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Overzicht nieuwe leerplannen SO voor het schooljaar 2019-20201 

Op 1 september ging de modernisering van start.  

Graag geven we je hieronder een beknopt overzicht m.b.t. de nieuwigheden omtrent het curriculum SO mee. 

De modernisering vraagt onder andere een aanpassing van de lessentabel. Voor het schooljaar 2019-2020 worden in het eerste leerjaar van de eerste graad 
geen unieke lessentabellen meer aangeboden. Deze wijziging zal progressief (nl. schooljaar per schooljaar) worden ingevoerd.  

De nieuwe leerplannen eerste graad kan je hieronder terugvinden en worden door een splinternieuwe tool, nl. de GO! Navigator ondersteund. Wat het inhoudt 
en waar je het kan raadplegen, kom je hier te weten. 

Voor de tweede en derde graad en het tweede leerjaar van de eerste graad, worden de richtinggevende lessentabellen nog steeds aangeboden. De volledige 
lessentabellen (met link naar alle leerplannen) kan je voor het schooljaar 2019-2020 hier samen met een toelichting terugvinden.  

Voor een overzicht van (enkel) de nieuwe leerplannen SO voor het schooljaar 2019-2020 kan je hieronder terecht. 

Meer informatie? nele.mannaert@g-o.be 02 790 96 26 
  

                                                           
1 Ter informatie: eind januari werden de nieuwe leerplannen (voor het schooljaar 2019-2020)  ter advisering aan de inspectie voorgelegd. Deze leerplannen werden gezamenlijk 
met de andere officiële onderwijsverstrekkers nl. OVSG en POV ontwikkeld. Deze leerplannen kunnen aan de volgende nummering worden herkend: OO-2019-XXX.  

Pedagogische begeleidingsdienst 

https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/go-navigator
https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/leerplannen/leerplannen-so
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Toelichting%20LT%202019-2020.pdf
mailto:nele.mannaert@g-o.be
tel:+3227909626
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Eerste graad Toelichting 

Leerplan A-stroom OO-2019-001  

Het leerplan openbaar onderwijs  voor de 
eerste graad A-stroom is opgebouwd op 
basis van de 16 sleutelcompetenties die 
decretaal zijn vastgelegd. 

Leerplan B-stroom OO-2019-002  

Het leerplan openbaar onderwijs  voor de 
eerste graad B-stroom is opgebouwd op 
basis van de 16 sleutelcompetenties die 
decretaal zijn vastgelegd. 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-001.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-002.pdf


 

bewaard op 3 september 2019 3 

 

Derde graad Toelichting 

BSO 3(3) 

PV Praktijk /TV /Huishoudkunde/Verzorging/ 
Opvoedkunde/ (incl. stage)  

OO-2019-005 
Specifiek gedeelte Thuis en 
bejaardenzorg/zorgkundige Dit leerplan werd geactualiseerd. 

PV Praktijk/TV /Huishoudkunde/Verzorging/ 
Opvoedkunde/Expressie/ (incl. stage) 

OO-2019-006 
Specifiek gedeelte Kinderzorg 

Dit leerplan werd geactualiseerd. 

PV/TV /Huishoudkunde/Voeding/Verzorging/ 
Opvoedkunde/Expressie 

OO-2019-007 
Specifiek gedeelte Organisatie-
assistentie 

Dit leerplan werd geactualiseerd. 

TSO 3 

AV/TV/PV /Expressie/Nederlands/Verzorging 
/Opvoedkunde/ (incl. stage) 

OO-2019-008 
Specifiek gedeelte 
Leefgroepenwerking Dit leerplan werd geactualiseerd. 

AV/TV/PV Praktijk /Expressie/Nederlands/Verzorging 
/Opvoedkunde/ (incl. stage) 

OO-2019-009 Specifiek gedeelte Internaatswerking Dit leerplan werd geactualiseerd. 

AV/TV/PV Praktijk /Expressie/Nederlands/Verzorging/ 
Opvoedkunde/ (incl. stage)  

OO-2019-010 
Specifiek gedeelte Animatie in de 
ouderenzorg 

Dit leerplan werd geactualiseerd. 

AV/PV/TV /Tandtechniek/Toegepaste biologie/ 
Toegepaste chemie/Toegepaste psychologie/ 
Kantoortechnieken (incl. stage)  

OO-2019-011 Specifiek gedeelte Tandartsassistentie Dit leerplan werd geactualiseerd. 

 

http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-011.pdf

