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1. Inleiding 

Met dit document ondersteunen we directies en beleidsteams van scholen die hun curriculum flexibel 
organiseren om doordacht in te spelen op verschillen in leerlingenkenmerken. We bieden praktische 
aanbevelingen binnen het kader van gepersonaliseerd samen leren (GSL) aangevuld met tools, documenten 
en powerpoints. 

2. Algemene principes 

De modernisering SO, die tot doel heeft zoveel mogelijk leerlingen naar een kwalificatie te leiden, stelt de 
school voor heel wat uitdagingen. Van scholen wordt uitdrukkelijk verwacht om álle leerlingen maximaal 
kansen te geven om de doelen te verwerven en hierbij een passende begeleiding te voorzien. Onder andere 
via een aangepaste curriculumorganisatie spelen we hierop in, zowel inhoudelijk als op het vlak van 
organisatie.  

• Inhoudelijk komen er doelen bij die er voorheen niet waren, én die ook niet te vatten zijn binnen de 
huidige vakken. Zo komen er onder andere doelen burgerschap, STEM, economische en financiële 
geletterdheid, cultureel bewustzijn en culturele expressie, ICT, gezondheid, welzijn en 
duurzaamheid bij. De vraag stelt zich hoe het geheel van de doelen het meest effectief en 
efficiënt – vanuit het perspectief van de leerling – kan worden aangeboden. Sommige doelen 
vragen een disciplinegebonden benadering (bijv. wiskunde), andere 
doelen vragen een interdisciplinaire benadering (bijv. STEM), andere doelen (bijv. 
leercompetenties) krijgen pas betekenis in samenhang met leerinhouden aangebracht in vakken of 
projecten, sommige leerlingen verwerven doelen het makkelijkst binnen een geïntegreerde, 
projectmatige benadering…  

• Organisatorisch speelt de school – vanuit haar basiszorg voor alle leerlingen – in op verschillen in 
onderwijs-, opvoedings- en zorgbehoeften tussen leerlingen. Voor sommige leerlingen zal ze brede 
basiszorg en verhoogde zorg moeten ontwikkelen. En wanneer deze niet volstaan binnen de 
gewone klas- en schoolpraktijk dringt verhoogde zorg met hulp van externen zich op. In een 
inclusieve leer- en leefomgeving (die meer en meer hybride wordt) worden de grenzen van het 
traditionele onderwijsconcept doorbroken. Het uitgangspunt voor het klasgebeuren, fysiek of 
digitaal, los van plaats of tijd, vertrekt vanuit het omgaan met diversiteit.  

Wat moet gerealiseerd worden, ligt vast in het gevalideerd doelenkader. Daar kan je als school niet 
omheen, dat moet elke school aanbieden binnen het gemeenschappelijk curriculum. 
Hoe dit gemeenschappelijk curriculum gerealiseerd wordt, behoort tot de autonomie 
en professionaliteit  van elke school, rekening houdend met visie op leren, de lokale context, specifieke 
leerlingenkenmerken, draagkracht van het schoolteam… Een samenhangend curriculum maakt werk van 
een geïntegreerde benadering met aandacht voor het verwerven van vakinhoudelijke en 
transversale competenties, ingebouwde leercoaching, feedback en evaluatie die het leren ondersteunen… 
vertrekkend vanuit een doordachte en proactieve differentiatie, zowel op klas- als schoolniveau.  
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Wat doet de leraar?  

Leraren zullen zich inhoudelijk verdiepen en verbreden, bijv. inzake het 
inzetten op leercompetenties, loopbaancompetenties, psychosociaal 
functioneren en preventieve gezondheidszorg binnen de fasen van het 
zorgcontinuüm. Ze zullen afspraken maken met andere leraren over wie 
welke leerplandoelen zal realiseren en voor andere doelen samenwerken 
met elkaar. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het schoolbeleid om 
dit te ondersteunen en te faciliteren. Het 3x3-kader1 inzake het werken aan 
transversale eindtermen biedt hiertoe heel wat kapstokken.   

De leraar begeleidt en coacht samen met andere onderwijsprofessionals 
leerlingen in het ontdekken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en 
attitudes binnen het kader van ‘samen leren samenleven’. 
Onderwijsprofessionals zijn dus naast didactische experten ook deskundigen 
in leerprocessen. 

Wat doet de school? 

Elke school maakt zelf keuzes vanuit een uitdrukkelijke visie en met aandacht 
voor professionaliseringsmogelijkheden voor het schoolteam. 
Sommige doelen krijgen pas betekenis wanneer ze 
door alle leraren meegenomen worden (bijv. leercompetenties, sociaal-
relationele competenties), sommige doelen zullen door meerdere vakken 
gerealiseerd worden (bijv. burgerschap), sommige doelen zullen slechts aan 
een mogelijk vak worden gekoppeld (bijv. wiskunde). Daarnaast zal de school 
in haar organisatie ook rekening houden met de verschillen tussen leerlingen, 
o.m. inzake interesses, tempo, mate van ondersteuning, niveau... 
door hiervoor in de roosters  structureel ruimte te maken. Ook eraan 
gekoppelde aanpassingen inzake infrastructuur worden meegenomen. 

3. Praktische aanbevelingen: 

3.1. Geen unieke lessentabellen meer 
Flexibel inspelen op verschillen in leerlingenkenmerken vraagt een andere manier van omgaan met 
lessentabellen. Lessentabellen worden vaak opgevat alsof ze opgelegd worden. Dit is echter niet het geval, 
ze zijn slechts indicatief, onder meer in functie van ambtsverrichtingen. Daarenboven dienen ze niet 
omgezet te worden in parallelle weekroosters. Het letterlijk overnemen van een lessentabel komt het 
ontwikkelen van een passende, schooleigen curriculumorganisatie – waarbij ruimte is om in te spelen op 
verschillen in leerlingenkenmerken – namelijk niet ten goede. Niet alle leerlingen volgen immers hetzelfde 
pad naar het bereiken van de doelen. Het is de verantwoordelijkheid van de school om te differentiëren en 
hiervoor de nodige ruimte te voorzien zodat elke leerling maximaal kansen krijgt om de minimumdoelen te 
bereiken maar ook opdat – waar nodig – leerlingen kansen krijgen tot excelleren via differentiële 
doelen. Daarnaast is het ook belangrijk om voor alle leerlingen een aanbod te blijven voorzien dat inspeelt 
op verschillen in interesses.  

 

1 In de GO! Navigator vind je een uitgebreide lijst richtvragen in het analysekader voor de transversale 

eindtermen bij GO! Navigator → Visie → Opvolgen → aan de slag met transversale 

eindtermen → analysekader voor het ontwikkelingsgericht werken aan transversale leerplandoelen. 
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3.2. Je curriculumorganisatie vertrekt vanuit de doelen, je leerlingenpopulatie en je 
lerarenteam 
De eerste stap is het bepalen van je startpositie en je visie als school. Er komen doelen bij die je zal moeten 
organiseren op een wijze die bij je school past. Gebruik de nieuwe doelen als hefboom om de visie van de 
school te versterken of te ontwikkelen en deze te realiseren in een samenhangend curriculum. Doe dit op 
basis van je eigen context en input (je leerlingenpopulatie en je lerarenteam). Wees realistisch maar denk 
zeker ook hoe je school er binnen 3 jaar kan uitzien. Beiden zijn nodig. Naargelang de eigen visie, context, 
input en profilering zal je als school keuzes maken die zich vertalen naar een eigen curriculumorganisatie2. 

In een schooljaar heb je 30 à 35 weken om het curriculum te realiseren. Deze weken hoeven er niet 
hetzelfde uit te zien. Je kan ervoor kiezen om gedurende een aantal weken met één weekplanning te 
werken, en gedurende een aantal andere weken met een andere. Je kan een x-aantal lessenweken 
organiseren, en een x-aantal projectweken. Dit hangt af van de keuzes die je wil en kan maken als school.  

3.3. Aanpak binnen het kader van GSL ‘Gepersonaliseerd Samen Leren’ 
Hierbij gaan we uit van de volgende principes. 

- Een flexibele curriculumorganisatie concretiseert de GO!-visie op leren, ‘gepersonaliseerd samen 
leren’.  

- Een flexibele curriculumorganisatie vertrekt ook vanuit kwaliteitsverwachtingen van het R-OK.  
- Een flexibele curriculumorganisatie integreert uitdrukkelijk de verwachtingen vanuit het decreet 

leerlingenbegeleiding inzake basiszorg, brede basiszorg en verhoogde zorg. 
- Een flexibele curriculumorganisatie is de verantwoordelijkheid van de school. Ze is een spiegel voor 

de visie van de school en is dus een opdracht voor alle leden van het team.  
 
We werken vanuit de 5 bouwstenen van ‘gepersonaliseerd samen leren’. 
 

 
 
 

Bouwsteen 1: doelgerichte differentiatie: 
 
- Hoe maakt de wijze waarop we in onze school het curriculum organiseren een 

doelgerichte differentiatie mogelijk?  
- Hoe houdt de aanpak bij ons op school rekening met verschillen in 

leerlingenkenmerken? 

 

Bouwsteen 2: groeien naar autonomie: 
 
- Op welke wijze zorgt de organisatie van ons curriculum er voor dat leerlingen hun 

eigen leerproces steeds beter zelf in handen kunnen nemen?  
- Hoe zetten we hierbij door een flexibele organisatie van ons curriculum in op het 

aanleren van zelfsturende vaardigheden, het aanspreken van verschillende 
interesses van leerlingen en het verhogen van de leermotivatie?  

 

2 Zie de mogelijkheid om te werken met subdoelen en labels in de GO! Navigator 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%201.pptx
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Bouwsteen 3: samen leren: 
 
- Hoe zorgt een flexibele curriculumorganisatie ervoor dat het leren van leerlingen 

ook een sociaal proces blijft?  
- Hoe zorgt de aanpak binnen onze school ervoor dat leerlingen in het bereiken van 

hun doelen ondersteund worden door leraren en medeleerlingen (co-gestuurd 
leren).  

- Hoe zorgt de aanpak binnen onze school ervoor dat leerlingen ook samen aan 
doelen kunnen werken of zelfs hun doelen gezamenlijk kunnen bepalen (sociaal 
gestuurd leren).  

 
 
 

Bouwsteen 4: geïnformeerde praktijken: 
 
- Wetenschappelijke inzichten kunnen de praktijk informeren, maar niet dicteren. 

Ze vormen een kompas voor de implementatie binnen de specifieke context van 
een school.  

- Weten we welke bronnen onze visie op curriculumorganisatie mee richting 
geven?  

 

Bouwsteen 5: onderzoekende houding: 
 
- De opbouw naar een goeie organisatie van het curriculum is een proces dat 

PDCA-gewijs zal lopen.  
- Hebben we een manier om als school gezamenlijk te kijken naar 

curriculumorganisatie en bij te sturen waar nodig?  
- Hebben we een proces en de (digitale) tools om de effectiviteit van onze 

organisatie in kaart brengen op de (middel)lange termijn?  

 

3.4. GSL3 en flexibele curriculumorganisatie 

Bouwsteen 1: doelgerichte differentiatie 
De wijze waarop je als school je curriculum organiseert, stem je af op de onderwijs-, opvoedings- en 
zorgbehoeften van de leerlingen en in functie van het curriculum. Een flexibele curriculumorganisatie op 
schoolniveau is heel vaak een voorwaarde om doelgerichte binnenklasdifferentiatie mogelijk te 
maken. Systemen zoals leerplatformen zullen hierbij ondersteunend zijn.  

• Binnen- en buitenklasdifferentiatie  
o Basiszorg, brede basiszorg en verhoogde zorg realiseren vraagt een organisatie waarbij 
de school flexibel kan inspelen op verschillen in leerlingenkenmerken via binnenklas- en 
buitenklasdifferentiatie door structurele ingrepen te doen op schoolniveau (bijv. aardrijkskunde 
niet elke week 1 uur inroosteren, maar meer uren gedurende x aantal weken, biedt meer 
ruimte tot binnenklasdifferentiatie. bijv. wiskunde via 2 leerwegen organiseren over een aantal 
studierichtingen heen, is een vorm van buitenklasdifferentiatie). 

 

3 Zie ook visietekst Gepersonaliseerd Samen Leren en infographic Gepersonaliseerd Samen Leren 
 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/200213-GO%21-Visietekst%20Gepersonaliseerd%20Samen%20Leren-Finaal.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!2030_GSL_infographic.pdf
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o Een aantal doelen komen overeen met de vier domeinen van het decreet 
leerlingenbegeleiding. Een school kan leerlingenbegeleiding kwaliteitsvol invullen door in te 
zetten op de realisatie van deze doelen (bijv. tijdens een opdracht kan er voor een bepaalde 
leerling extra aandacht zijn voor het versterken van de keuzebekwaamheid, terwijl dit voor een 
andere leerling zelfconceptverheldering kan zijn). 
o We verwijzen naar de maatregelen inzake flexibele leertrajecten die er bestaan. 

 

• Wisselende leerlingengroepen (inspelen op verschillen in interesse, leerprofiel en 
leerstatus) 

o In de regelgeving is het mogelijk om leerlingen van allerlei studierichtingen samen te 
zetten. Op die manier kun je slim omgaan met het urenpakket. 

o Er is ervaring met de flexibele curriculumorganisatie in de eerste graad. 
o Je hoeft een groep leerlingen niet altijd op dezelfde manier in te delen. Op basis van 

verschillen in leerstatus (voorkennis, engagement, leertempo ...), interesse (motivatie) en 
leerprofiel (leervoorkeuren) kan je andere groepen maken, indien je vooraf voor al die 
leerlingen een dagdeel hebt vastgezet in de weekplanning. 

o We verwijzen naar het vademecum4 opstart schooljaar 2020-2021: ‘Hoe kunnen we via 
flexibele groeperingsvormen elke leerling optimaal aan de startlijn krijgen?’ We wijzen 
hierbij op het belang van goede beeldvorming. 

• Digitale ondersteuning 
o Wanneer opdrachten, taken en instructies beschikbaar gesteld worden in een digitale 

leeromgeving, kunnen leerlingen daar om het even wanneer terug naar grijpen. 
o Leerlingen kunnen bij elkaar te rade gaan, zowel fysiek als online, los van plaats en tijd. Je 

kunt dit zeker stimuleren als leraar en daarover feedback vragen en geven. 
o We verwijzen naar de website digitaliseer je les van het GO! Je vindt hier onder andere 

filmpjes over het maken van videomateriaal, een volledige toolbox met interessante sites, 
linken naar webinars en tools om dit ook zelf te doen. De site wordt regelmatig aangevuld 
met onder andere data voor webinars, nieuwe materialen of good practices.   

• Belang van infrastructuur 
o Om de materiële infrastructuur en de didactische middelen optimaal in te zetten kun je 

aaneengrenzende lokalen inzetten voor eenzelfde sleutelcompetentie: bijv. economisch 
leercentrum (onderwijsvormoverstijgend), een flexgang ‘talen’, gang Humane 
Wetenschappen, STEM-gang… Die nabijheid biedt ook kans om leerlingen in niveaugroepen 
in te delen, om leraren vooral in te zetten in hun expertise,... 

o Gebruik maken van verschillende leerruimtes biedt de mogelijkheid om projectmatig te 
werken binnen en zelfs over de graad.  

Bouwsteen 2: groeien naar autonomie 
We verwachten van leerlingen dat ze hun leerproces steeds beter zelf in handen kunnen nemen, dat ze zelf 
beslissingen kunnen nemen over de stappen die nodig zijn om hun doelen te bereiken. Deze verwachting 
wordt uitgedrukt in de sleutelcompetentie ‘Leercompetenties’. Om dit te bereiken moeten we ook denken 
aan hoe we onze curriculumorganisatie daarop aanpassen.  

• Autonomie moet je leren 
o Autonomie geven betekent niet automatisch dat leerlingen ook zelfstandig aan de slag 

kunnen. Zelfsturende vaardigheden moeten daarom aangeleerd en gemonitord worden. 

 

4 Smartschool → GO! virtuele ruimte → Secundair onderwijs → PBD GO! Vademecum opstart schooljaar 2020-2021 

https://www.thinglink.com/scene/1225797464146051078
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Brochure%20flexibele%20leertrajecten%202020-2021.pdf
https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/digitalisering
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Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het herbekijken van je curriculumorganisatie. 
Leeromgevingen die zelfregulerend leren stimuleren zijn bijv. leeromgevingen gekenmerkt 
door modeling en scaffolding, leeromgevingen met complexe en betekenisvolle taken 
(interessant en uitdagend), leeromgevingen waar ingezet wordt op (keuze)vrijheid van de 
leerling, leeromgevingen met aandacht voor plannen en monitoren van het eigen werk (cf 
executieve functies), leeromgevingen waarbij er aandacht is voor reflectieve praktijk.  

o Groeien in autonomie betekent dat ook in je curriculumorganisatie een groeipad kan zien 
zijn van de eerste graad tot de derde graad.  

o Hou ook hier rekening met je leerlingenkenmerken. Zorg bijv. dat sociale omstandigheden 
de autonomie van leerlingen niet beperken.  

• Balans tussen instructietijd en oefentijd 
o Niet elke leerling heeft evenveel tijd nodig om het curriculum onder de knie te krijgen. 
o Niet elke leerling heeft nood aan fysieke instructie. 
o Neem de les op met de webcam zodat leerlingen achteraf de instructie kunnen 

herbekijken. Instructie kan asynchroon aangeboden worden zodat de instructie altijd 
beschikbaar is. 

o Tijdens de oefentijd kies je voor feedback en ondersteuning, zowel over het product als 
over het leerproces. 

• Eigenaarschap in leren 
o Geef deadlines aan leerlingen en hou in de gaten of leerlingen hun werk kunnen afmaken. 

Ondersteun hen hier individueel. Een goed agendamanagement is hier cruciaal. Hou het 
welbevinden van leerlingen daarbij in het oog.  

o Maak gebruik van formatieve testen (bijv. bookwidgets) om leerlingen zichzelf te laten 
inschalen. Op die manier krijg je als leerling maar ook als leraar zicht op de leervorderingen. 
Zo kun je gericht feedback geven om de leerling een volgende stap te laten zetten. Je 
bewaart als leraar het overzicht waar leerlingen mee bezig zijn, wat leerlingen nodig 
hebben om een volgende stap te zetten. 

o Leerlingen kunnen aangeven wanneer ze klaar zijn om het leerproces af te ronden met een 
toets. Indien er geen voldoende score gehaald wordt, kan de leerling extra oefeningen, 
extra ondersteuning krijgen om bij te benen. En nadien de test hernemen. 

Bouwsteen 3: samen leren 
Leren gebeurt heel vaak in interactie. Een flexibele curriculumorganisatie moet er voor zorgen dat zowel 
co-gestuurd leren als sociaal gestuurd leren5 mogelijk wordt. Op die wijze zorgt de school er voor dat 
leerlingen samen met anderen hun doelen bereiken of zelfs bepalen.  

• Flexibel afwegen van geïsoleerde vakken en geïntegreerde projectwerking 
o De school kan doelen uit het curriculum aanbieden op gemeenschappelijke manier aan een 

grotere leerlingengroep. 
o Afstemming met de curriculumorganisatie van de andere graden is wenselijk. 
o Competenties rond gezondheid, veiligheid, cultuur… kunnen projectmatig aangeboden 

worden. 
o Loskomen van de gewone ‘vaste’ lestijd (50’) biedt de mogelijkheid om anders te 

roosteren6. 
 

 

5 Zie ook visietekst Gepersonaliseerd Samen Leren en infographic Gepersonaliseerd Samen Leren 
 
6 Zie het boek ‘Het flexmodel VO’ van Alfred van der Heijden (Bazalt, 2019). 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/200213-GO%21-Visietekst%20Gepersonaliseerd%20Samen%20Leren-Finaal.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!2030_GSL_infographic.pdf


 

 
 
 
PBD-GO! Ondersteuning modernisering SO 9 

• Slim aanbieden van gemeenschappelijke onderdelen van het curriculum 
o In de basisvorming zijn onderdelen van het curriculum gelijk voor grote groepen leerlingen. 

Daar kan de school nadenken om de instructie te bundelen en pas te differentiëren in de 
ondersteuning van leerlingen om de doelen te behalen. 

o In het specifieke gedeelte kan ingezet worden op gerichte ondersteuning van de leerlingen 
in hun studierichting naar gelang de context van de studierichtingen verschillend is. 

o De aard van de doelen bepaalt welke leerarrangementen voor de realisatie ervan 
betekenisvol, efficiënt en effectief zijn: vakken, projecten, werkplekleren, inschakelen van 
voordrachthouders, didactische uitstappen... 

o Denk na over de verhouding tussen contacttijd-individuele werktijd-groepswerktijd. Het is 
bijv. aangewezen om tijd in te roosteren waar leerlingen met elkaar in gesprek kunnen 
gaan over hun leerproces, waar leraren met hun leerlingen in gesprek gaan over hun 
zelfregulerende vaardigheden, of ze hun leerproces konden plannen, of ze zich correct 
konden inschalen. 
 

• Samenwerking tussen leraren  
o Rooster een aantal leraren parallel zodat samenwerking tussen leraren en uitwisseling van 

leerlingen vlot kan. Zo verhoog je ook de kans tot diepgaand overleg en reflectie tussen 
leraren. 

• Partnerschappen 
o Een samenwerking met de VDAB (gebruikmaken van hun aanbod ‘online leren’) biedt heel 

wat opportuniteiten.   
o Ook een samenwerking met het CVO biedt mogelijkheden, bijv. NT2 voor 12-16 jarigen, 

samenwerking met opleidingen ‘tweedekansonderwijs’ ..  
o Schakelen met de examencommissie is interessant in het kader van ‘versnellen’ in SO.  
o Externe lesgevers kunnen bijzondere expertise binnenbrengen om onderdelen van het 

curriculum in levensechte contexten aan te brengen (bijv. Kunstkuur).  

Bouwsteen 4: geïnformeerde praktijken  
Wetenschappelijke inzichten kunnen de praktijk informeren, maar niet dicteren. Ze vormen een kompas 
voor de implementatie binnen de specifieke context van een school. Deze inzichten helpen bij de 
onderbouwing van de wijze waarop je als school je curriculum vorm geeft.  

Hieronder een eerste verkenning van de wetenschappelijke onderbouwing en een aantal 
praktijkvoorbeelden voor een flexibele curriculumorganisatie: 

- Flexibele leerwegen, Bieke De Fraine e.a, Lannoo Campus, 2016.  
- Binnenklasdifferentiatie in de praktijk, Katrien Struyven e.a., Acco, volledig herziene uitgave 2019.  
- Het flexmodel VO, Alfred van der Heijden, Bazalt, 2019.  
- All-in, Ann Kennes, Acco, 2019.  
- Klasse 
- Evidence-based onderzoek van SGR 20 over de opbrengst van flexibele curriculumorganisatie 
- School als concept in GO! strategisch plan 2030 
- Scholen Slim Organiseren, Tom Van Acker 
- Het eindrapport over de nieuwe school in 2030 van Onderwijs Vlaanderen 

 

 

 

https://www.klasse.be/thema/onderwijsvernieuwing/
https://vimeo.com/467671787?ref=fb-share&fbclid=IwAR3Hv61ej96g2wzPAsuCLEKlj91eZ7d3wBQEpSrIRTD2RKcN7d5BwglQIBE
https://web.scholengroep20.be/in-de-kijker/wetenschappelijk-onderzoek
https://pro.g-o.be/over-go/strategisch-plan/go-strategie-2030/ambitie-1-leergemeenschap-op-maat
https://www.lannoo.be/nl/scholen-slim-organiseren
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rapport-de-nieuwe-school-in-2030
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Bouwsteen 5: onderzoekende houding 
Een aanpassing van de wijze waarop je als school je curriculum organiseert, vraagt een innovatieve kijk en 
praktijkonderzoek. Samen met je team een onderzoekende houding aannemen om aanpassingen te doen 
en de effecten daarvan te monitoren zijn hierbij cruciaal.  

• Ruw curriculumontwerp  
o Het schoolbeleid zal een aantal beslissingen nemen inzake de curriculumorganisatie van 

de 2de en 3de graad op basis van de opbrengst van de geïnformeerde praktijk. Ze staat stil 
bij waar ze goed inspeelt op verschillen in leerlingenkenmerken binnen haar 
schoolpopulatie en waar ze tot nog toe geen antwoorden voor vond. Het nieuwe concept 
voor de tweede graad probeert daaraan tegemoet te komen. 

o De puzzel van de curriculumorganisatie voor de 2de en 3de graad kan gelegd worden door 
na te denken over onderstaande issues:  

▪ Inzake curriculum worden keuzes gemaakt voor geïsoleerde aanpak, 
geïntegreerde projecten… en uitgetekend op een jaarkalender (of zelfs 
graadkalender).  

▪ Inzake samenzettingen worden groepen leerlingen gevormd die gezamenlijk een 
weekplanner krijgen: hoeveel tijd voor instructie, hoeveel oefentijd…  

▪ Leraren spreken zich uit inzake co-teaching of teamteaching.  
▪ Inzake infrastructuur worden leerlokalen toegekend naar gelang de grootte van 

de leerlingengroepen. 
▪ Het schoolteam schat in of een mate van hybride7 leren kan geïnstalleerd 

worden met bijv. een halve dag afstandsonderwijs op woensdag. Er wordt 
bepaald welk onderdeel van het curriculum daarvoor geschikt is.  

▪ Partnerschappen worden verkend om bepaalde curriculumonderdelen te 
realiseren los van de school. 

 

• Analyse samenhang en eigenaarschap 
o Er is op school al expertise in flexibele curriculumorganisatie in de 1e graad. Daar is 

gezocht naar samenhang en eigenaarschap in het leren bij leerlingen. Vanuit een analyse 
van deze ingrepen bij het team van de 1e graad kan een dialoog ontstaan met de leraren 
die zullen instaan voor de andere graden.  

o De school kan de volgende materialen verzamelen:  
▪ De weekplanners en graadsplannen van de 1e graad 
▪ De resultaten van de oefening die gebeurde aan de hand van de “leidraad voor 

curriculumstudie”  

o Richtvragen: 
▪ Konden we alle onderdelen van de sleutelcompetenties een plaats geven in de 

curriculumorganisatie van de 1e graad?  
▪ Welke onderdelen werden geïsoleerd aangereikt en moeten best geïsoleerd 

blijven? Of zijn er nieuwe kansen in samenhang tussen curriculumonderdelen?  
▪ Welke onderdelen zijn geïntegreerd aangeboden in een STEM-project, een 

cultuurdag of een themaweek “gezondheid”? Zien we gelijkaardige kansen?  
▪ Is de evaluatie van de projectwerking positief? Kan hier verder gewerkt worden 

in een duidelijke leerlijn?  
▪ Hoeveel eigenaarschap kregen de leerlingen van de 1e graad? Kunnen de 

leerlingen hier verder in groeien? Krijgen ze meer zelfstandige 

 

7 Visietekst ‘School als concept’ volgt later. 

https://pro.g-o.be/over-go/strategisch-plan/go-strategie-2030/ambitie-1-leergemeenschap-op-maat
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oefentijd? Worden ze uitgedaagd om samen te leren? Zien we kansen om in te 
zetten op leerpartnerschappen leraar-leerling of zelfs leerling-leerling?  

▪ Was de leerbegeleiding afgestemd op deze mate van samenhang en 
eigenaarschap?  

▪ Is het leereffect geëvalueerd en is op basis daarvan een actieplan opgesteld? 
▪ Was de evaluatiepraktijk valide en kan die doorgetrokken worden?  
▪ Hoe is er gerapporteerd en blijft die aanpak valabel in de andere graden?  
▪ Denken we na over het uitbouwen van een leerlijn afstandsonderwijs over de 

gaden heen?  
▪ Welke leerlingen hebben nood aan opstapdoelen? Aan wie bieden we 

uitdagende doelen aan? 
▪ Wat zal de school (eventueel) doen in het complementair gedeelte? Waar 

kunnen de leerlingen aan de slag gaan om te verdiepen en verbreden? 

• Analyse realisatie transversale eindtermen in de 1e graad 
o In de eerste graad is het verplicht om transversale eindtermen te realiseren in 

samenhang met inhoudelijke eindtermen. Met de goedkeuring van het nieuwe 
curriculum zijn een aantal transversale eindtermen inhoudelijk geworden. Daarmee 
vervalt de verplichting om deze eindtermen te realiseren in samenhang met alle 
inhoudelijke eindtermen. Dit betekent echter niet dat sterke voorbeelden van die 
samenhang op de schop moeten.  

o Als school analyseer je of de geïntegreerde aanpak van een aantal eindtermen sterke 
resultaten heeft opgeleverd en kan doorgetrokken worden naar de andere graden.  

o Dit vergt een intense dialoog tussen de leraren van alle graden waarbij het schoolbeleid 
de inhoudelijke discussie faciliteert.  

o Enkele richtvragen8:  
▪ Welke initiatieven heb je als leraar opgezet om (transversale) eindtermen te 

integreren in de realisatie van de inhoudelijke eindtermen?  
▪ Welke afspraken waren er gemaakt inzake het toekennen, aanleren, inoefenen 

en evalueren van de transversale eindtermen en kunnen die aangehouden 
worden?  

▪ Welke kansen zie je in het uitwerken van een leerlijn inzake transversale 
eindtermen?  

3.5. Aanvullende tools, documenten, powerpoints ter ondersteuning 
Tools: 

• Aan de slag met het curriculum via de GO! Navigator  
• Vademecum SO opstart schooljaar 2020-2021: Smartschool → GO! virtuele ruimte → Secundair 

onderwijs → PBD GO! Vademecum opstart schooljaar 2020-2021  

• Poster GSL  

• PRETEACHING: tips   

• PRETEACHING: tools 

• PRETEACHING: stappenplan   

 

 

8 In de GO! Navigator vind je een uitgebreide lijst richtvragen in het analysekader voor de transversale 

eindtermen bij GO! Navigator → Visie → Opvolgen → aan de slag met transversale 

eindtermen → analysekader voor het ontwikkelingsgericht werken aan transversale leerplandoelen. 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!2030_GSL_infographic.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%2010.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%2011.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%2012.pdf
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• Rooster leerlingen (100% online)   
Een voorbeeld van een weekschema voor 1 leerlingengroep  
Een voorbeeld van een weekschema voor 4 leerlingengroepen  
• Rooster leraar (100% online)  

Weekschema voor leraar  
• Voorbeeldroosters met op woensdag afstandsleren  

• IXPERIUM: dimensies van gepersonaliseerd leren   

• IXPERIUM: het organiseren van gepersonaliseerd leren   

• IXPERIUM: samenvatting literatuur gepersonaliseerd leren   

• PBD-GO! Tips bij het organiseren van afstandsleren  

• Op website leerling 2020 vind je 3 modellen van flexibeler roosteren  

• Brochure flexibele leertrajecten  

• Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken – ‘een bril’ – model uitgewerkt door prof. 
Dr.Katrien Struyven   

• GO!2030 school als concept  

 
Powerpoint:  

• Powerpoint met weekroosters en weekplanners van small tot extra large.  

 

Wetenschappelijke onderbouwing: 
- Flexibele leerwegen, Bieke De Fraine e.a, Lannoo Campus, 2016.  
- Binnenklasdifferentiatie in de praktijk, Katrien Struyven e.a., Acco, volledig herziene uitgave 2019.  
- Het flexmodel VO, Alfred van der Heijden, Bazalt, 2019.  
- All-in, Ann Kennes, Acco, 2019.  
- Evidence-based onderzoek van SGR 20 over de opbrengst van flexibele curriculumorganisatie 
- School als concept in GO! strategisch plan 2030 
- Scholen Slim Organiseren, Tom Van Acker 
- Het eindrapport over de nieuwe school in 2030 van Onderwijs Vlaanderen 

 

Documenten:

https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%202.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%203.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%204.docx
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%207.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%208.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%209.docx
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%205.docx
https://leerling2020.nl/3-modellen-van-flexibeler-roosteren/
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Brochure%20flexibele%20leertrajecten%202020-2021.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%206.pptx
https://pro.g-o.be/over-go/strategisch-plan/go-strategie-2030/ambitie-1-leergemeenschap-op-maat
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOCUMENT%201.pptx
https://vimeo.com/467671787?ref=fb-share&fbclid=IwAR3Hv61ej96g2wzPAsuCLEKlj91eZ7d3wBQEpSrIRTD2RKcN7d5BwglQIBE
https://web.scholengroep20.be/in-de-kijker/wetenschappelijk-onderzoek
https://pro.g-o.be/over-go/strategisch-plan/go-strategie-2030/ambitie-1-leergemeenschap-op-maat
https://www.lannoo.be/nl/scholen-slim-organiseren
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rapport-de-nieuwe-school-in-2030



