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Met dit document willen we schoolteams ondersteunen bij
•
•

het scherpstellen van de prioritaire doelen en/of
het optimaliseren van de selectie die ze reeds maakten.

Het kan ook handvatten bieden om de gemaakte selectie te verantwoorden.
De leidende principes voor het bepalen van essentiële doelen zijn ook van toepassing op de duale
leerweg. Ook voor de duale trajecten is het de bedoeling dat er een oplijsting komt van essentiële
doelen, met inbegrip van de praktijkcomponent. Gezien de leerling in het duale traject voor de
praktijkcomponent een individueel traject aflegt, zal deze oplijsting per leerling individueel zijn. Het is
aangewezen om de mentor van de leerling bij deze oplijsting te betrekken.
Een leerling kan op 30 juni slagen voor de duale opleiding, ook al zijn niet alle doelen uit het
standaardtraject behandeld. De aanpak om de leerling te delibereren is volledig analoog aan de aanpak
in de reguliere leerweg.

1. Werkwijze
Taak voor het schoolbeleid
• Bepaal een strategie voor elke leerlingengroep (per onderwijsvorm, per richting, per graad en per
leerjaar van een graad) om zo de accenten voor elke leerlingengroep te prioriteren volgens de
onderstaande criteria. Zo is het in het eerste, derde en vijfde jaar makkelijker om doelen door te
schuiven naar het volgende leerjaar.
• Bespreek deze oefening in functie van bijsturing en gedragenheid binnen het team.
Taak voor de vakleerkracht
• Lijst vanuit het jaarvorderingsplan op welke doelen dit schooljaar nog gepland zijn.
• Duid in deze lijst volgens de onderstaande criteria die doelen aan die prioritair zijn.
• Zorg eveneens voor een overzicht zodat duidelijk kan worden aangegeven welke leerstof effectief
behaald wordt dit schooljaar. Bij de prioritaire doelen is het eveneens zinvol om aan te geven welke
aangebracht, ingeoefend en geëvalueerd worden. Zo kan de vakleerkracht van het jaar daarop zeer
snel en efficiënt inpikken op de nog aan bod te komen leerstof.
Taak voor de vakgroep
• Bespreek de gemaakte keuzes, pas eventueel aan en verfijn zo veel mogelijk verder naar
‘elementaire of basisinvulling’ – naar concrete verwachtingen ten aanzien van het kennen en kunnen
van ELKE leerling.
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2. Criteria om prioriteiten te bepalen op het niveau van de
leerlingengroep (en indien nodig van de individuele leerling)
Per graad, per onderwijsvorm: basisvorming/specifiek gedeelte
• Welke onderdelen van het curriculum zijn prioritair i.f.v.
− noodzakelijke verticale inhoudelijke opbouw?
− het maken van een verdere studiekeuze (zowel in SO als naar vervolgopleidingen HO)/doorstroom
naar de arbeidsmarkt?
• Welke van bovenstaande onderdelen zijn geschikt voor afstandsleren? Welke essentiële doelen laten
we eerder aan bod komen zodra de scholen weer opengaan?
• Welke onderdelen vereisen eerder een gedifferentieerde aanpak (essentieel voor sommige
leerlingen of leerlingengroepen) i.f.v. verder schoolloopbaan?
Zo kunnen bepaalde onderdelen van een leerplan meer of minder prioritair zijn ifv doorstroom naar een
volgende graad, eventueel in een andere onderwijsvorm.
Voorbeeld wiskunde 1e graad A-stroom, 2de leerjaar
Het leerplanonderdeel ‘onderzoek naar eigenschappen van bewerkingen’ kan als NIET prioritair gezien
worden voor leerlingen die doorstromen naar de tweede graad TSO met enkel het basisleerplan voor
wiskunde (3lt/week).

Essentiële doelen afbakenen SO
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3. Criteria om prioriteiten te bepalen op het niveau van de doelen
3.1. Aardrijkskunde
3.1.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In de eerste graad (1e jaar) zijn de subdoelen,
zoals aangegeven in de navigator, niet bindend
voor de leraar, maar slechts adviserend. Indien
de leraar deze subdoelen niet volgt, dient wel
een nauwkeurige opvolging gemaakt te worden
op het niveau van de eindtermen, de afbakening
ervan en het beheersingsniveau. De eindtermen
zijn immers allen ‘verplicht’.
De doelen van de 2e en 3e graad zijn allen
‘verplicht’. De selectie dient hier te gebeuren op
basis van criteria die verbonden zijn met de
eigen jaarvordering, de verticale en horizontale
opbouw en de kenmerken van de
leerlingengroepen.
Voor de doelen van natuurwetenschappen in de
3e graad TSO/KSO verwijzen we naar de adviezen
voor natuurwetenschappen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

In aardrijkskunde komen de generieke
doelen/competenties steeds weer terug in
wisselende thematische contexten en in
wisselende mate van complexiteit.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Voor de toerismeleerlingen zijn de doelen die
verband houden met toeristische
bestemmingenkennis van essentieel belang voor
hun verdere studie- en beroepskeuze.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Ja, gezien de basisdidactiek van het thematisch
clusteren. Zowiezo komen doelen en hun
onderdelen vaker terug in wisselende contexten
met wisselende complexiteit.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Hiervoor is een diepgaande screening van het
eigen JVP vereist.
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3.1.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld
Wanneer de leraar een fijnmazige screening heeft doorgevoerd van het eigen JVP, zal hij/zij een goed
overzicht hebben van welke (onderdelen van) doelen nog niet of weinig aan bod zijn gekomen. Indien
deze niet kunnen doorgeschoven worden naar volgend schooljaar, adviseren we:
• af te stappen van het thematisch clusteren, maar te focussen op de aparte (onderdelen van) doelen.
• niet te proberen nog een thema - geheel of gedeeltelijk- uit te werken en te realiseren.
Hierbij kan de leraar focussen op een gedifferentieerde aanpak van de aparte (onderdelen van)
doelen/competenties:
• leerlingen van de eerste graad die het bijvoorbeeld moeilijker hebben met werken met een atlas
(analoog of digitaal) krijgen hier aparte oefeningen. Werken met Google Earth of andere GIS-viewers
ligt nu voor de hand en talloze nuttige oefeningen kunnen hier bedacht worden. Vooral van belang
voor de leerlingen die in de voorbije weken weinig of geen toegang hadden tot internet en PCgebruik.
• De corona-pandemie geeft talloze mogelijkheden om in de 2e graad actualiteitsgebonden te werken
rond doelen inzake demografie, verstedelijking, globalisering, enz.
• Leerlingen uit (bijvoorbeeld) de 3e graad ASO-wetenschappen hebben er alle belang bij dat er vooral
op de fysisch-aardrijkskundige doelen gefocust wordt, terwijl leerlingen uit de 3e graad Humane
beter focussen op de humaan-geografische doelen (noösfeer).
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.2. Bouw
3.2.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Alle doelen die cursief staan met (U) of (D) erbij
zijn uitbreidingsdoelen of differentiatiedoelen en
dus geen verplichte doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Voor bso en tso:
Basisdoelen met betrekking tot
grondwerkzaamheden, opgaand en ondergronds
metselwerk en betonconstructies (inclusief
veiligheidsattitudes!).

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

De leerplandoelen met betrekking tot
bijvoorbeeld ‘Funderingen op staal’ en
‘Huishoudelijk ondergronds rioleringsstelsel’ zijn
geen prioriteit voor de 7de specialisatiejaren
aangezien deze onderdelen niet in deze
leerplannen voorkomen of tot de
uitbreidingsdoelen behoren.
Als voorbereiding voor de 3de graad bso
‘Ruwbouw’ kan de resterende lestijd in de 2de
graad best gebruikt worden in functie van de
mate waarin de leerlingen de basisvaardigheden
en veiligheidsattitudes reeds verworven hebben
voor het:
• algemeen werken met gereedschappen en
machines
• graven van funderingen
• aanmaken en verwerken van mortels en
betonsoorten
• opgaand en ondergronds metselwerk
• maken van constructies van gewapend beton
(inclusief be- en ontkisten)
De nog ontbrekende, maar noodzakelijke
onderliggende basiskennis voor de hierboven
opgesomde vaardigheden kunnen ondertussen
via onderwijs op afstand aangeboden worden.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
Essentiële doelen afbakenen SO
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het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

•
•
•
•

inrichten van de bouwplaats
aardingslus plaatsen
metselverbanden herkennen en onderscheiden
…
Leerplan 2de graad bso:
Aangezien de vaardigheden en kenniselementen
met betrekking tot ruwbouwafwerking niet meer
aan bod komen in de leerplannen 3de graad
Ruwbouw, is het behandelen van deze
leerdoelen niet prioritair.
Het beheren en stockeren van bouwmaterialen
volgens de voorschriften komt zowel in de
leerplannen van 2de als de 3de graad voor en
moeten dus op dit moment niet als prioritair
beschouwd worden. Hetzelfde geldt voor het
bijhouden van de werkadministratie (logboek,
bijhouden van werkdocumenten, …)

Essentiële doelen afbakenen SO
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3.2.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld voor 2de graad tso en bso:
•
•
•
•
•
•

opstellen van materiaalstaat
opstellen stappenplan
technische tekening en schetsen lezen/maken
selecteren van de juiste materialen en gereedschappen/machines in functie van de opdracht
bepalen welke veiligheidsvoorschriften (PBM’s, CBM’s, …) van toepassing zijn
…

Voorbeeld voor 3de graad tso en bso:
•
•
•
•
•

technische informatie/(bouw)plannen raadplegen
bepalen welke veiligheidsvoorschriften (PBM’s, CBM’s, …) van toepassing zijn
selecteren van de juiste (isolatie)materialen en gereedschappen/machines in functie van de opdracht
kenniselementen met betrekking op lucht- en dampschermen
…

Projectmatig werken:
De complexiteit verhoogt normaal gezien naar het einde van het schooljaar toe. Nu kan er echt gekozen
worden voor ‘eenvoudige’ projecten die de verplichte onderdelen van het leerplan bevatten.
Tijdens het afstandsonderwijs en pre-teaching kunnen de voorbereidingen (opzoekwerk, technische
schema’s, bestelbon, stappenplan, …) van de projecten thuis gebeuren zodat tijdens de
contactmomenten het realiseren van het eindproduct vlot kan verlopen.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.3. Burgerschap
3.3.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Sommige doelen zijn attitudinaal. Deze
attitudinale doelen zijn na te streven en kennen
dus geen realisatieplicht. Onze attitudinale
doelen zijn dus GEEN prioritaire doelen.
Bij de afbakening van enkele doelen lezen we
een opsomming met een ‘zoals constructie’. De
leraar wordt met deze opsomming geïnspireerd:
de leraar kan eigen keuzes maken of kan zich
beperken tot een deel van de opgesomde
inhouden.
Voorbeeld: 7.17 ‘De leerlingen lichten het belang
van mensen- en kinderrechten toe’ (inhoudelijk).
De conceptuele kennis bevat o.a. ‘schendingen
van mensen- en kinderrechten zoals kinderen in
armoede, kindsoldaten, kinderarbeid’. Hier kan
de leraar dus een keuze maken uit één (of meer)
van de opgesomde schendingen of kan werken
met eigen voorbeelden.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Bij het bepalen van prioritaire doelen waken we
erover dat we doorheen de twee leerjaren in ons
graadsplan alle bouwstenen een plaats geven.
Bouwstenen vormen als het ware de rode draad
doorheen de sleutelcompetenties. In elke graad
werken leerlingen aan dezelfde bouwstenen.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

We prioriteren de inhoudelijke doelen in ons
leerplan, daar in volgende graden vooral met
betrekking tot deze doelen de complexiteit
toeneemt.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

We hebben twee leerjaren de tijd om onze
doelen te realiseren. Prioriteer de inhoudelijke
doelen. Bespreek jouw gemaakte keuzes met
collega’s in het schoolteam die meewerken aan
de realisatie van de burgerschapsdoelen.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

In deze documenten krijg je zicht op de
bouwstenen, leerplandoelen/ eindtermen,
afbakening volgens de herwerkte taxonomie van
Bloom en de kernconcepten in het leerplan van
sleutelcompetentie 7 a-stroom en b-stroom.

Essentiële doelen afbakenen SO
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Pedagogische begeleidingsdienst 3
‘Democratie’ als (afgeleid) kernconcept komt
zowel aan bod in doel 7.15 als in doel 7.18.

3.3.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden. Deze tips en extra duiding kan je nalezen in deze infographic.
In deze documenten krijg je zicht op de bouwstenen, leerplandoelen/ eindtermen, afbakening volgens
de herwerkte taxonomie van Bloom en de kernconcepten in het leerplan van sleutelcompetentie
7 a-stroom en b-stroom.
Ga in overleg met de collega’s die meewerken aan de realisatie van de burgerschapsdoelen en speel de
gemaakte keuzes door aan collega’s die volgend jaar het burgerschapsteam vervoegen.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.4. Cultuurwetenschappen
3.4.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

2de graad cultuurwetenschappen

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

‘De leerlingen kunnen verschillende
kunstkritische waarderingen van kunstwerken
vergelijken (LPD 23)’ is een leerplandoel waarop
wordt verder gewerkt in de 3de graad (denk aan
LPD 26: ‘De leerlingen kunnen kunnen
zelfgekozen kunstwerken kunstkritisch
benaderen’)

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

3de graad gedragswetenschappen
/cultuurwetenschappen

‘De leerlingen kunnen verwoorden dat de
appreciatie van reclameboodschappen
cultuurgebonden is (LPD 10)’ is een verdiepend
doel en dus niet verplicht.
Bijgevolg is dit GEEN prioritair doel.

Leerplandoelen met betrekking tot het onderdeel
‘onderzoekscompetentie’ laten leerlingen
oefenen in onderzoeksvaardigheden. Dit
onderdeel is identiek voor de vakken
cultuurwetenschappen en
gedragswetenschappen.
De onderzoekscompetentie beoogt in de eerste
plaats het bijbrengen van een aantal
vaardigheden om een onderzoek uit te voeren.
Verder beoogt ze kennis en inzicht bij te brengen
in een aantal theoretische aspecten met
betrekking tot deze onderzoeksvaardigheden.
Kortom: kennis, inzicht en vaardigheden die in
hoger onderwijs belangrijk zijn.
Noot: De leerplandoelstellingen m.b.t. dit
onderdeel moeten niet voor elk vak afzonderlijk,
maar wel voor het geheel van de pool
gerealiseerd worden.
Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).
Essentiële doelen afbakenen SO

3de graad cultuurwetenschappen
‘De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de
spanning tussen het principe van vrijheid van
meningsuiting en drukpers en het principe van
regulering (LPD 10)’ is een doel dat samen kan
worden aangebracht met ‘De leerlingen kunnen
regulerende maatregelen ten aanzien van
massacommunicatiemiddelen analyseren en hun
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wenselijkheid vanuit verschillende standpunten
beoordelen (LPD 11)’.
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

3de graad cultuurwetenschappen
Bij de leerplandoelen 18, 19 en 20 wordt
verwacht dat er een selectie gemaakt wordt uit
de genoteerde dimensies van cultuur. Het is niet
prioritair dat alle opgesomde dimensies van
cultuur aan bod komen.
Keuzes in het 5de jaar worden idealiter
voorafgaand besproken in de vakgroep /
doorgegeven aan de leraar van het volgende
leerjaar.

3.4.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
In deze infographic krijg je zicht op de specifieke eindtermen, leerplandoelen en kernconcepten in het
leerplan cultuurwetenschappen 2de en 3de graad. Deze info kan je op weg helpen om goed af te
bakenen wat minimaal noodzakelijk is voor een vlotte overgang.
In het leerplan van de tweede graad -LPD 14 ‘De leerlingen kunnen de relatie tussen
verwachtingspatronen en de toegeschreven culturele identiteit van groepen in ruimte en tijd
vergelijken’ -is het vooral belangrijk dat er tot een synthese gekomen wordt van de behandelde thema’s
in LPD 11, 12 en 13 en dat er niet gewerkt wordt met nog niet aan bod gekomen inhouden
(opvattingen).
Naar deze gemaakte keuzes in de tweede graad kan opnieuw verwezen worden in de derde graad (LPD
12, 13, 14, 15).
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

Essentiële doelen afbakenen SO

15

3.5. Duits
3.5.1.

Essentiële doelen afbakenen voor Duits: leidende principes voor selectie en
verfijning

Gezien de specificiteit van het onderwijs in moderne vreemde talen, werd hier niet gewerkt met
voorbeelden bij de verschillende principes, maar met een voorstel van aanpak eigen aan talenonderwijs
waarin de principes wel verwerkt zitten.
Vanaf hier leiden we jullie door de belangrijkste criteria om prioriteiten te bepalen op het niveau van de
leerplandoelen voor Duits in alle onderwijsvormen van de derde graad SO. We maken hierin een
onderscheid tussen de ‘gewone’ leerjaren en het afstudeerjaar.

Welke leerplandoelen zijn verplicht?
Welke leerplandoelen zijn verplicht? → alle leerplandoelen gebaseerd op
eindtermen/beroepskwalificaties
• Duits in de 3e graad ASO op basis van de eindtermen (leerplannummer 2006/041)
• Duits in de 3e graad TSO: op basis van de beroepskwalificaties
− richting ‘Hotel’ (leerplannummer 96181)
− richting ‘Onthaal en PR’ (leerplannummer 96180)
• Duits in de 3e graad BSO: op basis van de beroepskwalificaties
− richting ‘Rijn- en binnenvaart’ (leerplannummer 97209)
− richting ‘Vrachtwagenchauffeur’ (leerplannummer 96176)
Welke leerplandoelen zijn niet verplicht? → de leerplandoelen die niet gebaseerd zijn op eindtermen
of op beroepskwalificaties, maar complementair zijn (CA-vakken) of als keuze aangeboden worden
• Duits in de 2e graad ASO en BSO
• Duits in de 3e graad KSO: hier maakt de school een keuze tussen een aanbod van vreemde talen
• Duits in de 3e graad TSO: hier maakt de school een keuze tussen een aanbod van vreemde talen
− richting ‘Secretariaat-talen’
− richting ‘Toerisme’
• Duits in Se-na-Se: deze richtingen behoren niet tot het leerplichtonderwijs
− richting ‘Dentaaltechnieken en supra-structuren’
− richting ‘Internationaal transport en goederenverzending’
− richting ‘Toerisme en recreatie’

Essentiële doelen afbakenen SO
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Welke verplichte leerplandoelen zijn essentieel voor het ler en van
Duits?
Taal leren betekent veel en voortdurend taal oefenen, communicatief aan de slag gaan met taal met als
doel de taalvaardigheid stap voor stap te verhogen. Voor Duits werken klasgroepen dan ook steeds aan
dezelfde doelen, met een stijgende complexiteit:
• informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten verwerven en verwerken
• zelf mondelinge en schriftelijke teksten produceren en
• met anderen in interactie gaan.
De opbouw van de taalvaardigheid gebeurt niet lineair, maar cyclisch aan de hand van volgende
parameters:
• een steeds complexer verwerkingsniveau
• tekstsoorten die aangepast zijn aan studierichting en graad en die beantwoorden aan een aantal
tekstkenmerken, die ook aangepast zijn aan studierichting en graad
• talige componenten, gekoppeld aan tekstkenmerken
− woordvelden
− grammaticale items
• mate van ondersteuning

Essentiële doelen afbakenen SO
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Hoe kan ik prioriteiten stellen binnen het leerplan waarm ee ik werk voor
het vijfde jaar?
Voor Duits moeten alle vaardigheidsdoelen over de 2 jaar van een graad evenwichtig aan bod komen.
De woordvelden en grammaticale items moeten hierin geïntegreerd aan bod komen. Je hebt twee jaar
de tijd om de leerplandoelen te realiseren. Dit tijdsbestek komt nu in de praktijk gedeeltelijk in het
gedrang. In de huidige omstandigheden is het dus best mogelijk om een aantal leerplandoelen over de
graad heen mee te nemen aangezien we cyclisch werken en opbouwen in complexiteit. Leerplandoelen
waar je dit schooljaar niet meer aan toe kunt komen, kunnen dus doorgeschoven worden naar het
volgend leerjaar. Die leerplandoelen zijn – wel op een complexer niveau – op te pikken in het volgende
leerjaar. Onderstaand stappenplan geeft jou een leidraad om prioriteiten te leggen in de doelstellingen
van je leerplan.
Stap 1

Breng in kaart wat de klasgroep al geleerd heeft op basis van je jaarvorderingsplan (LPD met
vermelding van vaardigheid, verwerkingsniveau, woordenschat, spraakkunst en leerinhoud).
Om deze stand van zaken op te kunnen maken, hebben we ook documenten ontwikkeld voor
de leerplannen met verplichte doelstellingen. Deze documenten vind je in de virtuele ruimte
Duits op smartschool: documenten > coronaweken > selectie essentiële doelen > mapjes
voor de verschillende onderwijsvormen

Stap 2

Bekijk in het jaarplan wat je nog gepland had.

Stap 3

Tel de lestijden die je nog ter beschikking hebt. Hou er rekening mee dat op afstand leren en
oefenen langer duurt, vermoeiender is en voor sommige leerlingen ook moeilijker vol te
houden of uit te voeren is.

Stap 4

Selecteer, samen met je vakgroep, de essentiële doelen op basis van de vorige drie stappen.

Stap 5

Maak een keuze: welke doelen kan je het makkelijkst nog op afstand realiseren en welke
doelen bewaar je best tot er opnieuw lessen op school worden gegeven? Het is niet zeker dat
er dit schooljaar voor alle leerlingen opnieuw fysieke lessen zullen aangeboden worden.
Denk dus alvast na over een alternatieve aanpak voor die doelen die moeilijker op afstand te
realiseren zijn maar wel essentieel blijken.

Stap 6

Ontwikkel taken en opdrachten die de klasgroep nog moet uitvoeren om die doelen te
realiseren. Breng voor jezelf in kaart hoeveel tijd je nog nodig hebt voor instructie (nieuwe
leerstof uitleggen, een opdracht voordoen..) en hoeveel tijd voor uitvoering leerlingen zullen
nodig hebben.

Stap 7

Dit kan eventueel in een ‘taakgerichte aanpak’:
• De hele taak eerst: vertrek van de eindtaak, waar de leerlingen dus moeten ‘landen’?
Voorbeeld van een eindtaak: elke klas schrijft een verslag van een ‘challenge’ in de
doeltaal voor de schoolkrant.
• Wat is er allemaal nodig om die taak tot een goed einde te brengen?
− Wat is nieuw?
− Wat kennen/kunnen leerlingen al, maar moet terug ingeoefend worden voor deze
taak? Hiervoor kan je de tabel gebruiken.
− Verwerk de verschillende opdrachten in een stappenplan of studiewijzer. Je vindt een
model in de virtuele ruimtes. Documenten > coronaweken > selectie essentiële doelen
> mapje ‘stappenplannen.
− Koppel hier meteen een timing aan en deadlines die afgestemd zijn op de globale
weekplanning
− Communiceer naar je leerlingen dat:

Essentiële doelen afbakenen SO
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Stap 8

− op al deze opdrachten zeker feedback zal gegeven worden
− bij de heropstart van de lessen op school nog extra instructie of oefeningen
gegeven kunnen worden
− het toekennen van ‘punten’ of de beoordeling van de doelen kan gebeuren op basis
van gelijkaardige taken die na de heropstart op school zullen gegeven worden.
Je kan het document van stap 1 aanvullen om die aan de leerkracht te geven die aan deze
klasgroep volgend schooljaar Engels of Frans zal geven. Zo weet die perfect waar aan te
sluiten.

Hoe kan ik prioriteiten stellen binnen het leerplan waarmee ik werk voor
het afstudeerjaar?
In het laatste jaar van de opleiding kan je geen leerplandoelen meer uitstellen of overhevelen. In dit
geval moet je beslissen waarop je als leerkracht toch nog de focus wil leggen. Het schema op de
volgende bladzijde helpt jullie om per onderwijsvorm prioriteiten te stellen.
Na opmaak stand van zaken van
welke LPD al gerealiseerd zijn

ASO
2 uur Duits

TSO/BSO
doorstroom
hoger
onderwijs

3e uur Duits
deze SET die ook voor Duits te
realiseren zijn (zie bladwijzer
leerplan)

doorstroom
arbeidsmarkt

taalhandelingen specifiek voor
de studierichting
taalhandelingen die nog
onvoldoende aan bod gekomen
zijn
taalhandelingen met praktische
bruikbaarheid voor de
vervolgstudies
taalhandelingen specifiek voor de
studierichting

met praktische bruikbaarheid in
werksituatie, probleem- en
noodsituaties eigen aan het
beroep (overleg met
praktijkleraren + focus op
chunkmatig werken

taalhandelingen met praktische
bruikbaarheid voor de
vervolgstudies

Essentiële doelen afbakenen SO
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3.6. Economie (Eerste graad)
3.6.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In de specifieke leerplannen economie en handel
én de leerplannen basisvorming Economische en
financiële competentie zijn er enkel verplichte
leerplandoelen. Er zijn geen uitbreidingsdoelen
voorzien.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Vermits de specifieke leerplannen “economie en
handelsvakken” in de tweede graad geen
economische voorkennis vereisen, zijn de doelen
in de leerplannen basisoptie geen essentiële
voorkennis.
In de leerplannen basisvorming Economische en
financiële competentie vormen, zowel in de Astroom als in de B-stroom, de doelen 11.1; 11.2;
11.3 & 11.4 belangrijke voorkennis voor de
tweede graad (basisvorming).

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

De leerlingen hebben binnen de basisoptie
gedurende zeven maanden kennis kunnen
maken met het studiedomein “economie en
handel”. Dit volstaat voor de leerlingen om een
doordachte keuze te kunnen maken met het oog
op de tweede graad.
De basisvorming Economische en financiële
competentie neemt geen belangrijke plaats in bij
de studiekeuze van de leerlingen.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Niet van toepassing.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Binnen de basisvorming Economische en
financiële competentie, leerplandoel 11.1 (A- en
B-stroom) volstaat het om enkele beïnvloedende
factoren te bespreken.

Essentiële doelen afbakenen SO

De basisoptie heeft enkel betrekking op het
tweede leerjaar.
De basisvorming Economische en financiële
competentie wordt in de meeste scholen enkel
in 1 schooljaar aangereikt.
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3.6.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
• Basisvorming Economische en financiële competentie (A- en B-stroom): de doelen 11.1; 11.2; 11.3 &
11.4 zijn essentieel. Binnen doel 11.1 volstaat het om enkele beïnvloedende factoren te bespreken.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
Suggestie:
•
•
•
•

Economie in de basisoptie Moderne wetenschappen: alle doelen zijn niet essentieel.
Handel in de basisoptie Handel: alle doelen zijn niet essentieel.
Handel in de basisoptie Kantoor - Verkoop: alle doelen zijn niet essentieel.
Basisvorming Economische en financiële competentie (A- en B-stroom): de doelen 11.1; 11.2; 11.3 &
11.4 zijn voor alle leerlingen essentieel. De overige doelen zijn niet essentieel.
• In de eerste graad zijn er geen gedifferentieerde doelen.

Essentiële doelen afbakenen SO
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3.7. Economie (ASO)
3.7.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In de tweede graad zijn de doelen 5.2.2.3 &
5.2.2.6 (handelseconomie) en 6.2; 6.7.2; 6.7.3.1;
6.7.3.2; 6.7.4 (boekhouden) niet-verplichte
doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Tweede graad:

In de derde graad is het doel 5.3 (bedrijfsbeleid)
een niet-verplicht doel.

De hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 (actualiteit)
en 14 (didactische uitstappen) van het subvak
handelseconomie vormen geen verdere
voorkennis voor het leerplan economie in de
derde graad ASO.
Alle hoofdstukken van het subvak boekhouden,
met uitzondering van hoofdstuk 9, vormen de
basis voor de aansluitende leerstof in de derde
graad ASO.
Toch is het niet nodig dat elk doel diepgaand
behandeld wordt. Zo kan er een keuze gemaakt
worden in welke “Verrichtingen met
bedrijfsresultaten “ en welke “Verrichtingen met
balansrekeningen” er geregistreerd zullen
worden.
De doelen die enkel betrekking hebben op
begrippen zoals bijvoorbeeld 6.8, 6.9, 6.10…
worden hernomen in de derde graad waardoor
ze als niet-essentieel beschouwd kunnen
worden.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Tweede graad:
De hoofdstukken 9, 10, 11 & 12
(handelseconomie) zijn een voorafspiegeling van
de abstractiegraad van het leerplan economie in
de derde graad ASO. Deze hoofdstukken geven
bijgevolg een goed beeld van de mogelijkheden
van de leerlingen om de derde graad ASO met
succes te volbrengen.
Derde graad:
Vermits algemene economie in het economisch
vervolgonderwijs, zowel in de academische als
de professionele bachelor, een “problematisch”
vak is, is het aangewezen om in de derde graad
ASO volop in te zetten op algemene economie

Essentiële doelen afbakenen SO
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(alle hoofdstukken).
In het kader van economisch vervolgonderwijs
kunnen hoofdstuk 3 (Analyse van de
jaarrekening) en hoofdstuk 5
(kostprijsberekening) binnen bedrijfsbeleid als
essentieel worden beschouwd.
Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Tweede graad:
Vermits de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6 & 7
(Handelseconomie) geen voorkennis vormen
voor de verdere leerstof, kan er overwogen
worden om deze thema’s die normaal in 3 ASO
worden behandeld niet door te schuiven naar
het vierde jaar. De leerstof die normaal gezien in
het vierde jaar wordt behandeld, is immers wel
voorkennis voor de leerstof van de derde graad.
De items van boekhouden die niet behandeld
worden in het derde jaar worden doorgeschoven
naar het vierde jaar. Ter compensatie kunnen
een aantal doelen die normaal voorzien zijn voor
het vierde jaar als niet-essentieel worden
beschouwd.
Derde graad:
Alle hoofdstukken van algemene economie
kunnen als prioritair worden beschouwd. De
hoofdstukken die voorzien waren voor het vijfde
jaar maar dit schooljaar niet meer gerealiseerd
kunnen worden, worden best doorgeschoven
naar het zesde jaar.
Ter compensatie kunnen een aantal
hoofdstukken van bedrijfsbeleid als nietessentieel beschouwd worden, bijvoorbeeld de
hoofdstukken 1, 2 & 4.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Essentiële doelen afbakenen SO

De hoofdstukken van het subvak boekhouden
(tweede graad), met uitzondering van hoofdstuk
9, vormen de basis voor de aansluitende leerstof
in de derde graad ASO. Toch is het niet nodig dat
elke doel diepgaand behandeld wordt. Zo kan er
een keuze gemaakt worden in welke
“Verrichtingen met bedrijfsresultaten” en welke
“Verrichtingen met balansrekeningen” er met
diepgang behandeld worden.
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3.7.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
• In de tweede graad ASO is het essentieel dat de leerlingen inzicht krijgen in de methodiek van het
boekhouden. Het inzicht primeert op het aantal boekingen dat gedaan wordt. Het is bijgevolg
belangrijk om maximaal in te zetten op het redeneervermogen, namelijk het boekhoudalgoritme.
Vermijd zeker dat oefeningen én in de coderingstabel én op rekeningen én in het journaal moeten
geboekt worden.
• Voor handelseconomie (tweede graad ASO) en algemene economie (derde graad ASO) staat
eveneens het inzicht centraal en zijn begrippen, kenmerken… minder essentieel. Vanuit dat opzicht
kan de leerstof die voorzien is voor het derde jaar als minder essentieel worden beschouwd.
• Ook voor bedrijfsbeleid (derde graad ASO) is het aangewezen de nadruk te leggen op de inzichtelijke
hoofdstukken, namelijk de hoofdstukken 3 en 5.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
Suggestie:
• Handelseconomie in de tweede graad: de hoofdstukken 9, 10, 11 & 12 kunnen als essentieel worden
beschouwd.
• Boekhouden in de tweede graad: alle hoofdstukken, met uitzondering van hoofdstuk 9, kunnen als
essentieel worden beschouwd. Wel kan er binnen deze hoofdstukken verder bepaald worden welke
items met diepgang worden behandeld en welke items met minder diepgang.
• Algemene economie in de derde graad: alle hoofdstukken kunnen als essentieel worden beschouwd.
• Bedrijfsbeleid in de derde graad: de hoofdstukken 3 en 5 kunnen als essentieel worden beschouwd.
Er zijn geen gedifferentieerde doelen.

Essentiële doelen afbakenen SO
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3.8. Economie (BSO)
3.8.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In de tweede graad (Kantoor en Verkoop) zijn de
doelen 5.2.2.3 & 5.2.2.6 (handelseconomie),
5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 6.2.3.1 & 6.2.3.2
(boekhouden) niet-verplichte doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Tweede graad (Kantoor & Verkoop):

In de derde graad (Kantoor en Verkoop) zijn de
doelen 4.1; 4.2; 4.3 & 4.4 (bedrijfseconomie)
niet-verplicht doelen.

Handelseconomie: de hoofdstukken 2, 4 & 5
vormen de basis voor aansluitende leerstof in de
derde graad.
Boekhouden: de hoofdstukken 1, 2, 3 & 4
vormen de basis voor aansluitende leerstof in de
derde graad.
Tweede graad (Kantoor):
Kantoortechnieken: de hoofdstukken 2, 4, 5 & 6
vormen de basis voor de stage in de derde
graad.
Tweede graad (Verkoop):
Verkoopleer: de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6 & 7
vormen de basis voor aansluitende leerstof en
de stage in de derde graad.
Inrichting van de winkel: het hoofdstuk 5 vormt
de basis voor aansluitende leerstof en de stage
in de derde graad.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Tweede graad (Kantoor & Verkoop):
De leerlingen hebben gedurende meer dan
anderhalf jaar kennis kunnen maken met hetzij
de specifieke aspecten van Kantoor, hetzij met
Verkoop. Dit volstaat voor de leerlingen om een
doordachte keuze te kunnen maken met het oog
op de derde graad.
Derde graad (Kantoor):
Boekhouding: naar tewerkstelling toe zullen
deze leerlingen met betrekking tot boekhouden
vooral worden ingezet voor het inputten van
data. Vanuit dit opzet kan het onderdeel
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“Boekhouden met de computer” (hoofdstukken
1 en 2) als essentieel worden beschouwd.
De andere items uit het leerplan Boekhouding
kunnen als minder essentieel worden
beschouwd.
Kantoortechnieken: voor leerlingen die er voor
kiezen om een specialisatiejaar Logistiek te
volgen, kan de focus liggen op het vak
Kantoortechnieken.
Toegepaste economie: de beide onderdelen
"Recht en wetgeving” en “Bedrijfseconomie”
kunnen zowel vanuit het perspectief
arbeidsmarkt als vanuit het perspectief instap in
een specialisatiejaar als minder essentieel
worden beschouwd.
Derde graad (Verkoop):
Boekhouding kan zowel vanuit het perspectief
arbeidsmarkt als vanuit het perspectief instap in
een specialisatiejaar als minder essentieel
worden beschouwd.
Toegepaste economie: de beide onderdelen
"Recht en wetgeving” en “Bedrijfseconomie”
kunnen zowel met het oog op de arbeidsmarkt
als met het oog op een instap in een
specialisatiejaar als minder essentieel worden
beschouwd.
Verkoop: De onderdelen “Verkoopleer” en
“Etaleren” zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt
en het specialisatiejaar Winkelbeheer en
etalage. Deze onderdelen kunnen dus als
essentieel worden beschouwd.
De andere onderdelen kunnen als minder
essentieel worden beschouwd.
Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Tweede graad (Kantoor & Verkoop):
Handelseconomie: vermits de hoofdstukken 2, 4
& 5 de basis vormen voor aansluitende leerstof
in de derde graad, is het aangewezen deze
hoofdstukken, indien ze niet gerealiseerd
kunnen worden in het derde jaar, door te
schuiven naar het vierde jaar. De andere
hoofdstukken kunnen dan als niet-essentieel
worden beschouwd.
Boekhouden: vermits de hoofdstukken 1, 2, 3 &
4 de basis vormen voor aansluitende leerstof in
de derde graad, is het aangewezen deze
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hoofdstukken, indien ze niet gerealiseerd
kunnen worden in het derde jaar, door te
schuiven naar het vierde jaar. De andere
hoofdstukken kunnen dan als niet-essentieel
worden beschouwd.
Tweede graad (Kantoor):
Kantoortechnieken: vermits de hoofdstukken 2,
4, 5 & 6 de basis vormen voor aansluitende
leerstof in de derde graad, is het aangewezen
deze hoofdstukken, indien ze niet gerealiseerd
kunnen worden in het derde jaar, door te
schuiven naar het vierde jaar. De andere
hoofdstukken kunnen dan als niet-essentieel
worden beschouwd.
Tweede graad (Verkoop):
Verkoopleer: vermits de hoofdstukken 2, 3, 4, 5,
6 & 7 de basis vormen voor aansluitende
leerstof in de derde graad, is het aangewezen
deze hoofdstukken, indien ze niet gerealiseerd
kunnen worden in het derde jaar, door te
schuiven naar het vierde jaar. De andere
hoofdstukken kunnen dan als niet-essentieel
worden beschouwd.
Inrichting van de winkel (Verkoop): vermits het
hoofdstuk 5 de basis vormt voor aansluitende
leerstof in de derde graad, is het aangewezen dit
hoofdstuk, indien het niet gerealiseerd kan
worden in het derde jaar, door te schuiven naar
het vierde jaar. De andere hoofdstukken kunnen
dan als niet-essentieel worden beschouwd.
Inrichting van de etalage: vermits de doelen van
dit onderdeel in de derde graad (met een hogere
complexiteit) aan bod komen, kunnen de nietbehandelde doelen doorgeschoven worden naar
de derde graad.
Project “Mijn eigen winkel”: vermits de doelen
van dit onderdeel in de derde graad (met een
hogere complexiteit) aan bod komen, kunnen de
niet-behandelde doelen doorgeschoven worden
naar de derde graad.
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?
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Boekhouding: de monografieën (2.10, 4.10 & 8)
zijn een herneming van reeds behandelde
doelen. Zij kunnen bijgevolg als minder
essentieel worden beschouwd.
Kantoortechnieken tweede graad (Kantoor):
zowel de actualiteitsmap als de didactische
uitstappen hebben betrekking op reeds geziene
leerstof. Zij kunnen dus als minder essentieel
worden beschouwd.
Verkoop tweede graad (Verkoop): zowel de
actualiteitsmap als de didactische uitstappen
hebben betrekking op reeds geziene leerstof. Zij
kunnen dus als minder essentieel worden
beschouwd.
Boekhouding derde graad (Kantoor & Verkoop):
de monografie is een herneming van reeds
behandelde doelen. Zij kan bijgevolg als minder
essentieel worden beschouwd.
Kantoortechnieken derde graad (Kantoor): de
didactische uitstappen hebben betrekking op
reeds geziene leerstof. Zij kunnen dus als minder
essentieel worden beschouwd.
Verkoop derde graad (Verkoop): de didactische
uitstappen hebben betrekking op reeds geziene
leerstof. Zij kunnen dus als minder essentieel
worden beschouwd.
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3.8.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
Suggestie:
• Handelseconomie in de tweede graad: de hoofdstukken 2, 4 & 5 kunnen als essentieel worden
beschouwd.
• Boekhouden in de tweede graad: de hoofdstukken 1, 2, 3 & 4 kunnen als essentieel worden
beschouwd. Wel kan er binnen deze hoofdstukken verder bepaald worden welke items met diepgang
worden behandeld en welke items met minder diepgang.
• Kantoortechnieken in de tweede graad (Kantoor): de hoofdstukken 2, 4, 5 & 6 kunnen als essentieel
worden beschouwd.
• Verkoop in de tweede graad (Verkoop): de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6 & 7 (Verkoopleer) en 5
(Inrichting van de winkel) kunnen als essentieel worden beschouwd.
• Boekhouding in de derde graad (Kantoor): de hoofdstukken 1 en 2 (Boekhouden met de computer)
kunnen als essentieel worden beschouwd.
• Kantoortechnieken in de derde graad (Kantoor): dit leerplan kan als essentieel worden beschouwd.
• Verkoop in de derde graad (Verkoop): De onderdelen “Verkoopleer” en “Etaleren” kunnen als
essentieel worden beschouwd.
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3.9. Elektriciteit
3.9.1.

Selectie
Voorbeeld

Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Alle doelen die cursief staan met (U) of (D) erbij
zijn uitbreidingsdoelen of differentiatiedoelen
dus geen verplichte doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Voor bso:
De doelen rond het gebruik van meettoestellen,
materialen en gereedschappen.
Voor tso:
De doelen rond de wetmatigheden en labo’s.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Zie voorbeelden hierboven (punt 2)

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Volgende onderdelen kunnen van 2de graad naar
3de graad verschoven worden omdat deze toch
opnieuw aan bod komen in de 3de graad:
• Enkelvoudige wisselstroomketens
• Logische module
• Domotica-onderdelen
Voor de 3de graad kunnen er keuzes gemaakt in
samenspraak met vakgroep:
• Kies één soort programmeermodule om te
programmeren en aan te sluiten
Logische stuurmodule LOGO OF PLC Beckhoff OF
PLC Siemens OF microcontroller
• Kies één component van een domoticasysteem
of beveiligingssysteem
• Kies één domoticasysteem:
NIKO OF Qbus OF een toepassing van domotica
met programmeermodule
De vaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of
livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de kennis. Zodra er terug contactmomenten
mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
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op het verder aanleren en intensief inoefenen
van deze vaardigheden.
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

• Kies voor de 3de graad de concepten die
hierboven zijn vermeld.
• Ook niet alle laboproeven moeten gebeuren:
− de leerstof verduidelijken en uitdiepen door
proefondervindelijke studie voor de wetten
van elektriciteit, magnetisme,
elektromagnetisme, inductie, elektrostatica
…
− proefondervindelijk de invloed op de
aanzetstroom kunnen bepalen bij
verschillende aanloopmethodes.
De vaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of
livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de kennis. Zodra er terug contactmomenten
mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
op het verder aanleren en intensief inoefenen
van deze vaardigheden.
De laboproeven kunnen voorbereid worden adhv
simulatie of applets.
• Maak een keuze uit
− De leerlingen stellen de eigen residentiële
OF klassieke (niet-complexe) tertiaire OF
industriële (niet-complexe) elektrische
installatie in werking en voeren controles
uit.

Essentiële doelen afbakenen SO

31

3.9.2.

Verfijning

Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld voor 2de graad tso:
Elke leerling moet een laboproef gerealiseerd hebben rond de Wet van Ohm maar dit kan je hier
beperken tot de enkelvoudige schema’s.
Voorbeeld voor 3de graad bso:
Normaal gezien moeten er per onderdeel verschillende projecten gerealiseerd worden maar dit kan je
nu beperken tot één project per onderdeel (dus één voor PLC, één voor elektropneumatica, …).
Er kunnen naast projecten wel eenvoudige oefeningen aangeboden worden.
Projectmatig werken
De complexiteit verhoogt normaal gezien naar het einde van het schooljaar toe. Nu kan er echt gekozen
worden voor ‘eenvoudige’ projecten die de verplichte onderdelen van het leerplan bevatten.
Tijdens het afstandsonderwijs en pre-teaching kunnen de voorbereidingen (opzoekwerk, technische
schema’s, bestelbon, stappenplan, …) van de projecten thuis gebeuren zodat tijdens de
contactmomenten het realiseren van het eindproduct vlot kan verlopen.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.10.

Engels

3.10.1. Essentiële doelen afbakenen voor Engels: leidende principes voor selectie en
verfijning
Gezien de specificiteit van het onderwijs in moderne vreemde talen, werd hier niet gewerkt met
voorbeelden bij de verschillende principes, maar met een voorstel van aanpak eigen aan talenonderwijs
waarin de principes wel verwerkt zitten.
Vanaf hier leiden we jullie door de belangrijkste criteria om prioriteiten te bepalen op het niveau van de
leerplandoelen voor Engels en Frans, in alle onderwijsvormen en alle graden. We maken hierin een
onderscheid tussen de ‘gewone’ leerjaren (1e tot en met 5e jaar) en het afstudeerjaar? (6e of 7e jaar).
Voor Nederlands en Duits werd dit document naar de specifieke context aangepast. Bekijk daarvoor de
virtuele ruimtes Nederlands en Duits.

Welke leerplandoelen zijn verplicht?
• Welke leerplandoelen zijn verplicht? → alle leerplandoelen gebaseerd op
eindtermen/beroepskwalificaties
− Frans: A- en B-stroom, ASO, TSO, KSO, BSO1
− Engels: A- en B-stroom, ASO, TSO, KSO, BSO2
• Welke leerplandoelen zijn niet verplicht? → de leerplandoelen die niet gebaseerd zijn op
eindtermen, maar complementair zijn (CA-vakken) of als keuze aangeboden worden
− Spaans: 2e en 3e graad

Welke verplichte leerplandoelen zijn essentieel voor het leren van
moderne talen?
Taal leren betekent veel en voortdurend taal oefenen, communicatief aan de slag gaan met taal met als
doel de taalvaardigheid stap voor stap te verhogen. Voor MVT en Nederlands werken klasgroepen dan
ook zes jaar aan dezelfde doelen, met een stijgende complexiteit:
• informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten verwerven en verwerken
• zelf mondelinge en schriftelijke teksten produceren en
• met anderen in interactie gaan.
De opbouw van de taalvaardigheid gebeurt niet lineair, maar cyclisch aan de hand van volgende
parameters:
• een steeds complexer verwerkingsniveau
• tekstsoorten die aangepast zijn aan studierichting en graad en die beantwoorden aan een aantal
tekstkenmerken, die ook aangepast zijn aan studierichting en graad
• talige componenten, gekoppeld aan tekstkenmerken
− woordvelden
− grammaticale items
• de mate van ondersteuning

1
2

Let op: in de meeste richtingen in BSO kiest de school voor Engels of Frans.
Let op: in de meeste richtingen in BSO kiest de school voor Engels of Frans.
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Aangezien we cyclisch werken en opbouwen in complexiteit is het
bijzonder moeilijk om een aantal doelen naar voren te schuiven of dat
net niet te doen. Zeker is wel dat voor taal leren alle vaardigheden
blijvend moeten worden ingeoefend en dus essentieel zijn. Het contact
met de taal moet levendig blijven.
Hoe kan ik prioriteiten stellen binnen het leerplan waarmee ik werk?
Welke leerplandoelen zijn dus belangrijk voor alle klasgroepen?
Voor MVT moeten alle vaardigheidsdoelen over de 2 jaar van een graad evenwichtig aan bod komen. De
woordvelden en grammaticale items moeten hierin geïntegreerd aan bod komen. Je hebt twee jaar de
tijd om de leerplandoelen te realiseren. Dit tijdsbestek komt nu in de praktijk gedeeltelijk in het
gedrang. In de huidige omstandigheden is het dus best mogelijk om een beperkt aantal leerplandoelen
over de graad heen mee te nemen aangezien we cyclisch werken en opbouwen in complexiteit.
Leerplandoelen waar je dit schooljaar niet meer aan toe kunt komen, kunnen dus doorgeschoven
worden naar het volgend leerjaar, ook over de graad (tenzij het gaat om het laatste jaar: zie verder). De
leerplandoelen voor talen zijn – wel op een complexer niveau – op te pikken in het volgende leerjaar.
Onderstaand stappenplan geeft jou een leidraad om prioriteiten te leggen in de doelstellingen van je
leerplan.
Stap 1

Breng in kaart wat de klasgroep al geleerd heeft op basis van je jaarvorderingsplan (LPD met
vermelding van vaardigheid, verwerkingsniveau, woordenschat, spraakkunst en leerinhoud).
Om deze stand van zaken op te kunnen maken, hebben we ook documenten ontwikkeld
voor de leerplannen met verplichte doelstellingen. Je vindt deze servicedocumenten in de
virtuele ruimte (map Jaarvorderingsplan in coronatijden)

Stap 2

Bekijk in het jaarplan wat je nog gepland had.

Stap 3

Tel de lestijden die je nog ter beschikking hebt. Hou er rekening mee dat op afstand leren en
oefenen langer duurt, vermoeiender is en voor sommige leerlingen ook moeilijker vol te
houden of uit te voeren is.

Stap 4

Selecteer, samen met je vakgroep, de essentiële doelen op basis van de vorige drie stappen.

Stap 5

Maak een keuze: welke doelen kan je het makkelijkst nog op afstand realiseren en welke
doelen bewaar je best tot er opnieuw lessen op school worden gegeven? Het is niet zeker
dat er dit schooljaar voor alle leerlingen opnieuw fysieke lessen zullen aangeboden worden.
Denk dus alvast na over een alternatieve aanpak voor die doelen die moeilijker op afstand te
realiseren zijn maar wel essentieel blijken. Je kan hiervoor het onderliggende document
gebruiken om een handig overzicht te maken van wat je met je klasgroep nog wil bereiken.
Zie virtuele ruimte: map Prioritaire doelen selecteren.

Stap 6

Ontwikkel taken en opdrachten die de klasgroep nog moet uitvoeren om die doelen te
realiseren. Breng voor jezelf in kaart hoeveel tijd je nog nodig hebt voor instructie (nieuwe
leerstof uitleggen, een opdracht voordoen..) en hoeveel tijd voor uitvoering leerlingen zullen
nodig hebben.

Stap 7

Dit kan eventueel in een ‘taakgerichte aanpak’:
• De hele taak eerst: vertrek van de eindtaak, waar de leerlingen dus moeten ‘landen’?
Voorbeeld van een eindtaak: elke klas schrijft een verslag van een ‘challenge’ in de
doeltaal voor de schoolkrant.
• Wat is er allemaal nodig om die taak tot een goed einde te brengen?
− Wat is nieuw?
− Wat kennen/kunnen leerlingen al, maar moet terug ingeoefend worden voor deze
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Stap 8

taak? Hiervoor kan je de tabel gebruiken.
− Verwerk de verschillende opdrachten in een stappenplan of studiewijzer. Je vindt een
model in de virtuele ruimtes.
− Koppel hier meteen een timing aan en deadlines die afgestemd zijn op de globale
weekplanning
− Communiceer naar je leerlingen dat:
• op al deze opdrachten zeker feedback zal gegeven worden
• bij de heropstart van de lessen op school nog extra instructie of oefeningen gegeven
kunnen worden
• het toekennen van ‘punten’ of de beoordeling van de doelen kan gebeuren op basis van
gelijkaardige taken die na de heropstart op school zullen gegeven worden.
Je kan het document van stap 1 aanvullen om die aan de leerkracht te geven die aan deze
klasgroep volgend schooljaar Engels of Frans zal geven. Zo weet die perfect waar aan te
sluiten.

Welke leerplandoelen zijn belangrijk voor de laatstejaars?
In het laatste jaar van de opleiding kan je geen leerplandoelen meer uitstellen of overhevelen. In dit
geval moet je beslissen waarop je als leerkracht toch nog de focus wil leggen. Onderstaand schema
helpt jullie om per onderwijsvorm prioriteiten te stellen.

6e en 7e jaar SO
Na opmaak stand van zaken van welke LPD al
gerealiseerd zijn.

BSO

ASO/TSO/KSO
geen taalspecifieke
studierichting (MVT in
basisvorming)

taalspecifieke studierichting

ASO: welke SETs moeten nog
gerealiseerd worden? Verdeel
hiervoor de taken onder de leraren
Ndl, Fr, Eng, Duits.

ET uit de basisvorming, (zie boven)

taalspecifieke studierichting

Zijn de MVT-lessen volgens de
klassenraad nog essentieel om tot
een verantwoorde attestering te
komen?

focus op de praktijkgerichte
concretiseringen van de LPD

TSO/KSO: welke items uit
'verdieping voor het specifiek
gedeelte' moeten nog gerealiseerd
worden?

geen taalspecifieke
studierichting

ja

neen

focus op de praktijkgerichte
concretiseringen van de LPD
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3.11.

Frans

3.11.1. Essentiële doelen afbakenen voor Frans: leidende principes voor selectie en
verfijning
Gezien de specificiteit van het onderwijs in moderne vreemde talen, werd hier niet gewerkt met
voorbeelden bij de verschillende principes, maar met een voorstel van aanpak eigen aan talenonderwijs
waarin de principes wel verwerkt zitten.
Vanaf hier leiden we jullie door de belangrijkste criteria om prioriteiten te bepalen op het niveau van de
leerplandoelen voor Engels en Frans, in alle onderwijsvormen en alle graden. We maken hierin een
onderscheid tussen de ‘gewone’ leerjaren (1e tot en met 5e jaar) en het afstudeerjaar? (6e of 7e jaar).
Voor Nederlands en Duits werd dit document naar de specifieke context aangepast. Bekijk daarvoor de
virtuele ruimtes Nederlands en Duits.

Welke leerplandoelen zijn verplicht?
• Welke leerplandoelen zijn verplicht? → alle leerplandoelen gebaseerd op
eindtermen/beroepskwalificaties
− Frans: A- en B-stroom, ASO, TSO, KSO, BSO3
− Engels: A- en B-stroom, ASO, TSO, KSO, BSO4
• Welke leerplandoelen zijn niet verplicht? → de leerplandoelen die niet gebaseerd zijn op
eindtermen, maar complementair zijn (CA-vakken) of als keuze aangeboden worden
− Spaans: 2e en 3e graad

Welke verplichte leerplandoelen zijn essentieel voor het leren van
moderne talen?
Taal leren betekent veel en voortdurend taal oefenen, communicatief aan de slag gaan met taal met als
doel de taalvaardigheid stap voor stap te verhogen. Voor MVT en Nederlands werken klasgroepen dan
ook zes jaar aan dezelfde doelen, met een stijgende complexiteit:
• informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten verwerven en verwerken
• zelf mondelinge en schriftelijke teksten produceren en
• met anderen in interactie gaan.
De opbouw van de taalvaardigheid gebeurt niet lineair, maar cyclisch aan de hand van volgende
parameters:
• een steeds complexer verwerkingsniveau
• tekstsoorten die aangepast zijn aan studierichting en graad en die beantwoorden aan een aantal
tekstkenmerken, die ook aangepast zijn aan studierichting en graad
• talige componenten, gekoppeld aan tekstkenmerken
− woordvelden
− grammaticale items
• de mate van ondersteuning

3
4

Let op: in de meeste richtingen in BSO kiest de school voor Engels of Frans.
Let op: in de meeste richtingen in BSO kiest de school voor Engels of Frans.
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Aangezien we cyclisch werken en opbouwen in complexiteit is het
bijzonder moeilijk om een aantal doelen naar voren te schuiven of dat
net niet te doen. Zeker is wel dat voor taal leren alle vaardigheden
blijvend moeten worden ingeoefend en dus essentieel zijn. Het contact
met de taal moet levendig blijven.
Hoe kan ik prioriteiten stellen binnen het leerplan waarmee ik werk?
Welke leerplandoelen zijn dus belangrijk voor alle klasgroepen?
Voor MVT moeten alle vaardigheidsdoelen over de 2 jaar van een graad evenwichtig aan bod komen. De
woordvelden en grammaticale items moeten hierin geïntegreerd aan bod komen. Je hebt twee jaar de
tijd om de leerplandoelen te realiseren. Dit tijdsbestek komt nu in de praktijk gedeeltelijk in het
gedrang. In de huidige omstandigheden is het dus best mogelijk om een beperkt aantal leerplandoelen
over de graad heen mee te nemen aangezien we cyclisch werken en opbouwen in complexiteit.
Leerplandoelen waar je dit schooljaar niet meer aan toe kunt komen, kunnen dus doorgeschoven
worden naar het volgend leerjaar, ook over de graad (tenzij het gaat om het laatste jaar: zie verder). De
leerplandoelen voor talen zijn – wel op een complexer niveau – op te pikken in het volgende leerjaar.
Onderstaand stappenplan geeft jou een leidraad om prioriteiten te leggen in de doelstellingen van je
leerplan.
Stap 1

Breng in kaart wat de klasgroep al geleerd heeft op basis van je jaarvorderingsplan (LPD met
vermelding van vaardigheid, verwerkingsniveau, woordenschat, spraakkunst en leerinhoud).
Om deze stand van zaken op te kunnen maken, hebben we ook documenten ontwikkeld
voor de leerplannen met verplichte doelstellingen. Je vindt deze servicedocumenten in de
virtuele ruimte (map Jaarvorderingsplan in coronatijden).

Stap 2

Bekijk in het jaarplan wat je nog gepland had.

Stap 3

Tel de lestijden die je nog ter beschikking hebt. Hou er rekening mee dat op afstand leren en
oefenen langer duurt, vermoeiender is en voor sommige leerlingen ook moeilijker vol te
houden of uit te voeren is.

Stap 4

Selecteer, samen met je vakgroep, de essentiële doelen op basis van de vorige drie stappen.

Stap 5

Maak een keuze: welke doelen kan je het makkelijkst nog op afstand realiseren en welke
doelen bewaar je best tot er opnieuw lessen op school worden gegeven? Het is niet zeker
dat er dit schooljaar voor alle leerlingen opnieuw fysieke lessen zullen aangeboden worden.
Denk dus alvast na over een alternatieve aanpak voor die doelen die moeilijker op afstand te
realiseren zijn maar wel essentieel blijken. Je kan hiervoor het onderliggende document
gebruiken om een handig overzicht te maken van wat je met je klasgroep nog wil bereiken.
Zie virtuele ruimte: map Prioritaire doelen selecteren.

Stap 6

Ontwikkel taken en opdrachten die de klasgroep nog moet uitvoeren om die doelen te
realiseren. Breng voor jezelf in kaart hoeveel tijd je nog nodig hebt voor instructie (nieuwe
leerstof uitleggen, een opdracht voordoen..) en hoeveel tijd voor uitvoering leerlingen zullen
nodig hebben.

Stap 7

Dit kan eventueel in een ‘taakgerichte aanpak’:
• De hele taak eerst: vertrek van de eindtaak, waar de leerlingen dus moeten ‘landen’?
Voorbeeld van een eindtaak: elke klas schrijft een verslag van een ‘challenge’ in de
doeltaal voor de schoolkrant.
• Wat is er allemaal nodig om die taak tot een goed einde te brengen?
− Wat is nieuw?
− Wat kennen/kunnen leerlingen al, maar moet terug ingeoefend worden voor deze
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Stap 8

taak? Hiervoor kan je de tabel gebruiken.
− Verwerk de verschillende opdrachten in een stappenplan of studiewijzer. Je vindt een
model in de virtuele ruimtes.
− Koppel hier meteen een timing aan en deadlines die afgestemd zijn op de globale
weekplanning
− Communiceer naar je leerlingen dat:
• op al deze opdrachten zeker feedback zal gegeven worden
• bij de heropstart van de lessen op school nog extra instructie of oefeningen gegeven
kunnen worden
• het toekennen van ‘punten’ of de beoordeling van de doelen kan gebeuren op basis van
gelijkaardige taken die na de heropstart op school zullen gegeven worden.
Je kan het document van stap 1 aanvullen om die aan de leerkracht te geven die aan deze
klasgroep volgend schooljaar Engels of Frans zal geven. Zo weet die perfect waar aan te
sluiten.

Welke leerplandoelen zijn belangrijk voor de laatstejaars?
In het laatste jaar van de opleiding kan je geen leerplandoelen meer uitstellen of overhevelen. In dit
geval moet je beslissen waarop je als leerkracht toch nog de focus wil leggen. Onderstaand schema
helpt jullie om per onderwijsvorm prioriteiten te stellen.

6e en 7e jaar SO
Na opmaak stand van zaken van welke LPD al
gerealiseerd zijn.

BSO

ASO/TSO/KSO
geen taalspecifieke
studierichting (MVT in
basisvorming)

taalspecifieke studierichting

ASO: welke SETs moeten nog
gerealiseerd worden? Verdeel
hiervoor de taken onder de leraren
Ndl, Fr, Eng, Duits.

ET uit de basisvorming, (zie boven)

taalspecifieke studierichting

Zijn de MVT-lessen volgens de
klassenraad nog essentieel om tot
een verantwoorde attestering te
komen?

focus op de praktijkgerichte
concretiseringen van de LPD

TSO/KSO: welke items uit
'verdieping voor het specifiek
gedeelte' moeten nog gerealiseerd
worden?

geen taalspecifieke
studierichting

ja

neen

focus op de praktijkgerichte
concretiseringen van de LPD
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3.12.

Gedragswetenschappen

3.12.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

3de graad gedragswetenschappen

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

‘De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden
de samenhang tussen individuele belangen,
groepsbelangen en maatschappelijke belangen
herkennen (LPD 25)’ is een leerplandoel waarop
wordt verder gewerkt in de 3de graad (denk aan
LPD 53: leerlingen kunnen spanningsvelden
tussen individualisme en collectivisme
bespreken)

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

3de graad gedragswetenschappen
/cultuurwetenschappen

‘De leerlingen kunnen binnen wetenschappelijk
onderzoek elementen aangeven die het debat
nature-nurture stofferen (LPD 33)’ is een
verdiepend doel en dus niet verplicht.
Bijgevolg is dit GEEN prioritair doel.

Leerplandoelen met betrekking tot het
onderdeel ‘onderzoekscompetentie’ laten
leerlingen oefenen in onderzoeksvaardigheden.
Dit onderdeel is identiek voor de vakken
cultuurwetenschappen en
gedragswetenschappen.
De onderzoekscompetentie beoogt in de eerste
plaats het bijbrengen van een aantal
vaardigheden om een onderzoek uit te voeren.
Verder beoogt ze kennis en inzicht bij te brengen
in een aantal theoretische aspecten met
betrekking tot deze onderzoeksvaardigheden.
Kortom: kennis, inzicht en vaardigheden die in
hoger onderwijs belangrijk zijn.
Noot: De leerplandoelstellingen m.b.t. dit
onderdeel moeten niet voor elk vak afzonderlijk,
maar wel voor het geheel van de pool
gerealiseerd worden.
Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
Essentiële doelen afbakenen SO

2de graad gedragswetenschappen
‘De leerlingen kunnen aantonen dat een bepaald
gedrag in verschillende groepen anders wordt
vertaald naargelang de persoonskenmerken (LPD
22’ is een doel dat samen kan worden
aangebracht met ‘De leerlingen kunnen
illustreren dat het maatschappelijk accepteren
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opgepikt worden (spiral learning).

van sommige gedragsuitingen die samenhangen
met ontwikkelingsfasen, verandert naargelang
tijd en plaats (LPD 24)’.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Bij de leerplandoelen aangaande de DSET 3 ‘De
leerlingen kunnen organisatievormen zoals het
gezin, peergroep, sociale klasse en beroepsgroep
omschrijven, in tijd en ruimte plaatsen en de
functies ervan bespreken’ is het niet prioritair
dat alle opgesomde organisatievormen aan bod
komen.
Keuzes in de 2de graad worden idealiter
voorafgaand besproken in de vakgroep
/doorgegeven aan de leraar van het volgende
leerjaar/ de volgende graad.

3.12.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
In deze infographic krijg je zicht op de specifieke eindtermen, leerplandoelen en kernconcepten in het
leerplan gedragswetenschappen 2de en 3de graad. Deze info kan je op weg helpen om goed af te
bakenen wat minimaal noodzakelijk is voor een vlotte overgang.
In het leerplan van de tweede graad -LPD 30 ‘De leerlingen kunnen de fysiologische, de mentale en de
gedragscomponent van emoties beschrijven’ -is het vooral belangrijk dat de gedragscomponent
uitvoerig beschreven wordt. Het even grondig aanbrengen van de fysiologische en mentale component
is hier niet prioritair.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

Essentiële doelen afbakenen SO
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3.13.

Geschiedenis

3.13.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte
doelen (gebaseerd op
het gevalideerd
doelenkader)? De
selectie gebeurt immers
alleen binnen die groep
doelen. Doelen niet
gebaseerd op
eindtermen,
beroepskwalificaties of
richting-specifieke
competenties
beschouwen we sowieso
als niet essentieel.

Alle leerplandoelen zijn gebaseerd op de eindtermen en dus verplicht.

Zijn deze leerplandoelen
belangrijke voorkennis
voor latere
leerplandoelen?

De leerplandoelen vatten de componenten van het historisch denken en
vormen belangrijke voorkennis voor de volgende gra(a)d(en).

Zijn er leerplandoelen
die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in
functie van verdere
studiekeuze/doorstroo
m arbeidsmarkt)?

Neen, er is geen enkele richting in hoger onderwijs die voorwaarden stelt
op het vlak van geschiedenis.

Kunnen de
leerplandoelen
doorgeschoven worden
naar het volgende
leerjaar (meestal binnen
dezelfde graad (eerste,
derde en vijfde jaar) –
meestal op een
complexer niveau)
omdat ze aansluiten en
gemakkelijk op te pikken
zijn in het volgende
leerjaar? Het kan ook zo
zijn dat bepaalde
leerplandoelen sowieso

We grijpen in elk leerjaar bij introductie van nieuwe historische
fenomenen/ samenlevingen terug naar het referentiekader.
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De krachtlijnen van het historisch denken vormen de rode draad
doorheen onze leerplannen.
Hierdoor worden leerplandoelen sowieso binnen de graad en over de
graden heen (toenemende complexiteit) opnieuw opgepikt (=spiral
learning).
Dat geldt ook voor een aantal begrippen (concepten) van het
referentiekader.
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later terug opgepikt
worden (spiral learning).
Werden de concepten
die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al
voldoende aangeboden
(via andere
leerplandoelen –
horizontale en verticale
samenhang)?

Dan denken we bijvoorbeeld aan de essentiële begrippen i.v.m. het
referentiekader: begrippen rond tijd, ruimte en maatschappelijke context.

3.13.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld voor de eerste graad A-stroom:
Welke samenlevingen/ historische gebeurtenissen binnen de klassieke oudheid verdienen de meeste
aandacht en welke zullen we dit schooljaar schrappen?
Tijdens de pre-instructie kunnen we de focus leggen op het historische referentiekader: verwerven en
verder inoefenen van de begrippen. Eens de school weer open is, zetten we die verworven inzichten in
bij het historisch denken.
Een voorstel op basis van de leerplandoelen:

Eerste graad

LPD

Pre-teaching

LPD

Terug naar school

8.1; 8.2

Situeren in tijd,
ruimte +
maatschappelijke
context
(samenhang)

A: 8.4; 8.5; 8.6;
8.7; 8.8; 8.9

Historisch denken
uitgaand van een
historische vraag;
kan met de nieuwe
inhouden (zie preteaching) of met
inhouden die al
eerder werden
behandeld, bijv.
net voor de
lockdown

Begrippen zie GO!
Navigator; selectie
van concepten die
nog niet werden
behandeld

B: 8.3. 8.4; 8.5;
8.6

L.O. B-stroom:
gegeven tijdlijn,
kaart en kenmerken
Tweede graad

Set LPD
behorende tot de
te behandelen
samenleving(en).

47 (tijd en ruimte)

Bijv. studie van
westerse
samenlevingen

52 (begrippen)
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48: kaderen
probleemstelling

53 en 54 (domeinen

Set LPD
48 (uitwerken
behorende tot
probleemstelling)
de te
49 (bronnenstudie)
behandelen
samenleving(en).
50 (standpunt)
Bijv. studie van
westerse
42

1650-1815 = LPD
47 t.e.m. 55

en wisselwerking)

samenlevingen
1650-1815 = LPD
47 t.e.m. 55

(2012/023)

51 (beeldvorming)
55 (historiseren/
actualiseren)

(2012/023)
Derde graad

* De leraar maakt
voor zijn groepen
een inschatting
van wat
leerlingen
zelfstandig
kunnen
verwerken
* Wat vind je als
leraar absoluut
essentieel voor de
leerlingen van het
zesde jaar?

48 (tijd + ruimte +
verband)
53 (begrippen)
54 (kenmerken/
domeinen)
55 (wisselwerking
domeinen)

* Set LPD
behorende tot de
nog te
behandelen
samenleving(en).

Set LPD
49
behorende tot
(probleemstelling)
de nog te
50 (bronnenstudie)
behandelen
samenleving(en).
51 (meerdere
perspectieven)
Bijv. studie van
westerse en
52 (standpunt)
niet-westerse
samenlevingen
56 (de invloed van
tussen 1989 en
ideologie,
vandaag = LPD
mentaliteit…
48 tot 57
(leerplan
2014/012)

57 (historiseren)

Bijv. studie van
westerse en nietwesterse
samenlevingen
tussen 1989 en
vandaag = LPD 48
tot 57
(leerplan
2014/012)
* Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
Dit is niet van toepassing voor geschiedenis.

Essentiële doelen afbakenen SO
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3.14.

Handelsvakken (TSO)

3.14.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In de leerplannen worden de uitbreidingsdoelen
aangeduid met het symbool ‘U’: deze doelen zijn
niet verplicht en moeten dus niet gerealiseerd
worden.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Tweede graad Handel en Handel-talen toegepaste economie:
Handelseconomie: de hoofdstukken 1, 2, 3, 4 en
9 vormen de basis voor de aansluitende leerstof
voor het vak Economie in de derde graad
Boekhouden-Informatica en Handel.
Boekhouden: de hoofdstukken 1 t.e.m. 6
vormen de basis voor de aansluitende leerstof
voor het vak Boekhouden in de derde graad
Boekhouden-Informatica en Handel. Hoofdstuk
10 (Enkelvoudig boekhouden) is niet essentieel
in functie van de derde graad.
Kantoortechnieken: de hoofdstukken 4 en 5
vormen de basis voor het vak kantoortechnieken
in de derde graad Secretariaat-Talen.
Verkoop: de hoofdstukken 1 t.e.m. 7 vormen de
basis voor de derde graad. Belangrijk: besteed
hier geen tijd aan de diverse
uitbreidingsdoelstellingen

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Derde graad Boekhouden-Informatica
Boekhouden: naar logisch vervolgonderwijs in
het hoger onderwijs kunnen alle leerplandoelen
als essentieel beschouwd worden, met
uitzondering van het professioneel
boekhoudpakket.
Economie: naar logisch vervolgonderwijs in het
hoger onderwijs kunnen alle leerplandoelen als
essentieel beschouwd worden.
Toegepaste economie Recht en Wetgeving:
naar logisch vervolgonderwijs in het hoger
onderwijs is dit vak vooral toepassingsgericht en
bereidt het de leerlingen minder voor op de
abstractiegraad van het hoger onderwijs. Deze
doelen kunnen daarom gezien worden als
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minder essentieel.
Toegepaste economie Bedrijfseconomie: de
hoofdstukken 1,2,3,4 en 6 zijn in functie van het
getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer.
Aangezien dit getuigschrift in Vlaanderen niet
meer verplicht is bij het opstarten van een zaak
kunnen de betrokken leerplandoelen gezien
worden als niet essentieel.
Het hoofdstuk 5 ‘Mijn onderneming groeit’ is
wel essentieel in het kader van een economisch
vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.
Derde graad Handel
Boekhouden: naar logisch vervolgonderwijs in
het hoger onderwijs kunnen alle leerplandoelen
als essentieel beschouwd worden, met
uitzondering van het professioneel
boekhoudpakket.
Economie: naar logisch vervolgonderwijs in het
hoger onderwijs kunnen alle leerplandoelen als
essentieel worden beschouwd.
Toegepaste economie Recht en Wetgeving:
naar logisch vervolgonderwijs in het hoger
onderwijs is dit vak vooral toepassingsgericht en
bereidt het de leerlingen minder voor op de
abstractiegraad van het hoger onderwijs. Deze
doelen kunnen daarom gezien worden als
minder essentieel.
Toegepaste economie Bedrijfseconomie: alle
hoofdstukken zijn in functie van het getuigschrift
basiskennis bedrijfsbeheer. Aangezien dit
getuigschrift in Vlaanderen niet meer verplicht is
bij het opstarten van een zaak kunnen de
betrokken leerplandoelen gezien worden als niet
essentieel.
Toegepaste economie Logistiek: de
hoofdstukken 1 t.e.m. 5 zijn essentieel voor
logisch vervolgonderwijs in het hoger onderwijs.
De doelstellingen van hoofdstuk 6 (logistieke
verwerking via de computer) kan beschouwd
worden als niet essentieel in functie van
vervolgonderwijs in een economische opleiding.
Derde graad Secretariaat-Talen
Kantoortechnieken: de hoofstukken 1,2, 3, 4, 5
en 6 zijn essentiële doelen in functie van logisch
vervolgonderwijs in het hoger onderwijs.
Essentiële doelen afbakenen SO
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Toegepaste economie Recht en Wetgeving:
naar logisch vervolgonderwijs in het hoger
onderwijs is dit vak vooral toepassingsgericht en
bereidt het de leerlingen minder voor op de
abstractiegraad van het hoger onderwijs. Deze
doelen kunnen daarom gezien worden als
minder essentieel.
Toegepaste economie Bedrijfseconomie: alle
hoofdstukken zijn in functie van het getuigschrift
basiskennis bedrijfsbeheer. Aangezien dit
getuigschrift in Vlaanderen niet meer verplicht is
bij het opstarten van een zaak kunnen de
betrokken leerplandoelen gezien worden als niet
essentieel.
Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Tweede graad Handel en Handel-Talen –
toegepaste economie
Handelseconomie: vermits de hoofdstukken 1,
2, 3, 4 en 9 de basis vormen voor de
aansluitende leerstof voor het vak Economie in
de derde graad Boekhouden-Informatica en
Handel, is het aangewezen deze hoofdstukken,
indien ze niet gerealiseerd kunnen worden in
het derde jaar, door te schuiven naar het vierde
jaar. De andere hoofdstukken kunnen dan als
niet-essentieel beschouwd worden.
Boekhouden: vermits de hoofdstukken 1 t.e.m.
6 de basis vormen voor de aansluitende leerstof
voor het vak Boekhouden in de derde graad
Boekhouden-Informatica en Handel is het
aangewezen deze hoofdstukken, indien ze niet
gerealiseerd kunnen worden in het derde jaar,
door te schuiven naar het vierde jaar.
De doelstellingen met betrekking tot het
didactisch boekhoudpakket ondersteunen vooral
het logisch redeneren en kunnen als niet
essentieel worden beschouwd. In de derde
graad komt het werken met een
boekhoudpakket uitgebreid aan bod.
De andere hoofdstukken kunnen dan als nietessentieel worden beschouwd.
Kantoortechnieken: vermits de hoofdstukken 4
en 5 de basis vormen voor het vak
kantoortechnieken in de derde graad
Secretariaat-Talen, is het aangewezen om deze
hoofdstukken, indien ze niet gerealiseerd
werden in het derde jaar, door te schuiven naar
het vierde jaar. De andere hoofdstukken kunnen
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dan als niet essentieel beschouwd worden.
Verkoop: Vermits de hoofdstukken 1 t.e.m. 7
vormen de basis voor het vak verkoop in de
derde graad Handel is het aangewezen om deze
hoofdstukken, indien ze niet gerealiseerd
worden in het derde jaar, door te schuiven naar
het vierde jaar.
Met betrekking tot het Project ‘Mijn eigen
winkel’: vermits in de derde graad ook een
Project aan bod komt kunnen de nietbehandelde doelen worden doorgeschoven naar
de derde graad.
Verkoopmomenten: indien het vereiste aantal
niet behaald wordt, dan hoeft dit niet te worden
ingehaald dit schooljaar en ook niet worden
verschoven naar het volgend schooljaar.
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Toegepaste economie (tweede graad Handel en
Handel-Talen)
Handelseconomie: zowel de actualiteitsmap als
de didactische uitstappen hebben betrekking op
reeds geziene leerstof. Zij kunnen dus als minder
essentieel beschouwd worden.
Boekhouden: zowel de monografie als het
didactisch boekhoudpakket hebben betrekking
op reeds geziene leerstof. Zij kunnen dus als
minder essentieel beschouwd worden.
Verkoop (enkel Handel): de didactische
uitstappen en de actualiteitsmap hebben
betrekking op reeds geziene leerstof. Zij kunnen
dus als minder essentieel worden beschouwd.
Het project ‘mijn eigen winkel’ komt ook aan
bod in de derde graad en kan daarom als niet
essentieel beschouwd worden.
Boekhouden derde graad (BoekhoudenInformatica en Handel): de monografie is een
herneming van reeds behandelde doelen in de
tweede graad. Zij kan bijgevolg als minder
essentieel beschouwd worden.
Kantoortechnieken derde graad:
De didactische uitstappen hebben betrekking op
reeds geziene leerstof en kunnen dus als minder
essentieel beschouwd worden.
Het Project is een geïntegreerd project waarbij
de doelstellingen van de tweede en derde graad
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aan bod komen. Aangezien deze doelstellingen
betrekking hebben op reeds geziene leerstof kan
dit bijgevolg als minder essentieel beschouwd
worden.
Verkoop derde graad Handel: de didactische
uitstappen hebben betrekking op de reeds
geziene leerstof. Zij kunnen dus als minder
essentieel beschouwd worden.
Logistiek derde graad Handel: de didactische
uitstappen hebben betrekking op de reeds
geziene leerstof. Zij kunnen dus als minder
essentieel beschouwd worden.

3.14.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Bijvoorbeeld
− In de tweede graad TSO is het essentieel dat de leerlingen inzicht krijgen in de methodiek van het
boekhouden. Het inzicht primeert op het aantal boekingen dat gedaan wordt. Het is bijgevolg
belangrijk om maximaal in te zetten op het redeneervermogen, namelijk het boekhoudalgoritme.
Vermijd zeker dat oefeningen én in de coderingstabel én op rekeningen én in het journaal
geboekt worden. Maak hierin doordachte en gedoseerde keuzes.
− In de tweede graad TSO ligt de focus op handelseconomie op de voorbereiding van de algemene
economie in de derde graad (boekhouden-informatica en handel). Bijgevolg staat het inzicht
centraal en zijn de begrippen, kenmerken, … minder essentieel.
− Hou rekening met de bovenbouw in de derde graad.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.15.

Hout

3.15.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Alle doelen die cursief staan met (U) of (D) erbij
zijn uitbreidingsdoelen of differentiatiedoelen en
dus geen verplichte doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Voor bso en tso:
Doelen met betrekking op de vaardigheden voor
machinale bewerkingen (inclusief
veiligheidsattitudes!).

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

De module ‘Ramen, deuren, poorten, veranda’s
en houten constructies’ is geen prioriteit voor
leerlingen die kiezen voor het 7de
specialisatiejaar ‘Interieurinrichting’ of
‘Interieurbouwer duaal’. Voor het 7de
specialisatiejaar ‘Bijzondere
schrijnwerkconstructies’, ‘Schrijnwerker
houtbouw duaal’ is deze module wel belangrijk.
Als voorbereiding voor de 3de graad bso
‘Houtbewerking’ en tso ‘Houttechnieken’ kan de
resterende lestijd in de 2de graad best gebruikt
worden om in kaart te brengen in welke mate de
leerlingen de vaardigheden voor machinale
houtbewerking reeds verworven hebben. Dit kan
bijvoorbeeld via de evaluatiefiches voor het
werken met de verschillende machines gebeuren
(zie virtuele ruimte Smartschool).

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?
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Voor bso en tso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de werkzaamheden plannen
de werkplek voorbereiden
opstellen van kostenstaat
machinelijst opstellen
paren en coderen bij uitsmetten en bewerken
vergaren en verlijmen
monteren en regelen van beslag
beschermings- en afwerkingslagen aanbrengen
…
Leerplan 2de graad bso:
Aangezien de vaardigheden en kenniselementen
die in de modules 5 tem 9 aan bod komen ook al
grotendeels aan bod zijn gekomen in de eerdere
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modules, is het behandelen van deze leerdoelen
niet prioritair. Deze modules zijn bovendien
uitbreidingsleerstof. De vermelding in de visie
van het leerplan dat het wenselijk is om
minstens 1 van deze modules te behandelen is
dan ook in deze omstandigheden niet van
toepassing.
Het niet verder afwerken of behandelen van
deze modules dient uiteraard gecommuniceerd
te worden naar de collega’s van de 3de graad
zodat zij hiermee volgend schooljaar rekening
kunnen houden.

3.15.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld voor 2de graad tso en bso:
•
•
•
•
•
•

opstellen van materiaalstaat
opstellen stappenplan
technische tekening en schetsen lezen/maken
selecteren van de juiste materialen en gereedschappen/machines in functie van de opdracht
bepalen welke veiligheidsvoorschriften (PBM’s, CBM’s, …) van toepassing zijn
…

Voorbeeld voor 3de graad tso en bso:
•
•
•
•
•

verklarende uitvoeringstekeningen met behulp van ICT maken (voor tso in functie van CNC)
technische informatie raadplegen
bepalen welke veiligheidsvoorschriften (PBM’s, CBM’s, …) van toepassing zijn
selecteren van de juiste materialen en (snij)gereedschappen/machines in functie van de opdracht
…

Projectmatig werken:
De complexiteit verhoogt normaal gezien naar het einde van het schooljaar toe. Nu kan er echt gekozen
worden voor ‘eenvoudige’ projecten die de verplichte onderdelen van het leerplan bevatten.
Tijdens het afstandsonderwijs en pre-teaching kunnen de voorbereidingen (opzoekwerk, technische
schema’s, bestelbon, stappenplan, …) van de projecten thuis gebeuren zodat tijdens de
contactmomenten het realiseren van het eindproduct vlot kan verlopen.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.16.

Klassieke talen

3.16.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Voor de eerste graad zijn er geen eindtermen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Aangezien de lectuur van teksten de rode draad
vormt doorheen het curriculum, bouwt men jaar
na jaar verder op de leeservaring van de
leerlingen. Hoe groter de voorkennis voor de
verschillende componenten (vocabularium,
grammatica, lectuur, cultuur,
onderzoekscompetentie), hoe makkelijker
leerlingen de meer complexe doelen in een
volgende graad kunnen behalen.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Neen, er wordt voor geen enkele richting in
hoger onderwijs voorkennis van Latijn en/ of
Grieks gevraagd

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Door de opbouw van het curriculum worden veel
doelen sowieso opgepikt in een volgende graad,
weliswaar op een complexer niveau. Op dat
moment zal er ook aandacht moeten zijn voor
het meer elementaire niveau aangezien we
minder aangeleerd of ingeoefend hebben. Dat
zal zeker zo zijn voor bepaalde grammaticale
items bij de lectuur van teksten.

In de leerplannen van de tweede en derde graad
zijn alle leerplandoelen gebaseerd op
eindtermen en dus verplicht.

Afhankelijk van de hoeveelheid doelen die nog
behandeld moeten worden, raden we aan hierin
keuzes te maken. Het is bijv. belangrijker dat de
leerlingen inzicht verwerven in de kenmerken
van een aantal genres dan dat de focus ligt op de
exhaustieve behandeling van één bepaald genre.
Dat geldt ook voor de auteurs. Hierdoor vervalt
een strikte hantering van het aantal
hoofdstukken/ verzen/ regels tekst zoals dat
aangegeven is in de leerplannen.
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?
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later moeten terugkomen op de noodzakelijk te
verwerven concepten.
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3.16.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld voor grammatica:
Afhankelijk van wat al werd behandeld kunnen we onderstaande selectie doorschuiven naar de derde
graad en inzetten op de andere doelen:
Latijn tweede graad: LPD 8 (metriek), LPD 9 (gerundium/ gerundivum), LPD 12 (bepaling van gesteldheid
en bijstelling), LPD 15 (gelijktijdigheid en voortijdigheid) en LPD 16 (conjunctief in de hoofdzin)
Grieks tweede graad: LPD 8 en 15: indicatief futurum simplex; conjunctief/ optatief en het gebruik
ervan; LPD 11: bepaling van gesteldheid en de bijstelling.
Voor de component cultuur maakt de vakgroep keuzes afhankelijk van thema/ genre/ auteur.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze. Dit is niet van toepassing voor
klassieke talen.
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3.17.

Lichaamsverzorging (BSO)

3.17.1. Selectie
Voorbeeld studiegebied Lichaamsverzorging
BSO
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In het leerplan Bio-esthetiek van de 3° graad
haarzorg staat het leerplandoel:

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

In de leerplannen van de 2° graad Haarzorg staan
leerplandoelen mbt ‘de bouw en functie van
bepaalde lichaamsdelen (huid, haar, hoofd, arm,
hand, spieren en nagel)’.

‘De leerlingen passen een make-up toe
naargelang de gelegenheid.’
Dit is een differentiatie- of uitbreidingsdoel en
moet niet behandeld worden.

Deze doelen zijn belangrijke voorkennis om echt
inzicht te verwerven in (de uitvoering van) de
technieken.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

De leerlingen uit de richtingen uit het
studiegebied Lichaamsverzorging BSO hebben
een lineair traject voor zich dat opleidt tot
kapper. In principe wordt een kapper opgeleid
om alle technieken bij vrouwen, mannen en
kinderen te kunnen uitvoeren. In praktijk weten
we dat bepaalde technieken bij bepaalde
doelgroepen sommige leerlingen beter
liggen/dan andere. Naast het basisaanbod dat
voor iedereen geldt, kan in functie van de
leerling verder worden gedifferentieerd.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

In alle leerplannen van het studiegebied
Lichaamsverzorging BSO staan leerplandoelen
m.b.t. ‘haar wassen/verzorgen’ en ‘tijdelijke
omvormingen’.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De generieke doelstellingen m.b.t. hygiënisch,
veilig, ergonomisch, milieubewust en
kwaliteitsbewust handelen worden eerst apart
aangeleerd en daarna verder functioneel
geïntegreerd in opdrachten om andere
leerplandoelen te realiseren.
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3.17.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
• Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

3.17.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in arbeidsmarktgericht onderwijs (BSO) in het studiegebied
Lichaamsverzorging.
1ste graad
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
bedoeld als een proevertje.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met het
beroep. Bijvoorbeeld: leren ontdekken/omschrijven/ kennis maken met wat het beroep kapper inhoudt.
De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: BVL Beroepenveld Haarzorg: de inrichting van het kapsalon, het profiel van de kapper,
de delen van het haar, de generieke/algemene doelen m.b.t. hygiëne, veiligheid, ergonomie,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, basistechnieken m.b.t. wassen en verzorgen van haar
(kammen, borstelen, wassen, verzorgen, drogen, afwerken), elementaire communicatieve en sociale
vaardigheden, …
2de graad
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met onderliggende
basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd wordt
prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Haarzorg: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, de bouw en functie van huid/ haar/ hoofd/ spieren /
nagels worden functioneel geïntegreerd, inzicht in de kappers- en schoonheidswereld, we geven
prioriteit aan basistechnieken van de kapper, we oefenen op oefenhoofden (indien oefenen op
model niet kan), haar wassen en verzorgen, basissnitten zijn prioritair tov gecombineerde snitten
(liever een beperkt aantal kwaliteitsvolle opdrachten), verzorgen van baar/ bakkebaard en snor,
tijdelijke omvormingen zijn prioritair tov blijvende omvormingen (liever een beperkt aantal
kwaliteitsvolle opdrachten), kleurtechnieken (ontkleuren van lokken is niet prioritair en komt in de 3°
graad in voldoende mate aan bod), draagbare gelegenheidskapsels, eenvoudige manicure (nagel- en
handverzorging zijn prioritair boven de aandoeningen) en eenvoudige make-up, communicatieve en
sociale vaardigheden, …
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3de graad
In de derde graad ligt de focus op het verwerven van vaardigheden met onderliggende kennis.
De kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De vaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld met
de kennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen op het
verder aanleren en intensief inoefenen van deze vaardigheden. Indien mogelijk, nodig en gewenst is er
ook ruimte voor het aanbieden van stage (bij voorkeur voor het tweede jaar van de derde graad).
Omdat het aanbod aan stageplaatsen misschien beperkt zal zijn, moet men erop letten dat dit de
stagemogelijkheden voor het derde jaar van de derde graad niet in het gedrang brengt. Hierbij hanteren
we het principe: voorrang voor leerlingen van het 7° jaar, dan leerlingen van het 6° jaar en dan
leerlingen van het 5° jaar. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Haarzorg: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, we oefenen op oefenhoofden indien werken op model
niet kan, we focussen op de kwaliteit van de oefenmomenten en de feedback hierop, we geven
voorrang aan de technieken die prioritair zijn voor de kapper, evolutie in de sector en eigen
deskundigheid, op tempo werken, de bouw en functie van huid/ haar/ hoofd/ spieren / nagels
worden functioneel geïntegreerd, meest voorkomende gezondheidsproblemen, toestellen en
producten worden functioneel gekoppeld, haar wassen en verzorgen, basissnitten en gecombineerde
snitten, kleur- en ontkleurtechnieken, tijdelijke en blijvende omvormingen, baard / bakkebaard en
snor, kapsels met haarwerk en /of –verlenging, eenvoudige manicure (kunstnagellaktechnieken zijn
niet prioritair) en make-up (gelegenheidsmake-up is niet prioritair), plannen van de bezoeken in de
agenda, advies geven, afrekenen, communicatieve en sociale vaardigheden, …
3de jaar van de 3de graad
De focus van dit leerjaar ligt op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt met een gemaakte
keuze tussen salonmanagement of grime. Onderliggende kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden
worden. Zodra het terug mogelijk is om stage aan te bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig,
gewenst) hier maximaal op in te zetten, omdat verworven kennis en vaardigheden in een reële context
kunnen worden aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd. De resterende onderwijstijd wordt prioritair
besteed aan:
• Bij voorbeeld: Haarstilist: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, we oefenen op oefenhoofden indien werken op model /
show of wedstrijdwerk niet kan, we focussen op complexe opdrachten/ trends en zelfstandig
werken, evolutie in de sector en eigen deskundigheid / rechten en plichten, op tempo werken,
toestellen en producten worden functioneel gekoppeld, haar wassen en verzorgen, basissnitten en
gecombineerde snitten, kleur- en ontkleurtechnieken, tijdelijke en blijvende omvormingen, baard /
bakkebaard en snor, gelegenheids-/themakapsels met haarwerk en /of –verlenging, de
bedrijfsorganisatorische en commerciële aspecten bij het (opstarten van een) kapsalon/ salon- en
stockbeheer, advies en verkoop, indien gekozen voor grime (de essentie), …
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3.18.

Lichaamsverzorging (TSO)

3.18.1. Selectie
Voorbeeld studiegebied Lichaamsverzorging
TSO
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In het leerplan Bio-esthetiek van de 3° graad
Schoonheidsverzorging staat het leerplandoel:
‘De leerlingen onderscheiden het effect tussen
make-up voor foto, film en televisie en
verwoorden het profiel van de job van makeupartiest/ visagist.’
Dit is een differentiatie- of uitbreidingsdoel en
moet niet behandeld worden.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

In de leerplannen van de 2° graad Bio-esthetiek
staan leerplandoelen m.b.t. ‘de bouw en functie
van bepaalde lichaamsdelen (huid, gelaat,
onderarm/hand, onderbeen/voet, spieren en
beenderen, nagel).’
Deze doelen zijn belangrijke voorkennis om echt
inzicht te verwerven in (de uitvoering van) de
technieken.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

De leerlingen uit de richtingen uit het
studiegebied Lichaamsverzorging TSO- hebben
een lineair traject voor zich dat opleidt tot
schoonheidsspecialist. In principe wordt een
schoonheidsspecialist opgeleid om alle
technieken te kunnen uitvoeren. In praktijk
weten we dat bepaalde technieken sommige
leerlingen beter liggen/dan andere. Naast het
basisaanbod dat voor iedereen geldt, kan in
functie van de leerling verder worden
gedifferentieerd.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

In alle leerplannen van het studiegebied
Lichaamsverzorging TSO staan leerplandoelen
m.b.t. ‘huidonderzoek en het
(be)handelingsplan’.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De generieke doelstellingen m.b.t. hygiënisch,
veilig, ergonomisch, milieubewust en
kwaliteitsbewust handelen worden eerst apart
aangeleerd en daarna verder functioneel
geïntegreerd in opdrachten om andere
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Deze leerplandoelen worden systematisch
hernomen en verder uitgediept in complexere
opdrachten over de jaren heen.
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leerplandoelen te realiseren.

3.18.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
• Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

3.18.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in onderwijs gericht op dubbele finaliteit (TSO) in het studiegebied
Lichaamsverzorging.
1ste graad
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
ondergeschikt aan kennismaken met verschillende studierichtingen.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met de
verschillende studierichtingen. Bijvoorbeeld leren ontdekken/omschrijven wat beroepen inhouden,
welke opleidingen hiervoor geschikt zijn, ... De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Sociale en technische vorming: studiemogelijkheden in de 2° graad, de generieke /
algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel
gekoppeld, elementaire communicatieve en sociale vaardigheden, elementaire
zelfzorgvaardigheden, basisprincipes EHBO, basiskennis mbt voedingsmiddelen / voedingsstoffen en
gezonde voeding, basistechnieken en principes mbt het bereiden van een gezonde maaltijd,…
2de graad
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met onderliggende
basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, is het aangeraden om de focus te
leggen op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd
wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Bio-esthetiek: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie,
milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, inzicht in de schoonheidswereld, de bouw en
functie van huid, gelaat/ onderarm/ hand/ onderbeen/ voet/ spieren/ beenderen / nagel worden
functioneel gekoppeld, belang en functioneel gebruik van het huidonderzoek en het
(be)handelingsplan (op inzicht in huid- en lichaamsaandoeningen kan in de 3° graad verder gewerkt
worden), hand- en nagelverzorging (kunstnagellaktechnieken zijn niet prioritair), gelaatsverzorging,
voetverzorging, massage, kleurenleer en make-up (correctieve make-up is niet prioritair), sociale en
communicatieve vaardigheden,…
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3de graad
In de derde graad kan men onderscheid maken in richtingen die vooral voorbereiden op doorstroom
naar het hoger onderwijs en richtingen die – naast voorbereiden op doorstroom- ook voorbereiden op
integratie op de arbeidsmarkt. Veelal zal de component stage hier een onderscheid in maken.
Opleidingen die vooral gericht zijn op doorstroom naar het hoger onderwijs kunnen de
kennisonderdelen al grotendeels via afstandsonderwijs aanbieden (pre-teaching). Zodra er terug
contactmomenten zijn, kan er nagegaan worden of de doelstellingen bereikt zijn en remediëren en
bijsturen waar nodig.
Opleidingen die –naast voorbereiden op doorstroom- ook voorbereiden op arbeidsmarktfinaliteit,
hebben vaak een grotere component stage dan de richtingen die vooral voorbereiden op doorstroom.
Het is dan ook aangewezen om in deze studierichtingen – naast het aanleren van kennis, ook in te
zetten op het aanleren van technieken en deze (indien mogelijk, nodig, gewenst) verder te laten
inoefenen op stage. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Schoonheidsverzorging: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid,
ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, evolutie in de sector en eigen
deskundigheid, op tempo werken, de bouw en functie van huid, gelaat/ onderarm/ hand/
onderbeen/ voet/ spieren/ beenderen / nagel worden functioneel gekoppeld, meest voorkomende
gezondheidsproblemen, toestellen en producten worden functioneel gekoppeld, huidonderzoek en
(be)handelingsplan, handverzorging / kunstnagel- en laktechnieken, gelaatsverzorging,
voetverzorging, lichaamsverzorging, massage, make-up, lichaamsaandoeningen, specifieke
verzorging / behandelingen, advies geven, inzicht in verkoop, communicatieve en sociale
vaardigheden, …
3de jaar van de 3de graad
De focus van dit leerjaar ligt vaak op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt. Onderliggende
kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden. Zodra het terug mogelijk is om stage aan te
bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig, gewenst) hier maximaal op in te zetten, omdat
verworven kennis en vaardigheden in een reële context kunnen worden aangeleerd, ingeoefend en
geëvalueerd. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Esthetische lichaamsverzorging: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne,
veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, we focussen op de meest
actuele / hedendaagse / specifieke of complexere technieken/ trends en zelfstandig werken, evolutie
in de sector en eigen deskundigheid, op tempo werken, toestellen en producten worden functioneel
gekoppeld, huidonderzoek en (be)handelingsplan, handverzorging en kunstnagellaktechnieken,
gelaatsverzorging, voetverzorging, lichaamsverzorging, massage, make-up, complexere
(lichaams)aandoeningen, advies geven, inzicht in verkoop, communicatieve en sociale vaardigheden,
…
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3.19.

LO - Sport

3.19.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

2de graad ASO-KSO-TSO: LO.
‘De leerling bepaalt zelfstandig en in overleg met
anderen oefen- en spelregels.’
Dit doel is een leerplandoelstelling, maar niet
gebaseerd op een eindterm en dus beschouwen
we dit als een NIET PRIORITAIR doel.
Merk op: in de leerplannen staat in de kolom
‘nummer ET’ telkens de koppeling met de
desbetreffende ET.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

2e graad TSO : Lichamelijke opvoeding en sport.
‘De leerling geeft objectieve methoden aan om
sportieve prestaties te meten.’
‘De leerling geeft objectieve methoden aan om
sportieve prestaties te analyseren (evalueren,
vergelijken en bijsturen).’
zijn prioritaire leerplandoelen voor alle
leerlingen. Deze leerplandoelen komen
tegemoet aan de visie van de opleiding en
worden verdiept in de 3de graad.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

3de graad ASO: Sportwetenschappen.
‘De leerling benoemt in functie van
bewegingsanalyse de structuur en functies van
de voornaamste botten, gewrichten en spieren
in het menselijke lichaam en begrijpt het
verband tussen spierkracht en
lichaamsbeweging.’
Is een prioritair doel voor die leerlingen die
doorstromen naar een opleiding bewegings- en
sportwetenschappen en/of kinesitherapie in het
hoger onderwijs.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).
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2de graad ASO-KSO-TSO: LO
‘De leerling is in staat om op een sociaal
aanvaarde wijze verschillende rollen te vervullen
in welbepaalde bewegingssituaties.’ is een doel
dat gemakkelijk kan opgepikt worden in een
ander jaar van dezelfde graad via het domein
‘Zelfconcept en sociaal functioneren’.
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Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

3de graad ASO-KSO-TSO: LO
‘De leerling voert gekende motorische
vaardigheden op basis van lopen op een hoger
beheersingsniveau uit’ kan beschouwd worden
als NIET PRIOTAIR wanneer het proces van een
duurloop (vb. via tempokeuze en hartfrequentie)
al voldoende aan bod kwamen in andere
leerjaren (al dan niet binnen dezelfde graad).
Kennis van het concept is in dit geval belangrijker
dan het hogere beheersingsniveau (= norm) en
de uitvoering (= in spelvorm).
3de graad ASO-KSO-TSO: LO
‘De leerling neemt leiding over en aanvaardt
leiding van medeleerlingen in
bewegingssituaties.’ kan beschouwd worden als
NIET PRIOTAIR wanneer een rol als
scheidsrechter al voldoende aan bod kwam in
andere leerjaren (of in andere
bewegingscontexten van dezelfde graad).

3.19.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld LO 1ste graad A-Stroom
De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun eigen fysieke
capaciteiten, op veilige wijze bewegingen en activiteiten uit in verschillende omgevingen met nadruk op
plezier in beweging en sport.
Afbakening:
* Conceptuele kennis: Kenmerken van het eigen kunnen op het vlak van beweging: kracht, lenigheid,
uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht (KLUSCE)
* Procedurele kennis: Technieken om eigen fysieke doelen te stellen vanuit een groeiperspectief
Deze doelstelling speelt in op het feit dat leerlingen inzicht dienen te verkrijgen in hun eigen
bewegingsprofiel aan de hand van de componenten KLUSCE. Dit bewegingsprofiel ligt aan de basis van
een beweegportfolio dat later verder ontwikkelt kan worden.
Om dit bewegingsprofiel op te kunnen bouwen, zijn een aantal beginsituatieanalyses (BSA's) op elke
afzonderlijke component nodig.
Vervolgens kunnen leerlingen, aan de hand van de resultaten van de BSA’s (eigen) doelen – mits
ondersteuning van de leerkracht - stellen ten einde de afzonderlijke componenten te versterken
(remediëren).
Zie ook de voorbeeld BSA’s op de virtuele klas SO-LO.
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Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.20.

Mechanica

3.20.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Alle doelen die cursief staan met (U) of (D) erbij
zijn uitbreidingsdoelen of differentiatiedoelen
dus geen verplichte doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Voor bso:
De doelen rond het gebruik van meettoestellen,
materialen en gereedschappen.
Voor tso:
De doelen rond de wetmatigheden en labo’s.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Zie voorbeelden hierboven (punt 2)

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Voorbeelden:
bso lassen: één lasmethode selecteren in
samenspraak met de vakgroep
bso centrale verwarming en sanitaire
installaties: per leerling één type
verwarmingsinstallatie kiezen
De vaardigheid kan via instructiefilmpjes of
livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de kennis. Zodra er terug contactmomenten
mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
op het verder aanleren en intensief inoefenen
van deze methode/techniek.
3de graad auto: de onderdelen
‘Motormanagement’ en ‘Datacommunicatie’
kunnen doorgeschoven naar het 7de jaar waar ze
toch opnieuw aan bod komen.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?
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De concepten rond
• eenparig rechtlijnige en cirkelvormige
bewegingen
• wetten van newton
• krachten en momenten
• arbeid, energie en rendement
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zijn misschien al in voldoende mate aan bod
gekomen in de lessen
fysica/natuurwetenschappen.

3.20.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Projectmatig werken:
De complexiteit verhoogt normaal gezien naar het einde van het schooljaar toe. Nu kan er echt gekozen
worden voor ‘eenvoudige’ projecten die de verplichte onderdelen van het leerplan bevatten.
Tijdens het afstandsonderwijs en pre-teaching kunnen de voorbereidingen (opzoekwerk, technische
schema’s, bestelbon, stappenplan, …) van de projecten thuis gebeuren zodat tijdens de
contactmomenten het realiseren van het eindproduct vlot kan verlopen.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aan bod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.21.

Mode (BSO)

3.21.1. Selectie
Voorbeeld studiegebied Mode BSO
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In het leerplan 7 Modespecialisatie en
trendstudie staat het leerplandoel:

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

In het leerplan 2° graad Moderealisatie en –
presentatie staan leerplandoelen mbt ‘de
kenmerken van weefsels en textielmaterialen’.

‘De leerlingen zoeken naar bijpassende
accessoires bij de gekozen creatie.’
Dit is een differentiatie- of uitbreidingsdoel en
moet niet behandeld worden.

Deze doelen zijn belangrijke voorkennis om echt
inzicht te verwerven in (de uitvoering van) de
technieken.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

In het leerplan 3° graad Moderealisatie en verkoop staan doelen rond ‘inzicht verwerven in
verkoop van mode- en interieurartikelen’ die
belangrijk zijn voor leerlingen die verder
studeren in 7 Mode-verkoop maar minder voor
leerlingen die verder studeren in 7
Modespecialisatie en trendstudie.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

In alle leerplannen van het studiegebied Mode
BSO staan leerplandoelen mbt ‘presenteren van
mode- en interieurartikelen’.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De generieke doelstellingen mbt veilig,
ergonomisch en kwaliteitsbewust handelen
worden eerst apart aangeleerd en daarna verder
functioneel geïntegreerd in opdrachten om
andere leerplandoelen te realiseren.
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hernomen en verder uitgediept tot ‘presenteren
en etaleren’ over de jaren heen.
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3.21.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
• Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.21.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in arbeidsmarktgericht onderwijs (BSO) in het studiegebied Mode.
1ste graad
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
bedoeld als een proevertje.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met het
beroep. Bijvoorbeeld: leren ontdekken/omschrijven/ kennis maken met de modesector. De resterende
onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: BVL Beroepenveld Mode: modewereld (meer dan kleding maken), beroepen van
ontwerpen naar productie tot verkoop, de generieke / algemene doelen mbt veiligheid, ergonomie,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, basistechnieken/ eenvoudige ontwerpen en ontdekken
van materialen, etiketten / labels, fabricagedocumenten, technische tekeningen, symbolen
gebruiken in eenvoudige patronen, naadwaarden bepalen, snijpatronen, eenvoudige werkstukken
snijden / stikken / strijken / presenteren…
2de graad
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met onderliggende
basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd wordt
prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Moderealisatie en -presentatie: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne,
veiligheid, ergonomie, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, inzicht in de modewereld en
trends, de gezondheidsproblemen zijn niet prioritair (deze komen ook in de 3° graad in voldoende
mate aan bod), mode- en interieurartikelen, inzicht in weefsels en textielmaterialen, patronen
tekenen, stukken en onderdelen knippen / stikken / afwerken, aanpassingen doen/ retouches en
herstellingen uitvoeren, werkstukken wassen / strijken en presenteren / etaleren, communicatieve
en sociale vaardigheden, advies geven is niet prioritair (dit komt ook in de 3° graad in voldoende
mate aan bod), artikelen verpakken in functie van verkoop is niet prioritair (dit komt ook in de 3°
graad voldoende aan bod) …
3de graad
In de derde graad ligt de focus op het verwerven van vaardigheden met onderliggende kennis.
De kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De vaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld met
de kennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen op het
verder aanleren en intensief inoefenen van deze vaardigheden. Indien mogelijk, nodig en gewenst is er
ook ruimte voor het aanbieden van stage (bij voorkeur voor het tweede jaar van de derde graad).
Omdat het aanbod aan stageplaatsen misschien beperkt zal zijn, moet men erop letten dat dit de
stagemogelijkheden voor het derde jaar van de derde graad niet in het gedrang brengt. Hierbij hanteren
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we het principe: voorrang voor leerlingen van het 7° jaar, dan leerlingen van het 6° jaar en dan
leerlingen van het 5° jaar. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Moderealisatie en -verkoop: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid,
ergonomie, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, modewereld / mode- en distributiesector,
evolutie in de sector en eigen deskundigheid, modetrends en collecties, meest voorkomende
gezondheidsproblemen, toestellen/ apparatuur en producten/ materialen / grondstoffen worden
functioneel gekoppeld, mode- en interieurartikelen maken, diverse weefsels en textielmaterialen,
diverse / complexere patronen tekenen, stukken en onderdelen knippen / stikken (specifieke
technieken) / afwerken, aanpassingen doen/ retouches en herstellingen uitvoeren, werkstukken
wassen / strijken en presenteren / etaleren, inzicht in verkoop van mode- en interieurartikelen,
advies geven, communicatieve en sociale vaardigheden, …
3de jaar van de 3de graad
De focus van dit leerjaar ligt op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt. Onderliggende
kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden. Zodra het terug mogelijk is om stage aan te
bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig, gewenst) hier maximaal op in te zetten, omdat
verworven kennis en vaardigheden in een reële context kunnen worden aangeleerd, ingeoefend en
geëvalueerd. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Mode-verkoop: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, we focussen op complexere opdrachten/ trends en
zelfstandig werken, evolutie in de sector/ trends/ collecties en eigen deskundigheid, op tempo
werken, toestellen/ apparatuur en producten/ materialen / grondstoffen worden functioneel
gekoppeld, mode- en interieurartikelen maken en extra focus op ‘verkoop’, diverse weefsels en
textielmaterialen, diverse / complexere patronen tekenen, stukken en onderdelen knippen / stikken
(specifieke technieken) / afwerken, aanpassingen doen/ retouches en herstellingen uitvoeren,
werkstukken wassen / strijken en presenteren / etaleren – visual merchandising, communicatieve en
sociale vaardigheden, de bedrijfsorganisatorische en commerciële aspecten van een mode /
interieurzaak, winkel- en stockbeheer, advies en verkoop…
• Modespecialisatie en trendstudie: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid,
ergonomie, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, we focussen op complexe / moeilijke /
exclusieve opdrachten, zelfstandig en op tempo werken, evolutie in de sector/ trends/ collecties en
eigen deskundigheid, toestellen/ apparatuur en producten/ materialen / grondstoffen worden
functioneel gekoppeld, uitdagende mode- en interieurartikelen maken met extra focus op ‘studie van
trends en specialisatie in mode’, diverse exclusievere / nieuwste weefsels en textielmaterialen,
diverse / complexe/ moeilijke patronen tekenen, stukken en onderdelen knippen / stikken
(specifieke/ meest actuele / vernieuwende technieken) / afwerken, aanpassingen doen/ retouches
en herstellingen uitvoeren, werkstukken wassen / strijken en presenteren / etaleren op een
eigentijdse manier, inzicht in de effectieve kostprijs van een werkstuk / retouche, advies aan de
klant…
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3.22.

Mode (TSO)

3.22.1. Selectie
Voorbeeld studiegebied Mode TSO
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In het leerplan 3° graad Creatie en mode staat
het leerplandoel:
‘De leerlingen tonen interesse voor de invloed
die de biotechnologie heeft op de evolutie van
textiel.’
Dit is een differentiatie- of uitbreidingsdoel en
moet niet behandeld worden.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

In het leerplan 2° graad Creatie en mode staan
leerplandoelen mbt ‘de verwerkings- en
afwerkingsmogelijkheden van materialen’.
Deze doelen zijn belangrijke voorkennis om echt
inzicht te verwerven in (de uitvoering van) de
technieken.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Na de 3° graad Creatie en mode kunnen
leerlingen instromen in de arbeidsmarkt of
verder studeren. Voor wie instroomt in de
arbeidsmarkt is het kunnen werken met een
softwarepakket (bv CAD) belangrijk.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

In alle leerplannen van het studiegebied Mode
TSO staan leerplandoelen mbt ‘het werken met
technische fiches’.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De generieke doelstellingen mbt veilig,
ergonomisch en kwaliteitsbewust handelen
worden eerst apart aangeleerd en daarna verder
functioneel geïntegreerd in opdrachten om
andere leerplandoelen te realiseren.
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jaren heen.
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3.22.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
• Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

3.22.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in onderwijs gericht op dubbele finaliteit (TSO) in het studiegebied
Mode.
1ste graad
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
bedoeld als proevertje.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met de
verschillende studierichtingen en het beroep. Bijvoorbeeld leren ontdekken/omschrijven wat beroepen
inhouden, welke opleidingen hiervoor geschikt zijn, binnen de mode meer bepaald creatie en
vormgeving... De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Creatie en vormgeving: behoeften, basiskleurenleer, algemene doelen mbt veiligheid,
ergonomie, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, ontdekken van materialen / technieken en
gereedschappen, verwerking- en afwerkingsmogelijkheden van materialen, kenmerken van weefsels,
textielmaterialen, modellen voor kleding en interieurartikelen , etiketten / labels, van idee ( met
inleef- en inspiratiefase) naar creatief voorontwerp en patroon/ vorm – manueel en
computergestuurd (software), fabricageschema, werkstukken maken (snijden / stikken / strijken) en
presenteren…
2de graad
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met onderliggende
basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, is het aangeraden om de focus te
leggen op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd
wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Creatie en mode: functies in een confectiebedrijf, stijl/ kunstperiodes versus huidig
modebeeld, werken met basismaterialen / technieken en gereedschappen, softwarepakketten,
marktonderzoek, algemene doelen mbt veiligheid, ergonomie, kwaliteit ed. worden functioneel
gekoppeld, productieplanning, van idee ( met inleef- en inspiratiefase) naar creatief voorontwerp en
patroon/ vorm (adhv technische tekening)– manueel en met CAD- typografie / visual merchandising /
conceptpresentatie – basispatronen graderen – snijpatroon (manueel en met CAD) – snijplan,
prototype, …
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3de graad
In de derde graad kan men onderscheid maken in richtingen die vooral voorbereiden op doorstroom
naar het hoger onderwijs en richtingen die – naast voorbereiden op doorstroom- ook voorbereiden op
integratie op de arbeidsmarkt. Veelal zal de component stage hier een onderscheid in maken.
Opleidingen die vooral gericht zijn op doorstroom naar het hoger onderwijs kunnen de
kennisonderdelen al grotendeels via afstandsonderwijs aanbieden (pre-teaching). Zodra er terug
contactmomenten zijn, kan er nagegaan worden of de doelstellingen bereikt zijn en remediëren en
bijsturen waar nodig.
Opleidingen die –naast voorbereiden op doorstroom- ook voorbereiden op arbeidsmarktfinaliteit,
hebben vaak een grotere component stage dan de richtingen die vooral voorbereiden op doorstroom.
Het is dan ook aangewezen om in deze studierichtingen – naast het aanleren van kennis, ook in te
zetten op het aanleren van technieken en deze (indien mogelijk, nodig, gewenst) verder te laten
inoefenen op stage. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Creatie en mode: Belgische confectiesector, functies in een modebedrijf, evolutie in de
sector / trends / technologische ontwikkelingen/ materialen en textiel, werken met diverse weefsels
/ stoffen en materialen, diverse softwarepakketten, marktonderzoek, consumentengedrag,
marketinginstrumenten, van idee ( met inleef- en inspiratiefase) naar creatief voorontwerp en
patroon/ vorm (adhv technische tekening)– manueel en met CAD- typografie / visual merchandising /
conceptpresentatie- met extra focus op creatieve ontwerpen met als doel het samenstellen van een
eigen collectie – basispatronen graderen – snijpatroon (manueel en met CAD) – snijplan, realiseren
van een proefmodel / prototype, fabricagedossier, algemene doelen mbt veiligheid, ergonomie,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, productieproces van kleding, distributie van kleding,
inkoopbeleid, …
3de jaar van de 3de graad
De focus van dit leerjaar ligt vaak op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt. Onderliggende
kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden. Zodra het terug mogelijk is om stage aan te
bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig, gewenst) hier maximaal op in te zetten, omdat
verworven kennis en vaardigheden in een reële context kunnen worden aangeleerd, ingeoefend en
geëvalueerd. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Creatie en patroonontwerpen: Overkoepelende organen sector / overlegorganen
confectiebedrijf, ontwerpafdeling / stylingafdeling / patroonafdeling, evolutie in de sector /
modetrends - trendsetters/ nieuwste technologische ontwikkelingen/ materialen/
(afwerkings)technieken, werken met diverse weefsels / stoffen /textiel, CAD efficiënt gebruiken, van
idee naar creatie / collectie – graderen uitdiepen – snijpatroon– snijplan, realiseren van een
proefmodel / prototype, fabricagedossier, algemene doelen mbt veiligheid, ergonomie, kwaliteit ed.
worden functioneel gekoppeld, advies, …
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3.23.

Muzikale opvoeding/Plastische opvoeding/Artistieke opvoeding

3.23.1. Selectie
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Muzikale opvoeding/Plastische
opvoeding/Artistieke opvoeding 1e graad A- en
B-stroom:
16.7 De leerlingen creëren artistiek werk vanuit
een afgebakende opdracht en de eigen
verbeelding
16.8 De leerlingen experimenteren met diverse
artistieke bouwstenen zoals taal, lichaam,
ruimte, tijd, vorm, kleur, klank, digitale data
Muzikale opvoeding BSO 2e graad VV:
Geen prioritaire doelen in termen van het
gevalideerd doelenkader
Muzikale opvoeding TSO 2e en 3e graad STW:
Geen prioritaire doelen in termen van het
gevalideerd doelenkader
Muziekvakken KSO 2e en 3e graad
De huidige leerplannen 2e en 3e graad KSO zijn
niet gebaseerd op ET. Het is evenwel primordiaal
voor de artistieke ontwikkeling dat het
leerproces niet stilgelegd wordt en dat derhalve
zeker de leerplandoelen i.v.m (1) de ontwikkeling
en toepassing van basistechnieken van het
instrument of stem, (2) de opbouw van een
basisrepertoire en (3) het ontwikkelen en
toepassen van een studiemethode i.f.v.
instrument of stem en artistieke rijping, als
prioritair beschouwd moeten worden. Gezien
het hier handelt om geïndividualiseerd onderwijs
dient de precieze invulling af te hangen van de
reeds verworven competenties en de artistieke
en technische rijpheid van de betrokken leerling.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Muzikale opvoeding/Plastische
opvoeding/Artistieke opvoeding 1e graad A- en
B-stroom:
Ja, de leerplandoelen worden doorgetrokken
doorheen alle graden (spiral learning)
Muzikale opvoeding BSO 2e graad VV:
Geen LPD waarop later voortgebouwd wordt

Essentiële doelen afbakenen SO

71

zonder dat de inhoud opnieuw herhalend
aangeboden wordt
Muzikale opvoeding TSO 2e en 3e graad STW:
Geen LPD waarop later voortgebouwd wordt
zonder dat de inhoud opnieuw herhalend
aangeboden wordt
Muziekvakken KSO 2e en 3e graad
Ja. Zeker de leerplandoelen i.v.m (1) de
ontwikkeling en toepassing van basistechnieken
van het instrument of stem, (2) de opbouw van
een basisrepertoire en (3) het ontwikkelen en
toepassen van een studiemethode i.f.v.
instrument of stem en artistieke rijping
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Muzikale opvoeding/Plastische
opvoeding/Artistieke opvoeding 1e graad A- en
B-stroom
Ja, leerplandoelen 16.7 en 16.8 kunnen bepalend
zijn voor de basisoptiekeuze 2e jaar
Muzikale opvoeding BSO 2e graad VV:
LPD 3 = een repertoire beheersen van muzikale
animatie voor kinderen en muzikale animatie
voor bejaarden en het onder begeleiding kunnen
uitvoeren
Muzikale opvoeding TSO 2e graad STW:
De LPD i.v.m. creatief musiceren (LPD 1-3 voor
het eerste jaar en LPD 1-3 voor het tweede jaar)
Muzikale opvoeding TSO 3e graad STW:
De LPD i.v.m. creatief musiceren (LPD 1-4)
Muziekvakken KSO 2e en 3e graad
Ja. Zeker de leerplandoelen i.v.m (1) de
ontwikkeling en toepassing van basistechnieken
van het instrument of stem, (2) de opbouw van
een basisrepertoire en (3) het ontwikkelen en
toepassen van een studiemethode i.f.v.
instrument of stem en artistieke rijping

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
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opvoeding/Artistieke opvoeding 1e graad A- en
B-stroom
Alle leerplandoelen zijn opgevat volgens spiral
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het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

learning
Muzikale opvoeding BSO 2e graad VV:
Graadsleerplan zonder opgelegde volgorde (alle
doelen kunnen zowel in 1e als 2e jaar
geïmplementeerd worden). Doorschuiven naar
het 2e jaar is dus een optie
Muzikale opvoeding TSO 2e en 3e graad STW:
Leerplandoelen zijn opgevat volgens spiral
learning (binnen de graad en over de graad)
Muziekvakken KSO 2e en 3e graad
Het is primordiaal voor de artistieke ontwikkeling
dat het leerproces niet stilgelegd wordt en dat
derhalve zeker blijvend aan de leerplandoelen
i.v.m (1) de ontwikkeling en toepassing van
basistechnieken van het instrument of stem, (2)
de opbouw van een basisrepertoire en (3) het
ontwikkelen en toepassen van een
studiemethode i.f.v. instrument of stem en
artistieke rijping, gewerkt wordt

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Muzikale opvoeding/Plastische
opvoeding/Artistieke opvoeding 1e graad A- en
B-stroom
Nee
Muzikale opvoeding BSO 2e graad VV:
n.v.t.
Muzikale opvoeding TSO 2e en 3e graad STW:
n.v.t.
Muziekvakken KSO 2e en 3e graad
Het is primordiaal voor de artistieke ontwikkeling
dat het leerproces niet stilgelegd wordt en dat
derhalve zeker blijvend aan de leerplandoelen
i.v.m (1) de ontwikkeling en toepassing van
basistechnieken van het instrument of stem, (2)
de opbouw van een basisrepertoire en (3) het
ontwikkelen en toepassen van een
studiemethode i.f.v. instrument of stem en
artistieke rijping, gewerkt wordt
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3.23.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Muzikale opvoeding/Plastische opvoeding/Artistieke opvoeding 1 e graad A- en B-stroom
Pre-instructie voor leerplandoelen 16.7 De leerlingen creëren artistiek werk vanuit een
afgebakende opdracht en de eigen verbeelding en 16.8 De leerlingen experimenteren met
diverse artistieke bouwstenen zoals taal, lichaam, ruimte, tijd, vorm, kleur, klank, digitale data
zal zich best richten op het voorbereidend aanbrengen van volgende elementen van de
conceptuele en/of procedurele kennis zodat in een later stadium direct kan overgegaan
worden naar het effectief creatief handelen:
•

elementaire artistieke vaktaal: samenhang, herhaling, contrast, verwachting en
verrassing
• basistechnieken en materialen van de gekozen discipline zoals de beeldende kunsten,
audiovisuele kunsten, dans, muziek, drama, in functie van de afgebakende opdracht
• werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen zoals bestuderen van artistieke
werken, verzamelen van indrukken of objecten, noteren, documenteren
Bij voorkeur wordt dit aangebracht via praktijkvoorbeelden en -waar mogelijk en zinvolgekoppeld aan een aantal aantal kleinere opdrachten waar gewerkt kan worden aan de
volgende elementen van de conceptuele en procedurele kennis
• gebruik van basistechnieken
• manieren om te variëren en combineren met artistieke bouwstenen
Muziekvakken KSO 2e en 3e graad
Invulling en het minimaal noodzakelijke hangt af van de reeds verworven competenties en de
artistieke en technische rijpheid van de individuele leerling

Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
Muzikale opvoeding/Plastische opvoeding/Artistieke opvoeding 1 e graad A- en B-stroom
16.7 De leerlingen creëren artistiek werk vanuit een afgebakende opdracht en de eigen
verbeelding en 16.8 De leerlingen experimenteren met diverse artistieke bouwstenen zoals
taal, lichaam, ruimte, tijd, vorm, kleur, klank, digitale data
➯ alle leerlingen
Muzikale opvoeding BSO 2e graad VV
LPD 3 = een repertoire beheersen van muzikale animatie voor kinderen en muzikale animatie
voor bejaarden en het onder begeleiding kunnen uitvoeren
➯ alle leerlingen
Muzikale opvoeding TSO 2e en 3e graad STW
De LPD i.v.m. creatief musiceren
➯ alle leerlingen
Muziekvakken KSO 2e en 3e graad
Leerplandoelen i.v.m (1) de ontwikkeling en toepassing van basistechnieken van het
instrument of stem, (2) de opbouw van een basisrepertoire en (3) het ontwikkelen en
toepassen van een studiemethode i.f.v. instrument of stem en artistieke rijping
➯ alle leerlingen. Invulling hangt af van de reeds verworven competenties en de artistieke
en technische rijpheid van de individuele leerling

Essentiële doelen afbakenen SO

74

3.24.

Nederlands

3.24.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Voor Nederlands zijn alle doelen gebaseerd op
eindtermen. Wanneer we een selectie maken
voor prioritaire doelen, vallen er op basis van dit
criterium nog geen doelen af.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

2de graad ASO|TSO|KSO [2012/019]
‘De leerlingen kunnen tekstsoorten schrijven op
structurerend niveau, voor een onbekend
publiek’ (LPD 25) is een leerplandoel dat
belangrijke voorkennis bevat. Ongeacht de
vervolgstudie wordt hierop verder gebouwd in
de vaardigheid ‘schrijven’.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (i.f.v. verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

3de graad ASO [2015/012]
‘De leerlingen kunnen verschillende strategieën
gebruiken om aan onbekende woorden
betekenis toe te kennen’ (LPD 10), is een
prioritair leerplandoel voor leerlingen die
doorstromen naar het hoger onderwijs. Ze
moeten voor zichzelf een concreet stappenplan
ontwikkeld hebben voor hoe ze nieuwe woorden
leren. Dit zal vooral aan bod komen in de lees- en
luistertaken die nog gepland staan.
3de graad BSO, Kantoor en Verkoop [2010/034]
‘De leerlingen kunnen op structurerend niveau
zakelijke mededelingen doen bij de kerntaken uit
de context van ofwel kantoor (K) ofwel verkoop
(V), die onderstaand als leerinhouden worden
beschreven’ (LPD 8), is bijvoorbeeld een
belangrijke leerplandoelstelling in functie van
doorstroom naar de arbeidsmarkt. Dit prioritaire
doel, met het correct kunnen afhandelen van
een telefoongesprek, is cruciaal voor de
leerlingen, i.f.v. doorstroom naar de
arbeidsmarkt.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
Essentiële doelen afbakenen SO

Voor Nederlands geldt algemeen dat we een
cyclisch, spiraalvormig leerplan hebben. We
hebben geen chronologisch, consecutief
leerplan, zoals bijvoorbeeld wiskunde of
geschiedenis. Om die reden kunnen
verschillende leerplandoelen ook doorgeschoven
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bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

worden naar het volgende leerjaar, ook over de
graad heen, waar het doel dan op een complexer
niveau gerealiseerd wordt.
2de graad ASO|TSO|KSO [2012/019] naar 3de
graad ASO|TSO|KSO [2015/012]
‘De leerlingen kunnen spreken op beoordelend
niveau, voor een onbekend publiek’ (LPD 20 in
de 2de graad), keert op hetzelfde niveau terug
(als LPD 16) in de 3de graad. Het verschil bij deze
2 identieke doelen, zit in de leerinhouden.
Sommige leerinhouden zijn dezelfde in 2e en 3e
graad, zoals inlichtingen vragen, aanvragen doen,
klachten/bezwaren formuleren, activerende
boodschappen formuleren. Dit betekent dat deze
leerinhouden kunnen worden doorgeschoven
naar de 3de graad en daar behandeld worden. Dit
doel zou je dus eventueel kunnen schrappen in
de 2de graad.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

1e graad A-stroom [2010/003]
Bij LEERPLANDOELSTELLING 38: ‘De leerlingen
kunnen bij alle leerplandoelstellingen Nederlands
de bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen
en termen gebruiken op de volgende domeinen
en subdomeinen’ (LPD 38) komt spelling aan
bod, maar dit wordt ook in horizontale
samenhang met de vaardigheden aangeboden.
Zo komen spellingvormen ook weer in LPD 35:
‘Met het oog op doeltreffende communicatie
kunnen de leerlingen in voor hen relevante en
concrete taalgebruiksituaties en op hun niveau
reflecteren op een aantal aspecten van het
taalsysteem met betrekking tot: klanken,
woorden, zinnen, teksten, spellingvormen,
betekenissen.’
Het volstaat om dit schooljaar spelling als
criterium op te nemen bij een (uitgebreide)
schrijftaak. Niet alle spellingcomponenten
kunnen nog met evenveel diepgang aan bod
komen. Spelling zal in horizontale en verticale
samenhang met andere vaardigheden
heropgenomen worden.
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3.24.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld Nederlands 1e graad A-stroom [2010/003]
‘De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren en kijken naar teksten bestemd voor bekende
leeftijdgenoten (LPD 4)’ is een prioritair doel, maar vermits dit doel ook in de tweede graad aan bod
komt kan de complexiteit beperkt worden. Uiteenzettingen en probleemstellingen m.b.t. een
leerstofonderdeel, komen nu vaak aan bod bij de aanlooplessen. Het is niet noodzakelijk hier extra
aandacht aan te besteden. Ook in de 2e graad komt dit leerplandoel opnieuw aan bod. Hier kunnen met
de vakgroep afspraken gemaakt worden over de verwachte complexiteit.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.25.

PAV

3.25.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Voor PAV gaat het over leerplandoelen of
clustering van leerplandoelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

De leerplannen van PAV bestaan grotendeels uit
vaardigheden en attitudes. De vaardigheden en
attitudes worden in elk leerjaar in verschillende
contexten functioneel geïntegreerd.

Bijv.: de leerlingen kunnen schaal functioneel
gebruiken (2de graad PAV)

Bovendien komen de vaardigheden van de 2de
graad terug in de 3de graad (1+2) en 3de graad
(3).
Zij het dan in complexere functionele
opdrachten.
Gezien de herhaling van de leerplandoelen in de
opeenvolgende leerplannen zijn de
leerplandoelen belangrijke voorkennis
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

PAV heeft als doel jongeren te integreren in de
maatschappij en de beroepswereld. Heel wat
vaardigheden en attitudes ondersteunen deze
integratie: taalvaardigheid, rekenvaardigheid,
ICT, werken in teamverband, probleemgestuurd
werken, solliciteren…

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Gezien de herhaling van de leerplandoelen in de
opeenvolgende leerplannen kunnen de
leerplandoelen gemakkelijk worden
doorgeschoven.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De vaardigheden en attitudes worden in elk
leerjaar in verschillende contexten aangeboden.
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde
leerplandoelen voldoende zijn aangeboden.
Door de horizontale samenhang met BGV kan
het zijn dat bepaalde leerplandoelen voldoende
zijn aangeboden in PAV en BGV samen.
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3.25.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.26.

Personenzorg (BSO)

3.26.1. Selectie
Voorbeeld studiegebied Personenzorg BSO
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

in het leerplan 7 Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige staat het leerplandoel:

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

In het leerplan 2° graad Verzorging-Voeding
staan leerplandoelen mbt ‘observeren /
interpreteren en rapporteren’.

‘De leerlingen beschrijven de aandachtspunten
bij de zorg van een cliënt met maagsonde.’
Dit is een differentiatie- of uitbreidingsdoel en
moet niet behandeld worden.

Deze leerplandoelen zijn essentieel binnen dit
leerplan en worden ook verder uitgediept in de
3° graad. De voorkennis vanuit de 2° graad is
daarom belangrijk.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

In het leerplan 3° graad Verzorging staan doelen
mbt de gezinszorg / thuissituatie. De essentie
van deze context is belangrijker voor leerlingen
die verder studeren in 7 Thuis- en bejaardenzorg
/ zorgkundige dan voor leerlingen 7 Kinderzorg.
Het leerplan 7 Thuis- en bejaardenzorg /
zorgkundige is nu nog zwaarder dan voorheen
(met de uitbreiding van het takenpakket voor de
zorgkundige), waardoor kennismaking (via alle
mogelijke alternatieven buiten stage) met deze
context in 6 verzorging voor deze leerlingen
belangrijk is.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

In alle leerplannen uit het studiegebied
Personenzorg BSO staan doelen mbt ‘EHBO’.
Deze doelen kunnen altijd in een volgend
schooljaar opgepikt worden. Bovendien worden
ook op schoolniveau vaak initiatieven in het
kader van het gezondheidsbeleid hierrond
genomen.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De generieke doelstellingen mbt hygiënisch,
veilig, ergonomisch, milieubewust en
kwaliteitsbewust handelen worden eerst apart
aangeleerd en daarna verder functioneel
geïntegreerd in opdrachten om andere
leerplandoelen te realiseren.
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3.26.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
• Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
• Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële

3.26.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in arbeidsmarktgericht onderwijs (BSO) in het studiegebied
Personenzorg.
1ste graad
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
ondergeschikt aan kennismaken met verschillende studierichtingen.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met de
verschillende studierichtingen. Bijvoorbeeld: leren ontdekken/omschrijven wat beroepen inhouden,
welke studierichtingen hiervoor geschikt zijn, … De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed
aan:
• Bij voorbeeld: BVL Beroepenveld Verzorging-voeding: studiemogelijkheden in de 2° graad, de
generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden
functioneel gekoppeld, basiskennis mbt voedingsmiddelen / voedingsstoffen en gezonde voeding,
basistechnieken en principes mbt het bereiden van een eenvoudige maaltijd, elementaire
zelfzorgvaardigheden mbt werk / studie / ontspanning / slaap / toiletruimte en –gerief/ textiel,
elementaire zelfzorgvaardigheden mbt lichaamshygiëne, basisprincipes EHBO, elementaire
communicatieve en sociale vaardigheden,…
2de graad
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met onderliggende
basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd wordt
prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Verzorging-Voeding: studiekeuzemogelijkheden in 3° graad, de generieke / algemene
doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld,
basisvaardigheden en technieken, voedingswaarde: rekening houden met de voedingswaarde bij het
kiezen van voedingsmiddelen uit volgende productgroepen: water/ graanproducten en aardappelen/
groenten en fruit/ melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten/ vlees vis eieren en
vervangproducten / smeer- en bereidingsvet / restgroep’, indeling voedingsstoffen volgens
voedingswaarde, belang van evenwichtige gevarieerde voeding en een voedingsmodel als
hulpmiddel, essentie van zorg voor woon- en leefklimaat en onderhoud ervan, gezondheidszorg,
algemeen welzijn, basisvaardigheden mbt lichaamshygiëne en lichaamszorg, communicatieve en
sociale vaardigheden, essentie van de zintuigen en de stelsels, menselijk gedrag en
omgangsvaardigheden, …
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3de graad
In de derde graad ligt de focus op het verwerven van vaardigheden met onderliggende kennis.
De kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De vaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld met
de kennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen op het
verder aanleren en intensief inoefenen van deze vaardigheden. Indien mogelijk, nodig en gewenst is er
ook ruimte voor het aanbieden van stage (bij voorkeur voor het tweede jaar van de derde graad).
Omdat het aanbod aan stageplaatsen misschien beperkt zal zijn, moet men erop letten dat dit de
stagemogelijkheden voor het derde jaar van de derde graad niet in het gedrang brengt. Hierbij hanteren
we het principe: voorrang voor leerlingen van het 7° jaar, dan leerlingen van het 6° jaar en dan
leerlingen van het 5° jaar. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Verzorging: : studiekeuze- en beroepsmogelijkheden in 7° jaar, de generieke /
algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel
gekoppeld, essentie ontwikkelingsfasen / doelgroepen van baby tot senioren, hulp bij algemene
lichaams- en huidverzorging, hulp bij bijzondere zorg: decubitus en smetten, hulp bij zorg voor
kleding, bedtechnieken, hulp bij zorg voor houding en bewegen, hulp bij zorg voor voeding, zorg bij
uitscheiding, voeding en leefgewoonten aanpassen ifv spijsverteringsstoornissen, diabetes,
basisbehoeften en zorgbehoeften / gezondheidsgedrag, ziekte (bij kinderen en ouderen),
psychosociale begeleiding, preventie van besmettingen, EHBO, observeren / interpreteren en
rapporteren, sociale en communicatieve vaardigheden, omgaan met gezinsproblemen /
conflicthantering,…
• Organisatiehulp: : studiekeuze- en beroepsmogelijkheden in 7° jaar, de generieke / algemene doelen
mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld,
basisterminologie gezondheidszorg / organogram organisatie, sociale wetgeving
(arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, loon, sociale zekerheid), beroepshouding, technieken,
producten en materialen mbt schoonmaak / onderhoud / transport / voeding en zorg, reinigen /
ontsmetten / schoonmaken, magazijn / ontvangst goederen / stockeren goederen,
maaltijdproductie, maaltijdbediening / hulp, afvalbeheer, interieurzorg, medicatie, …
3de jaar van de 3de graad
De focus van dit leerjaar ligt op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt. Onderliggende
kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden. Zodra het terug mogelijk is om stage aan te
bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig, gewenst) hier maximaal op in te zetten, omdat
verworven kennis en vaardigheden in een reële context kunnen worden aangeleerd, ingeoefend en
geëvalueerd. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Kinderzorg: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie,
milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, professionele relatie, relatie met kinderen,
kwaliteitsbewust handelen, samenwerken met het team/ ouders en externen / buurt, sociale en
communicatieve vaardigheden, observeren / interpreteren en rapporteren van gedrag en het
handelen hierop afstemmen, begeleiden van kinderen (bij aankomst en afhalen, bij eetmomenten,
bij rust- en bewegingsmomenten, bij zorgmomenten, bij activiteiten), eigen deskundigheid,
reflectie,…
• Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid,
ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, professionele zorgrelatie,
kwaliteitsbewust handelen, wettelijke reglementeringen en procedures, samenwerken met het
interdisciplinair team, communicatieve en sociale vaardigheden, observeren / interpreteren en
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rapporteren, samenwerken met de cliënt en zijn netwerk, empowerment en zelfredzaamheid,
levenskwaliteit, moeilijke momenten, grensoverschrijdend gedrag, zorgtaken (plannen / organiseren
/ uitvoeren)- technieken die foutief kunnen worden aangeleerd of een veiligheidsrisico inhouden
worden op school aangeleerd, preventie, EHBO, eigen deskundigheid, …
• Organisatie-assistentie: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, inzicht in de sector / takenpakket en bevoegdheden,
logistieke taken (bedopmaak, mobiliseren en positioneren, zorg voor linnen / textiel), transport
(materiaal, stalen, apparaten), hulp bij verplaatsingen, hulp bij maaltijdbereiding, onderhoud ruimtes
en materialen, sociale en communicatieve vaardigheden, voorraad- en stockbeheer, administratie,
observeren / interpreteren en rapporteren, EHBO, nieuwe ontwikkelingen binnen de sector, eigen
deskundigheid, …
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3.27.

Personenzorg (TSO)

3.27.1. Selectie
Voorbeeld studiegebied Personenzorg TSO
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

In het leerplan 1° graad Sociale en technische
vorming staat het leerplandoel:

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

In het leerplan 2° graad Sociale en technische
wetenschappen staan leerplandoelen mbt
‘observeren / interpreteren en rapporteren’.

‘De leerlingen beoordelen voedingsmiddelen
naar voedingswaarde.’
Dit is een uitbreidings- of differentiatiedoel, wat
niet moet behandeld worden.

Deze leerplandoelen zijn essentieel binnen dit
leerplan en worden ook verder uitgediept in de
3° graad. De voorkennis vanuit de 2° graad is
daarom belangrijk.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

In het leerplan 2° graad Sociale en technische
wetenschappen staan leerplandoelen mbt
‘voeding’ die belangrijk zijn voor leerlingen die
verder studeren in de 3° graad Sociale en
technische wetenschappen, maar niet voor
leerlingen die verder studeren in de 3° graad
Gezondheids- en welzijnswetenschappen of in de
3° graad Jeugd- en gehandicaptenzorg omdat het
aandeel ‘voeding’ in deze opleidingen verschilt.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

In alle leerplannen uit het studiegebied
Personenzorg TSO staan doelen mbt ‘EHBO’.
Deze doelen kunnen altijd in een volgend
schooljaar opgepikt worden. Bovendien worden
ook op schoolniveau vaak initiatieven in het
kader van het gezondheidsbeleid hierrond
genomen.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De generieke doelstellingen mbt hygiënisch,
veilig, ergonomisch, milieubewust en
kwaliteitsbewust handelen worden eerst apart
aangeleerd en daarna verder functioneel
geïntegreerd in opdrachten om andere
leerplandoelen te realiseren.
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3.27.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
• Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

3.27.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in onderwijs gericht op dubbele finaliteit (TSO) in het studiegebied
Personenzorg.
1ste graad
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
ondergeschikt aan kennismaken met verschillende studierichtingen.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met de
verschillende studierichtingen. Bijvoorbeeld leren ontdekken/omschrijven wat beroepen inhouden,
welke opleidingen hiervoor geschikt zijn, ... De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Sociale en technische vorming: studiemogelijkheden in de 2° graad, de generieke /
algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel
gekoppeld, elementaire communicatieve en sociale vaardigheden, elementaire
zelfzorgvaardigheden, basisprincipes EHBO, basiskennis mbt voedingsmiddelen / voedingsstoffen en
gezonde voeding, basistechnieken en principes mbt het bereiden van een gezonde maaltijd,…
2de graad
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met onderliggende
basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, is het aangeraden om de focus te
leggen op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd
wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Sociale en technische wetenschappen: studiemogelijkheden in de 3° graad, de
generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden
functioneel gekoppeld, observeren / interpreteren en rapporteren, menselijk gedrag en menselijke
interactie, normen en waarden, communicatieproces / communicatiestoornissen, communicatieve
en sociale vaardigheden, identiteit, diversiteit, mensen- en kinderrechten, vooroordelen, EHBO,
basisprincipes en -technieken met aandacht voor het behoud van voedingswaarde, rol van de
voedingsstoffen, gebruik van een voedingsmodel als hulpmiddel voor gezonde voeding…
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3de graad
In de derde graad kan men onderscheid maken in richtingen die vooral voorbereiden op doorstroom
naar het hoger onderwijs en richtingen die – naast voorbereiden op doorstroom- ook voorbereiden op
integratie op de arbeidsmarkt. Veelal zal de component stage hier een onderscheid in maken.
Opleidingen die vooral gericht zijn op doorstroom naar het hoger onderwijs kunnen de
kennisonderdelen al grotendeels via afstandsonderwijs aanbieden (pre-teaching). Zodra er terug
contactmomenten zijn, kan er nagegaan worden of de doelstellingen bereikt zijn en remediëren en
bijsturen waar nodig.
Opleidingen die –naast voorbereiden op doorstroom- ook voorbereiden op arbeidsmarktfinaliteit,
hebben vaak een grotere component stage dan de richtingen die vooral voorbereiden op doorstroom.
Het is dan ook aangewezen om in deze studierichtingen – naast het aanleren van kennis, ook in te
zetten op het aanleren van technieken en deze (indien mogelijk, nodig, gewenst) verder te laten
inoefenen op stage. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Sociale en technische wetenschappen: studiekeuzemogelijkheden in
vervolgonderwijs, de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, voedselbederf / ontwikkeling van micro-organismen en
bewaartechnieken, observeren / interpreteren en rapporteren bij diverse doelgroepen, menselijke
interactie en sociale attributietheorie, actief luisteren, conflicthantering, globalisering, sociale
stratificatie, breuklijnen, ontwikkelingsdomeinen / ontwikkelingskenmerken en ontwikkelingstaken
per levensloopfase, EHBO, basistechnieken en principes ifv gezonde voeding voor een doelgroep,
meest voorkomende gezondheidsproblemen per doelgroep, voedingsmodellen, …
• Gezondheids- en welzijnswetenschappen: studiekeuzemogelijkheden in vervolgonderwijs, de
generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden
functioneel gekoppeld, observeren / interpreteren en rapporteren bij diverse doelgroepen,
basisterminologie uit psychologie / agogie(k) en het belang van wetenschappelijk onderbouwde
kennis, gezondheidsgedrag, fasen van gedragsverandering, actief luisteren, conflicthantering,
breuklijnen inzake gezondheid en welzijn, verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid / beroepsgeheim,
ontwikkelingsdomeinen / ontwikkelingskenmerken en ontwikkelingstaken per levensloopfase, belang
van preventie, factoren die gezondheid bepalen, elementaire zorgende vaardigheden, EHBO, rechten
van de mens en het kind mbt gezondheid / welvaart en welzijn, WHO, gezondheids en welzijnszorg in
België en Vlaanderen, gezondheidsdoelstellingen, GVO-actie, voedingsmodellen,
voedingsgewoonten, voedingsproblemen, voedingstekorten, …
• Jeugd- en gehandicaptenzorg: studiekeuze- en beroepsmogelijkheden na JGZ, de generieke /
algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel
gekoppeld, observeren / interpreteren en rapporteren bij doelgroep, basisterminologie uit
psychologie / (ortho)(ped)agogie(k) en het belang van wetenschappelijk onderbouwde kennis,
hulpvraag van een cliënt, werkvormen / sectoren / pleegzorg / adoptie / BUO / organisatiestructuur
en werking van integrale jeugdhulp, actief luisteren, belang van multidisciplinair overleg,
pedagogische visies in het omgaan met een cliënt, probleemgedrag en gedragstherapeutische
technieken, conflicthantering, verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid / beroepsgeheim,
ontwikkelingsdomeinen / ontwikkelingskenmerken en ontwikkelingstaken per levensloopfase,
mogelijke beperkingen/ stoornissen en ondersteuningsmogelijkheden, activiteiten ifv noden
doelgroep, VAPH, rechten van de mens en het kind mbt gezondheid / welvaart en welzijn,
bevoegdheden Federale regering en Vlaamse regering mbt ‘opvoeder / begeleider’, sociale
zekerheid, tegemoetkomingen, elementaire zorgende vaardigheden, EHBO,…
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3de jaar van de 3de graad
De focus van dit leerjaar ligt vaak op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt. Onderliggende
kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden. Zodra het terug mogelijk is om stage aan te
bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig, gewenst) hier maximaal op in te zetten, omdat
verworven kennis en vaardigheden in een reële context kunnen worden aangeleerd, ingeoefend en
geëvalueerd. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
• Bij voorbeeld: Leefgroepenwerking: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid,
ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, observeren / interpreteren en
rapporteren, maatschappelijke ontwikkelingen binnen de sector, communicatieve en sociale
vaardigheden, aansprakelijkheid, professionele relatie, vertrouwensrelatie vanuit gelijkwaardigheid,
gedrag en hulpvraag van de cliënt kaderen vanuit orthopedagogische of psychologische theorieën,
ondersteunen van de cliënt binnen de groep, positieve groepsdynamiek, conflicthantering,
gevarieerd aanbod gerichte / zinvolle/ dag- en vrijetijdsbesteding, ondersteuning bij lichamelijke zorg
/ rust / ontwaken / maaltijd, signaleren van veranderingen in gemoedstoestand ifv welzijn van cliënt,
sociaal netwerk van de cliënt, kwaliteit van leven, EHBO en CPR, handelen binnen de bevoegdheid,
lid van het multidisciplinair team, …
• Internaatswerking: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, observeren / interpreteren en rapporteren,
maatschappelijke ontwikkelingen binnen de sector, communicatieve en sociale vaardigheden,
aansprakelijkheid, professionele relatie, vertrouwensrelatie vanuit gelijkwaardigheid, gedrag en
hulpvraag van de cliënt kaderen vanuit een pedagogisch, psychologisch of sociaal-cultureel kader,
ondersteunen van de cliënt binnen de groep, positieve groepsdynamiek, conflicthantering,
gevarieerd aanbod gerichte / zinvolle/ dag- en vrijetijdsbesteding, ondersteuning bij lichamelijke zorg
/ rust / ontwaken / maaltijd, signaleren van veranderingen in gemoedstoestand ifv welzijn van cliënt,
sociaal netwerk van de cliënt, kwaliteit van leven, EHBO en CPR, handelen binnen de bevoegdheid,
lid van het multidisciplinair team, …
• Animatie in de ouderenzorg: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie,
milieu, kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, communicatieve en sociale vaardigheden gelinkt
aan normale gedragsvormen / gelinkt aan pathologie uit de psychogeriatrie, nieuwe ontwikkelingen
in animatief handelen, algemeen / lokaal tijdskader van doelgroep, observeren / interpreteren en
rapporteren, individueel woon- en leefplan, organiseren van betekentisvolle activiteiten ifv wensen /
ambities en doelen cliënt, referentiepersoon, kwaliteit van leven en wonen, SMK’s, ondersteunen
van zorg, EHBO en CPR, sociaal netwerk van de cliënt, lid van het multidisciplinair team, hanteren
software ifv administratie,…
• Tandartsassistentie: de generieke / algemene doelen mbt hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu,
kwaliteit ed. worden functioneel gekoppeld, tandtechnieken en medische terminologie ifv
tandartspraktijk, vragen / verzoeken / klachten en pijnsymptomen patiënt, richtlijnen en protocollen,
communicatieve en sociale vaardigheden, conflicthantering, afspraken / agenda / onthaal/
begeleiden/ advies en voorlichting / klasseren en voorbereiden getuigschrift voor verstrekte hulp en
geneesmiddelenvoorschrift, software ifv administratie, beroepsgeheim / wet op de privacy / grenzen
bevoegdheid, EHBO, basiskenmerken mond / hoofd / hals, mondpathologieën (behandeling /
preventie), maken van trays, producten / materialen en hulpmiddelen gebruiksklaar maken voor
behandeling, assisteren bij tandheelkundige behandelingen, voorraadbeheer, evoluties en
ontwikkelingen in het beroep,…
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3.28.

Schilderen en decoratie

3.28.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Alle doelen die cursief staan met (U) of (D) erbij
zijn uitbreidingsdoelen of differentiatiedoelen en
dus geen verplichte doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Basisvaardigheden en onderliggende kennis
met betrekking tot schilderwerk en plaatsen van
wandbekleding (inclusief veiligheid werken op
hoogte!).

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

De leerplandoelen 3de graad met betrekking tot
bijvoorbeeld ‘Marmerimitaties’, ‘Houtimitaties’,
‘Speciale schildertechnieken’ en
‘Pistoolschilderen’ zijn geen prioriteit aangezien
deze onderdelen tot de uitbreidingsdoelen
behoren en opnieuw aan bod komen in het
leerplan van het 7de specialisatiejaar ‘Decoratie
en restauratie schilderwerk’.
Als voorbereiding voor de 3de graad bso
‘Schilderwerk en decoratie’ kan de resterende
lestijd in de 2de graad best gebruikt worden in
functie van de mate waarin de leerlingen de
basisvaardigheden en veiligheidsattitudes reeds
verworven hebben voor het:
• veilig werken op (trap)ladders
• uitvoeren van schilderwerk
• aanbrengen van wandbekleding
De nog ontbrekende, maar noodzakelijke
onderliggende basiskennis voor de hierboven
opgesomde vaardigheden kunnen ondertussen
via onderwijs op afstand aangeboden worden.
Alle leerplandoelen met betrekking tot
‘Decoreren’ (plaatsen van onder meer
raamdecoratie of lijst, ornamenten en zuilen)
zijn niet prioritair met het oog op doorstroom
naar de 3de graad.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
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•
•
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de werkzaamheden plannen
de werkplek voorbereiden
opstellen van materiaal- en kostenstaat
uitvoeren van eenvoudige meetkundige
constructies
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het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

• decoratieve afbeeldingen kiezen en uitzetten
• …
Leerplan 2de graad:
Aangezien de vaardigheden en kenniselementen
met betrekking tot decoreren niet meer aan bod
komen in de leerplan van de 3de graad, is het
behandelen van deze leerdoelen niet prioritair.
Het aanbrengen van decoratieve schilderingen
komt zowel in de leerplannen van 2de als de 3de
graad voor en moeten dus op dit moment niet
als prioritair beschouwd worden.
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3.28.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld voor 2de graad:
•
•
•
•
•
•

opstellen van materiaalstaat
opstellen stappenplan
technische tekening en schetsen lezen/maken
selecteren van de juiste materialen en gereedschappen in functie van de opdracht
bepalen welke veiligheidsvoorschriften (PBM’s, CBM’s, pictogrammen, …) van toepassing zijn
…

Voorbeeld voor 3de graad:
•
•
•
•
•
•
•

werkopdrachten begrijpend lezen
technische informatie/plannen raadplegen
bepalen welke veiligheidsvoorschriften (PBM’s, CBM’s, pictogrammen, …) van toepassing zijn
selecteren van de juiste materialen en gereedschappen in functie van de opdracht
oppervlakteberekening om hieruit de benodigde materiaalhoeveelheden te bepalen
kostprijsberekening
…

Projectmatig werken
De complexiteit verhoogt normaal gezien naar het einde van het schooljaar toe. Nu kan er echt gekozen
worden voor ‘eenvoudige’ projecten die de verplichte onderdelen van het leerplan bevatten.
Tijdens het afstandsonderwijs en pre-teaching kunnen de voorbereidingen (opzoekwerk, technische
schema’s, bestelbon, stappenplan, …) van de projecten thuis gebeuren zodat tijdens de
contactmomenten het realiseren van het eindproduct vlot kan verlopen.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.29.

Techniek

3.29.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

‘TP32 (D)trekken op basis van de test(s)
conclusies om het technisch proces en/of het
technisch systeem te optimaliseren.’ is een
verdiepend doel dat niet verplicht is. Bijgevolg is
dit GEEN prioritair doel.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Je selecteert voor het 2 de jaar de inzichten van
de ervaringsgebieden die nog niet aan bod zijn
gekomen.

Durf inhouden van de handboekjes los te laten
om doelgericht te selecteren.

Voor het eerste jaar is er volgend jaar nog
voldoende ruimte om de doelen en de nog niet
aan bod gekomen ervaringsgebieden te
behandelen . Dit jaar zijn er normaal al enkele
van de 5 behandeld.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

In principe worden de meeste van deze doelen
voor leerlingen die bv. naar een meer technisch
georiënteerde richtingen gaan, nog herhaald. In
verder opleidingen wordt er steeds gewerkt met
het probleemoplossende technisch proces
Het technisch proces en de onderzoekcyclus zijn,
in principe, binnen techniek en wetenschap dit
jaar voldoende aan bod gekomen. Het is dus niet
noodzakelijk en prioritair om de leerlingen dit
thuis te laten doorlopen. Indien het voor je
leerlingen wenselijk is toch bijkomende techniek
opdrachten uit te voeren, kies dan voor leuke
kleine projecten waar veiligheid kan
gegarandeerd worden en met materialen die
voor iedere leerling voor handen zijn.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

De niet behandelde ervaringsgebieden en doelen
van het eerste jaar kunnen nog aan bod komen
in het tweede jaar.
De niet behandelde doelen in het tweede jaar
kunnen in beperkte vorm aangeboden worden
om bepaalde inzichten op te doen zoals
omschreven in de voorbeelden op de virtuele
ruimte van smartschool.
De leraar van het eerste jaar dient duidelijk in
kaart te brengen welke ervaringsgebieden reeds
zijn behandeld zodat de leraar van het tweede
jaar hierop kan inpikken en de ‘andere’
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domeinen kan verkennen.
Idem voor tweede jaar: De leerkracht moet in
kaart brengen wat eventueel kort of minder
behandeld is….
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

De onderzoekcyclus is buiten het vak techniek
ook voldoende aan bod gekomen in het vak
natuurwetenschappen. Overleg dit met je
collega van het vak NW.

3.29.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld O27 • de leerlingen beschrijven na een onderzoek dat een overbrenging een beweging kan
versnellen, vertragen of van richting laten veranderen.
Met de vakgroep kan bv. afgesproken worden dat dit jaar enkel de tandwielen of kettingoverbrenging
bij het thema transport aan bod zullen komen (of behandeld/onderzocht worden) en de andere
overbrengingsvormen schrappen we bv.)
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
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3.30.

(Toegepaste) informatica

3.30.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Alle doelen die cursief staan met (U) of (D) erbij
zijn uitbreidingsdoelen of differentiatiedoelen
dus geen verplichte doelen.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

Tweede graad handel en handel talen
toegepaste informatica en dactylografie:
Indien de school in de bovenbouw de
studierichting boekhouden-informatica aanbiedt
is het belangrijk om de focus te leggen op het
probleemoplossend denken en is het
aangewezen om bij wijze van uitzondering toch
de leerplandoelen van de uitbreiding
‘algoritmisch denken’ aan te bieden. Ter
compensatie komen databanken ook aan bod in
de derde graad boekhouden-informatica: ga in
overleg met je collega en behandel databanken
minimaal in de tweede graad. Publicaties en
multimedia kunnen als minder essentieel
beschouwd worden.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

Zie voorbeelden hierboven èn in punt 2.
3de graad boekhouden-informatica:
toepassingsprogramma’s en actuele evoluties
zijn ondergeschikt aan de andere inhouden van
het leerplan. Leerlingen hebben deze
vaardigheden reeds kunnen inoefenen in de
tweede graad. Maak keuzes in de oefeningen die
worden aangeboden en biedt deze geïntegreerd
aan, eventueel via andere vakken.
3de graad handel en secretariaat-talen: leg de
focus op het verder inoefenen van de
vaardigheden van de 2de graad. Voorzie hier
gedifferentieerde oefeningen in functie van de
status van de leerlingen.
Voor secretariaat-talen moet de focus liggen op
doorstroom naar het hoger onderwijs binnen
een handelsrichting. Daarom zijn de
basisvaardigheden met betrekking tot
tekstverwerking, rekenbladen en presentaties
essentieel. Met de focus op doorstroom naar de
arbeidsmarkt ligt de focus eveneens op deze
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vaardigheden en op email en agendabeheer.
Webdesign, databanken, actuele evoluties zijn
als gevolg minder essentieel voor deze
studierichting.
Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarktgerichte
opleiding kantoor en verkoop. De focus moet
hier liggen op vaardigheden die de leerlingen
binnen de kantooromgeving zullen nodig
hebben. Databanken, websites zijn dus niet
essentieel voor deze richting (in functie van
toetreding tot de arbeidsmarkt). Het is dus
aangewezen om de nodige aandacht te blijven
besteden aan de basisvaardigheden van
tekstverwerking, rekenblad en presentatie en
email en agendabeheer.
Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Binnen toegepaste informatica komen de
verschillende toepassingsprogramma’s
(tekstverwerking, rekenblad en presentatie) aan
bod zowel binnen de tweede als binnen de derde
graad. Het is dus zeker mogelijk om keuzes te
maken in functie van de status van de leerlingen:
niet iedereen hoeft met andere woorden
dezelfde opdrachten te krijgen.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

ICT en administratie, tekstverwerker en
rekenblad kunnen voor bepaalde
studierichtingen voldoende aanbod gekomen zijn
in het complementair gedeelte van de 2de graad.

3.30.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Projectmatig werken
De complexiteit verhoogt normaal gezien naar het einde van het schooljaar toe. Nu kan er echt gekozen
worden voor ‘eenvoudige’ projecten die de verplichte onderdelen van het leerplan bevatten.
Tijdens het afstandsonderwijs en pre-teaching kunnen de voorbereidingen (opzoekwerk, stappenplan,
…) van de projecten thuis gebeuren zodat tijdens de contactmomenten het realiseren van het
eindproduct vlot kan verlopen.
De nieuwe basisvaardigheden van toegepaste informatica kunnen via preteaching aan de hand van
instructiefilmpjes aangeleerd worden. De leerlingen kunnen deze dan zelfstandig inoefenen. Voorzie
een virtueel contactmoment waarbij leerlingen vragen kunnen stellen. Wanneer fysisch les gegeven kan
worden kunnen deze vaardigheden kort klassikaal ingeoefend worden.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

Essentiële doelen afbakenen SO

94

3.31.

Voeding (BSO)

3.31.1. Selectie
Voorbeeld BSO Voeding
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Leerplandoelen die aangeduid zijn met een (D) of
(U) zijn uitbreidings- of differentiatiedoelen.
Deze doelen moeten niet behandeld te worden.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

2 BVL:
De basistechnieken en -vaardigheden die nog
uitgevoerd worden, staan in functie van een
studiekeuzebepaling. In de tweede graad komen
deze vaardigheden nog uitgebreid aan bod.
2de graad
De basistechnieken die in de tweede graad
behandeld worden, worden in de derde graad
verder ingeoefend en verdiept. Er is dus nog
ruimte op deze vaardigheden verder bij te
schaven. In de tweede graad beperkt men zich
nu best tot essentiële basisvaardigheden.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

3de graad:
Na het 6de jaar kan de leerlingen ervoor kiezen
om verder te studeren (7de BSO) of zich aan te
bieden op de arbeidsmarkt.
Leerlingen die aangeven zich aan te bieden op de
arbeidsmarkt moeten uiteraard hun
vaardigheden in voldoende mate onder de knie
hebben om als ‘beginnend beroepsbeoefenaar’
aan de slag te kunnen.
Voor leerlingen die zich nog verder willen
specialiseren is het raadzaam te bevragen welke
keuze ze willen maken. Afhankelijk van hun
keuze kunnen er doelen op maat geselecteerd
worden om de slaagkansen in het 7de jaar de
verhogen.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
Essentiële doelen afbakenen SO
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opgepikt worden (spiral learning).
Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Generieke doelstellingen zoals veiligheid,
hygiëne, ergonomie, economisch handelen e.d.
komen in alle graden aan bod.

3.31.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

3.31.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in onderwijs gericht op arbeidsmarkt finaliteit (BSO) in het
studiegebied Voeding.
1ste graad: BVL Hotel-bakkerij-slagerij
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
ondergeschikt aan kennismaken met verschillende studierichtingen.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met de
verschillende studierichtingen. Bijvoorbeeld: leren ontdekken/omschrijven wat beroepen inhouden,
welke studierichtingen hiervoor geschikt zijn, … De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed
aan:
Functionele toepassingen met het oog op een goede studiekeuze naar de tweede graad.
De basistechnieken en -vaardigheden die nog uitgevoerd worden, staan in functie van een
studiekeuzebepaling. In de tweede graad komen deze vaardigheden nog uitgebreid aan bod.
Er mag nog voldoende aandacht zijn voor doelstellingen rond: 1) Hygiëne, 2) Veiligheid en
preventie, 3) Ergonomie, 7) afval sorteren, 9) Voorbereidende werkzaamheden… maar die
worden steeds functioneel behandeld bij het uitvoeren van basistechnieken en -vaardigheden.
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2de graad:
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met onderliggende
basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd wordt
prioritair besteed aan:
Bijvoorbeeld voor alle opleidingen in de 2de graad voeding BSO (Restaurant - Keuken, Slagerij en
Bakkerij)
De generieke m.b.t. hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel
gekoppeld een basisvaardigheden en technieken
Basistechnieken en -vaardigheden worden beperkt tot de basis.
Bijvoorbeeld:
Bakkerij: bereidingen op basis van (wit, integraal en volkoren)brooddeeg, vetdegen, en
basisbeslagen komen nog aan bod. Bereidingen op basis van speciaal brooddeeg en
luxebrooddeeg kunnen nog in de 3de graad behandeld worden. Chocolade en marsepein kan in
de derde graad behandeld worden, mocht dit nog niet aan bod zijn gekomen.
Slagerij: versnijdingen van varken, gelei- en bloedbereidingen, zouterijen. Versnijdingen van het
rund, voorkwartier wordt in de derde graad herhaald.
Restaurant en keuken: Keuken: fonds, basissoepen, basissauzen, eenvoudige vlees, vis-,
groenten- en aardappelbereidingen en eenvoudige nagerechten. Al deze basisbereidingen
worden verder verdiept in de 3de graad. Restaurant: nagenoeg alle vaardigheden worden in de
derde graad herhaald.
3de graad:
In de derde graad ligt de focus op het verwerven van vaardigheden met onderliggende kennis.
De kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De vaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld met
de kennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen op het
verder aanleren en intensief inoefenen van deze vaardigheden. Indien mogelijk, nodig en gewenst is er
ook ruimte voor het aanbieden van stage (bij voorkeur voor het tweede jaar van de derde graad).
Omdat het aanbod aan stageplaatsen misschien beperkt zal zijn, moet men erop letten dat dit de
stagemogelijkheden voor het derde jaar van de derde graad niet in het gedrang brengt. Hierbij hanteren
we het principe: voorrang voor leerlingen van het 7° jaar, dan leerlingen van het 6° jaar en dan
leerlingen van het 5° jaar. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
Bijvoorbeeld: Restaurant en keuken: de generieke doelstellingen m.b.t. hygiëne (HACCP),
veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. Technieken en vaardigheden bij complexere
bereidingen. Aandacht voor voorraadbeheer, alternatieve voeding, werkorganisatie.
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Klantencontact in het restaurant, kassaverrichtingen, bediening en zaalbereidingen, drankenleer
en wijnkennis.
Bijvoorbeeld: Bakkerij: generieke doelstellingen m.b.t. hygiëne (HACCP), veiligheid, ergonomie,
milieu, kwaliteit ed. Harde en zachte luxedegen, bladerdeeg, beslagen en vullingen,
dessertgebak. Aandacht voor voorraadbeheer, alternatieve voeding, werkorganisatie. Chocolade
kan eventueel in het specialisatiejaar aan bod komen.
Slagerij: versnijdingen van het achterkwartier (rund en/of klas), kook- en droge worsten, fijne
pasteien, culinair. Aandacht voor voorraadbeheer, werkorganisatie, kostprijsberekening.
3de jaar van de 3de graad:
De focus van dit leerjaar ligt op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt. Onderliggende
kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden. Zodra het terug mogelijk is om stage aan te
bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig, gewenst) hier maximaal op in te zetten, omdat
verworven kennis en vaardigheden in een reële context kunnen worden aangeleerd, ingeoefend en
geëvalueerd. De meeste vaardigheden zijn in de derde graad aangeleerd. Het is belangrijk om te kijken
naar specifieke doelstellingen die het specialisatiejaar onderscheiden van de derde graad. De resterende
onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
Banketaannemer-traiteur: menu-engineering (afstandsleren), organisatie voor activiteiten op
verplaatsing (draaiboek opstellen via afstandsleren), uitwerken van traiteuropdrachten, …
Banketbakkerij en chocoladebewerking: opbouw van chocoladestukken, fijne patisserie,
pralines, , vormgieten, ganache, …
Gemeenschapsrestauratie: werken met convenience-producten, menuplanning (dag- en
weekmenu’s en menucycli via afstandsleren), uitvoeren van recepten volgens
dieetvoorschriften.
Hotelonthaal: omgaan met gasten, taken aan de receptie, taken binnen housekeeping en
roomservice, …
Slagerij- fijnkosttraiteur: planning en organisatie (voorbereidingen via afstandsonderwijs),
menu-engineering (kan via afstandsonderwijs), culinaire gerechten, fijne vleeswaren, …
Specialiteitenrestaurant: bereidingen in functie van keukentrends/specifieke technieken,
hotelbanketbakkerij, planning en organisatie, …
Wereldgastronomie: integreren van uitheemse ingrediënten in gerechten, bereiden van
uitheemse gerechten, plannen en organisatie, …
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3.32.

Voeding (TSO)

3.32.1. Selectie
Voorbeeld TSO Voeding
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Leerplandoelen die aangeduid zijn met een (D) of
(U) zijn uitbreidings- of differentiatiedoelen.
Deze doelen moeten niet behandeld te worden.

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

2de jaar Horeca-Voeding:
De basistechnieken en -vaardigheden die nog
uitgevoerd worden, staan in functie van een
studiekeuzebepaling. In de tweede graad komen
deze vaardigheden nog uitgebreid aan bod.
2de graad
De basistechnieken die in de tweede graad
behandeld worden, worden in de derde graad
verder ingeoefend en verdiept. Er is dus nog
ruimte op deze vaardigheden verder bij te
schaven. In de tweede graad beperkt men zich
nu best tot essentiële basisvaardigheden.

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

3de graad:
Na het 6de jaar kan de leerlingen ervoor kiezen
om verder te studeren (Se-n-Se of
bacheloropleiding)) of zich aan te bieden op de
arbeidsmarkt.
Leerlingen die aangeven zich aan te bieden op de
arbeidsmarkt moeten uiteraard hun
vaardigheden in voldoende mate onder de knie
hebben om als ‘beginnend beroepsbeoefenaar’
aan de slag te kunnen.
Voor leerlingen die zich nog verder willen
specialiseren is het raadzaam te bevragen welke
keuze ze willen maken. Afhankelijk van hun
keuze kunnen er doelen op maat geselecteerd
worden om de slaagkansen in een 7de
specialisatiejaar, Se-n-Se of bacheloropleiding
verhogen.

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
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het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

bijgestuurd worden.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

Generieke doelstellingen zoals veiligheid,
hygiëne, ergonomie, economisch handelen e.d.
komen in alle graden aan bod.

3.32.2. Verfijning
• Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een
vlotte overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop
gefocust worden.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

3.32.3. Concrete handvatten bij het selecteren van essentiële doelen voor beroepsgerichte
vorming (BGV) in onderwijs gericht op dubbele finaliteit (TSO) in het studiegebied
Voeding.
1ste graad: A-stroom: Horeca-Voeding: Bakkerij/hotel/slagerij
In de eerste graad ligt de focus op het verkennende, oriënterende karakter om een onderbouwde
studiekeuze te kunnen maken naar de tweede graad. Hierdoor zijn basiskennis en -vaardigheden
ondergeschikt aan kennismaken met verschillende studierichtingen.
De essentiële doelen worden in deze graad best geselecteerd in functie van de kennismaking met de
verschillende studierichtingen. Bijvoorbeeld: leren ontdekken/omschrijven wat beroepen inhouden,
welke studierichtingen hiervoor geschikt zijn, … De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed
aan:
Functionele toepassingen met het oog op een goede studiekeuze naar de tweede graad.
De basistechnieken en -vaardigheden die nog uitgevoerd worden, staan in functie van een
studiekeuzebepaling. In de tweede graad komen deze vaardigheden nog uitgebreid aan bod.
Er mag nog voldoende aandacht zijn voor doelstellingen rond: 1) Veiligheid en hygiëne en 2)
milieubewust handelen, … maar die worden steeds functioneel behandeld bij het uitvoeren van
basistechnieken en -vaardigheden.
2de graad:
In de tweede graad ligt de focus op het verwerven van basisvaardigheden met bijhorende basiskennis.
De basiskennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De basisvaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld
met de basiskennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen
op het verder aanleren en inoefenen van deze basisvaardigheden. De resterende onderwijstijd wordt
prioritair besteed aan:
Bijvoorbeeld voor alle opleidingen in de 2de graad voeding TSO (hotel, slagerij en vleeswaren,
brood en banket)
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De generieke m.b.t. hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu, kwaliteit ed. worden functioneel
gekoppeld een basisvaardigheden en technieken.
Basistechnieken en -vaardigheden worden beperkt tot de basis.
Bijvoorbeeld:
Brood- en banket: bereidingen op basis van brooddeeg (wit, bruin, rogge), harde luxe (pistolets,
stokbrood) vetdegen, en basisbeslagen komen nog aan bod. Bereidingen op basis van speciaal
brooddeeg, zachte – en harde luxe, hartige degen en gerezen bladerdegen kunnen nog in de 3de
graad behandeld worden. Chocolade en marsepein kan in de derde graad behandeld worden,
mocht dit nog niet aan bod zijn gekomen. Er is voldoende aandacht voor werkorganisatie en
kwaliteitszorg.
Slagerij en vleeswaren: veilige voeding, initiatie vleeswarenbereiding: gelei- en
bloedbereidingen, zouterijen. Versnijdingen van het varken. Versnijdingen van het rund,
voorkwartier wordt in de derde graad herhaald. Er is voldoende aandacht voor werkorganisatie
en kwaliteitszorg.
Hotel: Keuken: fonds, basissoepen, basissauzen, eenvoudige vlees, vis-, groenten- en
aardappelbereidingen en eenvoudige nagerechten. Al deze basisbereidingen worden verder
verdiept in de 3de graad. Restaurant: nagenoeg alle vaardigheden worden in de derde graad
herhaald. Er is voldoende aandacht voor werkorganisatie en kwaliteitszorg.
3de graad:
In de derde graad ligt de focus op het verwerven van vaardigheden met bijhorende kennis.
De kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden aan de hand van verschillende
verwerkingsopdrachten, filmpjes, etc.
De vaardigheden kunnen via instructiefilmpjes of livestream gedemonstreerd worden, aangevuld met
de kennis. Zodra er terug contactmomenten mogelijk zijn, adviseren we om de focus te leggen op het
verder aanleren en intensief inoefenen van deze vaardigheden. Indien mogelijk, nodig en gewenst is er
ook ruimte voor het aanbieden van stage (bij voorkeur voor het tweede jaar van de derde graad).
Omdat het aanbod aan stageplaatsen misschien beperkt zal zijn, moet men erop letten dat dit de
stagemogelijkheden voor het derde jaar van de derde graad niet in het gedrang brengt. Hierbij hanteren
we het principe: voorrang voor leerlingen van het 7° jaar BSO en Se-n-Se, dan leerlingen van het 6° jaar
en dan leerlingen van het 5° jaar. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
Bijvoorbeeld: Hotel: de generieke doelstellingen m.b.t. hygiëne (HACCP), veiligheid, ergonomie,
milieu, kwaliteit ed. Technieken en vaardigheden bij complexere bereidingen. Aandacht voor
voorraadbeheer, alternatieve voeding, werkorganisatie. Klantencontact in het restaurant en
hotel, kassaverrichtingen, bediening en zaalbereidingen, drankenleer en wijnkennis.
Bijvoorbeeld: Brood en banket: generieke doelstellingen m.b.t. hygiëne (HACCP), veiligheid,
ergonomie, milieu, kwaliteit ed. Harde en zachte luxedegen, bladerdeeg, beslagen en vullingen,
dessertgebak. Aandacht voor voorraadbeheer, alternatieve voeding, werkorganisatie.
Bijvoorbeeld: Slagerij en vleeswaren: versnijdingen van het achterkwartier (rund en/of klas),
kook- en droge worsten, fijne pasteien, culinair. Aandacht voor voorraadbeheer,
werkorganisatie, kostprijsberekening.
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3de jaar van de 3de graad (Se-n-Se):
De focus van dit leerjaar ligt op voorbereiding van de integratie op de arbeidsmarkt of doorstromen
naar een professionele bachelor. Onderliggende kennis kan via afstandsonderwijs aangeboden worden.
Zodra het terug mogelijk is om stage aan te bieden, adviseren we om (indien mogelijk, nodig, gewenst)
hier maximaal op in te zetten, omdat verworven kennis en vaardigheden in een reële context kunnen
worden aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd. De meeste vaardigheden zijn in de derde graad
aangeleerd. Het is belangrijk om te kijken naar specifieke doelstellingen die het Se-n-Se jaar
onderscheiden van de derde graad. De resterende onderwijstijd wordt prioritair besteed aan:
Hotelbeheer: gebruik van softwarepakketten, kostprijsberekeningen, activiteiten met
betrekking tot front-office, F&B en houskeeping. Organisatie voor activiteiten evenementen
(draaiboek opstellen via afstandsleren), …
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3.33.

Wetenschappen

3.33.1. Selectie
Voorbeeld
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

Welke doelen voor alle wetenschapsvakken zijn
niet essentieel:
•
•
•
•

Algemene doelstellingen
Gedifferentieerde doelen
Keuzepakketten
Uitbreidingsdoelen
(Toegepaste) wetenschappen in het specifiek
gedeelte van TSO/KSO zijn NIET gebaseerd op
eindtermen en dus minder essentieel. In deze
leerplannen zal de leraar zelf een keuze maken
afhankelijk van

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

• studiejaar
• studierichting
• noodzakelijke kennis voor verdere
studiejaren/vervolgopleiding
Principes:
Bij wetenschappen komen de verschillende items
terug onder een meer complex niveau.(bij ASO in
een volgende graad, bij TSO eventueel in het
specifiek gedeelte) Dit is vooral bij chemie en
fysica het geval. In minder mate bij biologie.
In de eerste graad moeten de verschillende
onderwerpen dan ook als kennismaking worden
gezien, waarbij het essentieel is dat leerlingen
een beeld krijgen van wat wetenschappen
inhoudt. De verschillende grote thema’s worden
dan ook best allemaal aangebracht zonder
details, toepassingen, experimenten, …Voor alle
duidelijkheid: het zijn deze bijzondere tijden die
ons hiertoe leiden.
De tweede graad zet vooral in op inzichten
verwerven in begrippen en wetmatigheden die
ofwel in de derde graad uitgediept worden ofwel
in de derde graad net niet meer aan bod zullen
komen. (bv hormonen tweede graad: uitdieping
bij de menstruatie komt in de derde graad en kan
dus als niet essentieel worden aanzien, terwijl
andere hormonen niet aan bod komen en dus
voorrang genieten)
De tweede graad TSO/KSO: hier zijn geen
eindtermen biologie en dus hebben alle
biologische aspecten geen essentiële rol. Enkel in
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die richtingen waar ook biologie voor verdere
loopbaan nodig is, kunnen biologische doelen
eventueel worden opgenomen. (bv richtingen
binnen land- en tuinbouw zullen toegepaste
biologie niet schrappen)
Probeer hierbij telkens een differentiatie te
voorzien voor die groep leerlingen die
overstappen naar bv richtingen met
natuurwetenschappen (light) in de derde graad
en die groep leerlingen die meer
wetenschappelijk gericht zijn in de derde graad.
Voor derde graad TSO/KSO: hier zijn enkel
eindtermen biologie. Indien deze nog niet aan
bod gekomen zijn gedurende de graad, worden
ze best zeer sterk beperkt. De doelen fysica en
chemie zijn enkel essentieel in het kader van de
verdere loopbaan. (bv farmaceutisch technisch
assistent kan chemie moeilijk schrappen)
Alle graden:
Doelen die steeds terug komen:
•
•
•
•
•

De wetenschappelijke methode
Lezen en interpreteren van grafieken
Veiligheid in labo
Experimenteren
Onderzoekend leren
Deze doelen (die het wezen van wetenschappen
zijn) zullen we NU niet als essentieel behandelen
aangezien deze in alle jaren terug komen.
We zetten in op de inhoudelijke
leerplandoelstellingen die INZICHT in de
begrippen nastreven. De toepassingen en
oefeningen die als verduidelijking dienen,
kunnen gedifferentieerd worden aangeboden
aan leerlingen die dit willen/nodig hebben voor
verdere studies, meedoen aan ingangsexamens
(zie bijlage)

Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

De keuzes moeten op basis van bovenliggende
principes gemaakt worden voor de
verschillenden groepen leerlingen.
Zo zijn bepaalde leerplandoelen voor bv tweede
graad humane minder (of niet) essentieel terwijl
diezelfde doelen voor richtingen met meerdere
uren (techniek-, bio, industriële, gewone)
wetenschappen in de derde graad wel essentieel
zijn.
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Leerlingen derde graad die overwegen deel te
nemen aan het ingangsexamen arts tandarts
kunnen in bijlage de lijst met te kennen doelen
vinden.
De vervolgopleidingen hebben deze lijst
ontvangen en zullen in hun opleidingen rekening
houden met deze inhouden. Maw deze inhouden
krijgen in alle universitaire richtingen volgend
jaar de nodige aandacht.
Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

Alle algemene doelstellingen (wetenschappelijke
methode en vaardigheden, informatie verwerken
en verwerven, veiligheid,…) binnen de
leerplannen komen telkens terug en worden dan
ook gedurende 6 jaar ingeoefend. Deze
doelstellingen zijn nu niet essentieel.

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

In bepaalde richtingen (bv harde sector) moeten
zeker afspraken gemaakt worden met de leraren
van het specifiek gedeelte. Veel inhouden van
fysica (harde sector), biologie (zachte sector,
land- en tuinbouw) komen gedetailleerder aan
bod in toepassingen van het specifiek gedeelte.

Doelen die onmogelijk aan bod kunnen komen
zoals bv biotoopstudie (in eerste en tweede
graad) zullen doorgeschoven worden naar
respectievelijk het tweede jaar van de eerste
graad of het vierde jaar van de tweede graad.
Indien de biotoopstudie niet heeft plaats
gevonden in de tweede graad, kan de leraar van
de derde graad ecologie bv als keuzevak
opnemen.

Voor de eerste graad kan gekeken worden naar
het vak Techniek waar krachten, energie en
biotechnieken aan bod komen.

3.33.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.
Lijst duidelijk op welke doelen (bv een biotoopstudie) niet konden plaatsvinden of niet gerealiseerd zijn
(per jaar, per studierichting) en dus moeten doorgeschoven worden. Bespreek dit duidelijk in de
vakgroep.
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3.34.

Wiskunde

3.34.1. Selectie
Voorbeeld wiskunde
Gaat het over verplichte doelen (gebaseerd op
het gevalideerd doelenkader)? De selectie
gebeurt immers alleen binnen die groep doelen.
Doelen niet gebaseerd op eindtermen,
beroepskwalificaties of richting-specifieke
competenties beschouwen we sowieso als niet
essentieel.

2de graad ASO

Zijn deze leerplandoelen belangrijke voorkennis
voor latere leerplandoelen?

2de graad TSO

‘De leerlingen kennen de betekenis van
evenwijdige vectoren’ is een verdiepend doel dat
voor geen enkele richting verplicht is. Bijgevolg is
dit GEEN prioritair doel.

‘De leerlingen kunnen vergelijkingen van de
tweede graad met één onbekende oplossen in IR’
is een prioritair leerplandoel voor alle leerlingen.
Ongeacht de vervolgstudie wordt hierop verder
gebouwd in het onderdeel ‘veeltermfuncties’.
Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor
sommige leerlingen (in functie van verdere
studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)?

2de graad ASO

Kunnen de leerplandoelen doorgeschoven
worden naar het volgende leerjaar (meestal
binnen dezelfde graad (eerste, derde en vijfde
jaar) – meestal op een complexer niveau) omdat
ze aansluiten en gemakkelijk op te pikken zijn in
het volgende leerjaar? Het kan ook zo zijn dat
bepaalde leerplandoelen sowieso later terug
opgepikt worden (spiral learning).

2de graad TSO

Werden de concepten die verwerkt zitten in de
leerplandoelen al voldoende aangeboden (via
andere leerplandoelen – horizontale en verticale
samenhang)?

1e graad A-stroom

Essentiële doelen afbakenen SO

‘De leerlingen kunnen
tweedegraadsongelijkheden oplossen met één
onbekende’ is een prioritair leerplandoel (het
algebraïsch oplossen) voor leerlingen die
doorstromen naar richtingen in de derde graad
ASO met pool wiskunde. Voor andere richtingen
kan dit beperkt worden in de derde graad tot het
grafische oplossen en/of het oplossen met ICT.

‘De leerlingen kunnen de vergelijkingen in de
eerste graad met 2 onbekenden herkennen als
vergelijkingen van rechten in het vlak en deze
grafisch voorstellen.’ is een doel dat gemakkelijk
kan opgepikt worden bij het leerplanonderdeel
‘stelsels van twee vergelijkingen van de eerste
graad met twee onbekenden’.

Bij het leerplandoelen ‘De leerlingen verklaren
het beeld van een vlakke figuur als resultaat van
een verschuiving, spiegeling of rotatie.’ Is het
NIET prioritair dat alle transformaties aan bod
komen (met dezelfde diepgang). Voor het
metaconcept ‘transformaties die de vorm en de
grootte bewaren’ kunnen 2 transformaties
volstaan. In het geval dat een transformatie niet
aan bod komt moet dit uiteraard wel
doorgegeven worden aan de leerkracht van de
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vervolgopleiding. Het zou dan immers kunnen
dat leerlingen geen kennis hebben gemaakt met
bv. het concept ‘georiënteerde hoek’.

3.34.2. Verfijning
Baken voor de geselecteerde essentiële leerplandoelen goed af wat minimaal nodig is voor een vlotte
overgang naar een volgend schooljaar. De pre-instructie kan dan in de eerste plaats daarop gefocust
worden.
Voorbeeld wiskunde 1e graad A-stroom
‘De leerlingen lossen vergelijkingen van de eerste graad op met één onbekende in de verzameling van
de rationale getallen.’ is een prioritair doel maar vermits dit doel ook in de tweede graad aan bod komt
kan de complexiteit beperkt worden. De complexiteit wordt bv bepaald door het feit of de coëfficiënten
al dan niet breuken zijn of door de complexiteit van het letterrekenen. Hier kunnen met de vakgroep
afspraken gemaakt worden over de verwachte complexiteit.
Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze.

Essentiële doelen afbakenen SO
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