onderscheid duidelijk tussen formatief en 
summatief handelen?   

 
In welke mate zijn leraren, leerlingen en ouders overtuigd van het belang van beide manieren van 
handelen? 

 In welke mate wordt het formatief handelen ingezet om leerlingen te stimuleren in hun leervorderingen?  

 
In welke mate wordt het summatief handelen ingezet om leerlingen inzicht te geven in hun doelgerichte 
ontwikkeling? 

8. Het gefaseerd inzetten 
In welke mate worden er periodes ingezet om het ontwikkelen van bepaalde transversale leerplandoelen af 
te sluiten waardoor leerlingen de nodige rust ervaren om de volgende groeistappen te kunnen zetten? 

9. Het functioneel inzetten In welke mate worden de verschillen tussen leerlingen in beeld gebracht? Verschillen in interesse, 
leerprofiel en leerstatus? 

 

In welke mate kunnen leerlingen – weliswaar in samenspraak met leraren en ouders – kiezen om voor 
bepaalde transversale leerplandoelen hun talenten en/of interesses te ontplooien of om groeipaden te 
ontwikkelen?  

 In welke mate worden leerlingen opgevolgd in de groeipaden die ze willen ontwikkelen?   

 
 


