
Toelichting modernisering SO – harde sector
deze webinar start om 13u

Enkele afspraken:

• Laat je eigen microfoon en video standaard uit staan.
• De presentator kan geen vragen uit de chat beantwoorden tijdens de webinar.
• Gedurende de webinar zijn er momenten voorzien waarop vragen zullen behandeld worden. 

Stel je vragen hiervoor eerst in het chatvenster – de moderator zal de vragen dan inbrengen.

Tot zo!



Inleiding

• Modernisering SO – vervolg op 14 december 2020

• Bijkomende info studierichtingen harde sector:

 structuur & bijzonderheden leerplandoelen

 aandachtspunten organisatie & minimale uitrusting

 duiding lessentabellen

 flowchart optimalisatie onderwijstijd

• Ingrid Devenyn (Elektriciteit & Mechanica) & Jan Dorau (Bouw & Hout)

• Arbeidsmarktfinaliteit – dubbele finaliteit – doorstroomfinaliteit

• Na elke finaliteit: korte pauze + Q&A

documenten: https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/pedagogische-ondersteuning

https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/pedagogische-ondersteuning


Arbeidsmarktfinaliteit
2de graad 3de graad

Bouw
(eindtermen + elementen BK’s Dekvloerlegger, Metselaar, 
Stukadoor en Vloerder-tegelzetter)

Ruwbouw
(eindtermen + BK Metselaar)

Afwerking bouw
(eindtermen + BK’s Dekvloerlegger, Stukadoor en Vloerder-tegelzetter) 

Bouwplaatsmachinist
(eindtermen + BK Bouwplaatsmachinist)
geen indaling 2de graad

Hout
(eindtermen + elementen BK’s Binnenschrijnwerker, 
Buitenschrijnwerker hout en Interieurbouwer)

Binnen- en buitenschrijnwerk
(eindtermen + BK’s Binnenschrijnwerker en Buitenschrijnwerker hout)

Binnenschrijnwerk en interieur
(eindtermen + BK’s Binnenschrijnwerker en Interieurbouwer)

Schilderen en decoratie
(eindtermen + elementen BK Schilder-decorateur)

Decoratie en schilderwerken
(eindtermen + BK Schilder-decorateur)



Doelen

• Doelen in verband met de voorbereiding van de werkzaamheden

• Doelen in verband met correct en veilig werken (op hoogte)

• Doelen met betrekking tot:
 metselwerk (inclusief voegwerk)

 betonneringswerkzaamheden (inclusief bekisten, wapenen en ijzervlechten)

 dekvloeren (zand-cementmortel)

 tegelwerken (vloer- en wandtegels, inclusief voegwerk)

 pleisterwerken (éénlagige natte bepleistering)

 huisriolering en afwateringstelsel (enkel plaatsen buizen)

• Geen doelen meer met betrekking tot grondwerkzaamheden

Nieuw!



Organisatie

De contexten ‘Ruwbouw’ en ‘Afwerking bouw’ zitten vervat in het leerplan:

verplichting om alle doelen aan te reiken/te evalueren

extra aandacht/onderwijstijd besteden aan bepaalde doelen in functie 
van bovenbouw

geïntegreerd en projectmatig werken



Minimale uitrusting

• (Elektrische) betonmolen:
 metselwerk, betonneringswerken, dekvloeren

• Controle- en meetgereedschap:
 uitzetten van bouwlijnen, hoogtelijnen, …

 uitvoeren van kwaliteitscontroles

• Onderhoudsmateriaal

• Werken op hoogte (schragen, ladders, …)

• Vereiste CBM’s en PBM’s



Arbeidsmarktfinaliteit
2de graad 3de graad

Bouw
(eindtermen + elementen BK’s Dekvloerlegger, Metselaar, 
Stukadoor en Vloerder-tegelzetter)

Ruwbouw
(eindtermen + BK Metselaar)

Afwerking bouw
(eindtermen + BK’s Dekvloerlegger, Stukadoor en Vloerder-tegelzetter) 

Bouwplaatsmachinist
(eindtermen + BK Bouwplaatsmachinist)
geen indaling 2de graad

Hout
(eindtermen + elementen BK’s Binnenschrijnwerker, 
Buitenschrijnwerker hout en Interieurbouwer)

Binnen- en buitenschrijnwerk
(eindtermen + BK’s Binnenschrijnwerker en Buitenschrijnwerker hout)

Binnenschrijnwerk en interieur
(eindtermen + BK’s Binnenschrijnwerker en Interieurbouwer)

Schilderen en decoratie
(eindtermen + elementen BK Schilder-decorateur)

Decoratie en schilderwerken
(eindtermen + BK Schilder-decorateur)



Doelen

• Doelen in verband met de voorbereiding van de werkzaamheden

• Doelen met betrekking tot:
 manuele houttechnieken

 hanteren van snijgereedschappen op houtbewerkingsmachines

 bewerken van onderdelen met houtbewerkingsmachines

 vergaren van bewerkte onderdelen

 afwerken van oppervlakken

• Geen (uitbreidings)modules meer: ‘ramen en deuren’, ‘balklagen’, ‘massief 
meubel’, ‘interieurelementen’ en ‘basis oppervlaktebehandeling hout’ 



Organisatie

Contexten ‘Binnenschrijnwerk’, ‘Buitenschrijnwerk hout’ en ‘Interieurbouw’ via 
keuze van projectopdrachten:

breed aanbod projectopdrachten in functie van 
binnenklasdifferentiatie

extra aandacht/onderwijstijd besteden aan projecten in functie van 
bovenbouw

geïntegreerd en projectmatig werken



Minimale uitrusting

• Handgereedschap:
 toepassen manuele houttechnieken

• ((C)NC-gestuurde) houtbewerkingsmachines en snijgereedschappen:
 bewerken van onderdelen met houtbewerkingsmachines

• Controle- en meetgereedschap:
 uitvoeren van kwaliteitscontroles

• Onderhoudsmateriaal en –producten

• Vereiste CBM’s en PBM’s



Arbeidsmarktfinaliteit
2de graad 3de graad

Bouw
(eindtermen + elementen BK’s Dekvloerlegger, Metselaar, 
Stukadoor en Vloerder-tegelzetter)

Ruwbouw
(eindtermen + BK Metselaar)

Afwerking bouw
(eindtermen + BK’s Dekvloerlegger, Stukadoor en Vloerder-tegelzetter) 

Bouwplaatsmachinist
(eindtermen + BK Bouwplaatsmachinist)
geen indaling 2de graad

Hout
(eindtermen + elementen BK’s Binnenschrijnwerker, 
Buitenschrijnwerker hout en Interieurbouwer)

Binnen- en buitenschrijnwerk
(eindtermen + BK’s Binnenschrijnwerker en Buitenschrijnwerker hout)

Binnenschrijnwerk en interieur
(eindtermen + BK’s Binnenschrijnwerker en Interieurbouwer)

Schilderen en decoratie
(eindtermen + elementen BK Schilder-decorateur)

Decoratie en schilderwerken
(eindtermen + BK Schilder-decorateur)



Doelen

• Doelen in verband met de voorbereiding van de werkzaamheden

• Doelen in verband met correct en veilig werken (op hoogte)

• Doelen met betrekking tot:
 manuele en decoratieve schilderwerken

 plaatsen van ornamenten en sierlijsten

 plaatsen van wandbekleding

• Doelen in verband met het afronden van werkzaamheden en het reinigen van 
materieel

• Geen doelen meer met betrekking tot raamdecoraties



Organisatie

Geen contexten in functie van de bovenbouw:

breed aanbod van projectopdrachten in functie van 
binnenklasdifferentiatie

geïntegreerd en projectmatig werken



Minimale uitrusting

• Atelier/werkplaats: met voldoende en constant licht:
 voldoende en constant licht

 voldoende verluchtingsmogelijkheden

 geschikte wasbakken

• Controle- en meetgereedschap:
 uitzetten van werklijnen

 uitvoeren van kwaliteitscontroles

• Onderhoudsmateriaal

• Werken op hoogte ((rol)steigers, ladders, …)

• Vereiste CBM’s en PBM’s



Arbeidsmarkt

2de graad 3de graad

Mechanica
(eindtermen + elementen BK’s Constructielasser, 
Demonteur/monteur carrosserie, Insteller plaatbewerking, 
Insteller verspaning, Monteerder, Pijplasser, Plaatwerker 
carrosserie, Voorbewerker carrosserie)

Mechanische vormgeving
(eindtermen + BK’s Insteller plaatbewerking, Insteller 
verspaning en Monteerder)

Lassen-constructie
(eindtermen + BK’s Constructielasser en Pijplasser)

Koetswerk
(eindtermen + BK’s Demonteur/monteur carrosserie, 
Plaatwerker carrosserie en Voorbewerker carrosserie)

Vrachtwagenchauffeur*
(eindtermen + BK Vrachtwagenchauffeur)
geen indaling 2de graad



Doelen

• Geen doelen elektriciteit

• Doel computergestuurde machine

• Doel pneumatica of hydraulica

• Doelen verspanende technieken

• Doelen niet-verspanende technieken

Nieuw!



Organisatie

• Verschillende contexten (mechanische vormgeving, lassen & koetswerk) verwerkt 
in het leerplan

• Geen keuzemodules meer

afhankelijk van bovenbouw werken met maximale interpretatie 
bepaalde doelen



Minimale uitrusting

• Plooibank, draaibank, …

• Lasapparatuur zoals MIG/MAG lastoestel, beklede elektrode lastoestel met 
bijhorende CBM en PBM

• Computergestuurde machine zoals 3D-printer, lasercutter, 
CNC-machine

• Pneumatische of hydraulische componenten



Arbeidsmarktfinaliteit
2de graad 3de graad

Elektriciteit
(eindtermen + elementen BK’s Elektrotechnisch installateur, 
Fietstechnicus, Koelmonteur, Mecanicien bromfietsen en motorfietsen, 
Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, 
Onderhoudsmonteur, Vakman installatietechnieken) 

Elektrische installaties
(eindtermen + BK Elektrotechnisch installateur)

Preventief onderhoud machines en installaties
(eindtermen + BK Onderhoudsmonteur)

Onderhoudsmechanica auto
(eindtermen + BK Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen)

Brom- en motorfietsinstallaties
(eindtermen + BK Mecanicien bromfietsen en motorfietsen)

Fietsinstallaties
(eindtermen + BK Fietstechnicus)

Sanitaire en verwarmingsinstallaties
(eindtermen + BK Vakman installatietechnieken)

Koelinstallaties
(eindtermen + BK Koelmonteur)

Productie-industrie (eindtermen + BK Productieoperator)
geen indaling 2de graad

Podiuminstallaties (eindtermen + BK Assistent podiumtechnicus)
geen indaling 2de graad



• Doelen elektriciteit:
lichtschakelingen, relaisschakelingen

• Doel mechanische onderdelen:
(de)monteren, onderhoud

• Doelen (elektro)pneumatica

• Doelen elektronica

waar mogelijk residentiële context

Doelen

Nieuw!



Uren ‘basisdoelen’ elektriciteit

Doelen met betrekking tot: 
• Lichtschakelingen (leidingstracés, buizen en draden, …)

• Aarding

• AREI

• Wisselspanning/gelijkspanning

• Solderen

• (Elektro)pneumatica

• Elektronica 

minimaal 16 graadsuren (8/8)



Bijkomende doelen

• Instellen en aansluiten van een programmeerbare module 

• Realiseren van een project met relaisschakeling(en) 

• Realiseren van een elektronische schakeling

af te spreken in welke context



Werken met contexten 

Leerplandoel: 

De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties en 
installatiecomponenten

voorbeelden:

• leidingen elektrische kringen, leidingen aanvoer warm en koud water, centrale 
verwarmingsleidingen, leiding remvloeistof

• mogelijke installatiecomponenten: inbouwdoos, schakelaar, kraan, rem, …



Werken met contexten

Leerplandoel: 

De leerlingen voeren handelingen uit met mechanische onderdelen 

voorbeelden:

• uitvoeren van onderhoud aan een installatie 

• uitvoeren van onderhoud aan een vervoersmiddel 

• (de)monteren van componenten

• vervangen van componenten



Organisatie

De school kiest zelf om te werken met:

• 1 context in functie van bovenbouw
bijvoorbeeld 2de graad elektriciteit context auto, elektriciteit optie auto, …

• 2 contexten in functie van bovenbouw
bijvoorbeeld bepaalde doelen in zowel context elektriciteit als context sanitair

• een brede 2de graad
doelen in verschillende contexten realiseren

• modules voor verschillende contexten bij het begin van het schooljaar

Ook met slechts 1 context voldoet de school aan de 
voorwaarde om de 2de graad in te richten op basis van 

minimaal 2 BK’s!



Minimale uitrusting

• programmeerbare module 
Voor de context elektrisch installaties is het raadzaam om te werken met Logo’s als 
voorbereiding op PLC

• (elektro)pneumatische componenten met persluchtverbinding



Leerplanimplementatie

Bepaalde leerkrachten van het huidige ‘basismechanica’ zullen de 
leerplanimplementatie van elektriciteit moeten volgen:

• ‘fiets- en autotechnieken’

• ‘cv en sanitaire installaties’ 

• ‘koeling en warmte’

• …



Indien er vragen of opmerkingen zijn, gelieve dit dan te signaleren via de 
chatfunctie. Na de pauze geven we je graag even het woord!



Dubbele finaliteit

2de graad 3de graad

Bouwtechnieken
(eindtermen + cesuurdoelen + elementen BK 
Technicus bouw)

Bouwtechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK Technicus 
bouw)



Doelen

• Cesuurdoelen:
 toegepaste bouwkunde

 toegepaste constructieleer

 toegepaste materiaalkunde

• Doelen bouwtechnieken:
 metselwerk

 betonneringswerken

 werken op hoogte

• Geen uitgebreide doelen elektriciteit meer

Nieuw!



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Bouwtechnieken:

26 28

Bouwtechnieken (met inbegrip van 

toegepaste materiaalkunde, constructieleer 
en bouwkunde)

24 26

Toegepaste fysica 1 1

Toegepaste wiskunde 1 1



• scenario: minimaal aantal uren specifiek gedeelte (26 graadsuren)

• traditionele benadering: 13 lestijden/week

• flexibele benadering: ±40% onderwijstijd voorbehouden specifiek gedeelte
 flexrooster

 projecten

modules

…

Toelichting voorstellen urenverdeling



Cesuurdoelen (inclusief labo’s, projecten)

• 4-6u toegepaste constructieleer, bouwkunde en materiaalkunde

• 1u toegepaste wiskunde (3de jaar) / 1u toegepaste fysica (4de jaar)

Indaling BK's
• 8-6u bouwtechnieken (metsel- en betonneringswerken + voorbereidingen)

Voorstel tot urenverdeling (scenario 13 lestijden/week)



Dubbele finaliteit

2de graad 3de graad

Houttechnieken
(eindtermen + cesuurdoelen + elementen BK Operator 
CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines)

Houttechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK Operator 
CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines)

• CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine Essentieel voor de opleiding!



Doelen

• Cesuurdoelen:
 toegepaste bouwkunde

 toegepaste constructieleer

 toegepaste materiaalkunde

• Doelen houttechnieken:
 manuele houttechnieken

 hanteren van snijgereedschappen op conventionele houtbewerkingsmachines

 bewerken van onderdelen met conventionele houtbewerkingsmachines

 bewerken van onderdelen met CNC-houtbewerkingsmachines

 vergaren van bewerkte onderdelen

• Geen uitgebreide doelen elektriciteit meer

Nieuw (in de 2de graad)!



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Houttechnieken:

26 28

Houttechnieken (met inbegrip van 

toegepaste materiaalkunde, constructieleer 
en bouwkunde)

24 26

Toegepaste fysica 1 1

Toegepaste wiskunde 1 1



Cesuurdoelen (inclusief labo’s, projecten)

• 4-6u toegepaste constructieleer, bouwkunde en materiaalkunde

• 1u toegepaste wiskunde (3de jaar) / 1u toegepaste fysica (4de jaar)

Indaling BK's
• 8-6u houttechnieken (manuele – conventionele machinale – CNC-bewerkingen + voorbereidingen)

Voorstel tot urenverdeling (scenario 13 lestijden/week)



Dubbele finaliteit

2de graad 3de graad

Elektrotechnieken
(eindtermen + cesuurdoelen + elementen BK’s 
Datacommunicatie- en netwerktechnieker,
Elektronicatechnieker, Elektrotechnicus, Technicus industriële 
elektriciteit, Technieker industriële lijnautomatisatie)

Elektrotechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK’s Elektrotechnicus
en Technicus industriële elektriciteit)

Elektronicatechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK 
Elektronicatechnieker)

Industriële ICT
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK’s Technieker 
industriële lijnautomatisatie en Datacommunicatie- en 
netwerktechnieker)

Podiumtechnieken*
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK Podiumtechnicus)
geen indaling 2de graad



Doelen

• Doelen elektriciteit: 
Cesuurdoelen

Lichtschakelingen (minimaal), relaisschakelingen, programmeerbare logische stuurmodule

• Doelen (elektro)pneumatica

• Doelen theoretische mechanica

• Doelen elektronica

waar mogelijk industriële context

Nieuw!



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Elektrotechnieken:

26 28

Elektriciteit 23 25

Mechanica 2 2

Toegepaste wiskunde 1 1



Cesuurdoelen (inclusief labo’s, projecten)

• 1u toegepaste fysica (mechanica)

• 2-3u toegepaste elektriciteit en elektronica

• 1u toegepaste wiskunde*

Indaling BK's
• 9-8u elektriciteit

* Enkel in het 3de jaar, in het 4de jaar moet dit lesuur aan het onderdeel toegepaste elektriciteit en elektronica toegevoegd 
worden.

Voorstel tot urenverdeling (scenario 13 lestijden/week)



Dubbele finaliteit

2de graad 3de graad

Voertuigtechnieken
(eindtermen + cesuurdoelen + elementen BK 
Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen)

Autotechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK Polyvalent 
mecanicien personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen)



Doelen

• Doelen elektriciteit

• Doelen elektronica

• Doelen (elektro)pneumatica

• Doelen mechanica

• Doelen handelingen aan voertuig

Nieuwe studierichting!



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Voertuigtechnieken:

26 28

Elektriciteit 4-6 4-6

Mechanica 4-6 4-6

Voertuigtechnieken 17-13 19-15

Toegepaste wiskunde 1 1



Cesuurdoelen (inclusief labo’s, projecten)

• 2-3u toegepaste mechanica

• 2-3u toegepaste elektriciteit en elektronica

• 1u toegepaste wiskunde*

Indaling BK's
• 8-6u voertuigtechnieken

* Enkel in het 3de jaar, in het 4de jaar moet dit lesuur aan het onderdeel voertuigtechnieken toegevoegd worden.

Voorstel tot urenverdeling (scenario 13 lestijden/week)



Dubbele finaliteit

2de graad 3de graad

Elektromechanische technieken
(eindtermen + cesuurdoelen + elementen BK’s 
Datacommunicatie- en netwerktechnieker, Elektrotechnicus, 
Elektromecanicien, Koeltechnicus, Polyvalent mecanicien 
personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, Technicus 
industriële elektriciteit, Technicus installatietechnieken, 
Technieker industriële lijnautomatisatie)

Elektromechanische technieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK 
Elektromecanicien)

Koel- en warmtetechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK’s Koeltechnicus en 
Technicus installatietechnieken)

Elektrotechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK’s Elektrotechnicus 
en Technicus industriële elektriciteit)

Industriële ICT
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK’s Technieker 
industriële lijnautomatisatie en Datacommunicatie- en 
netwerktechnieker)



Doelen

• Doelen elektriciteit: 
 Cesuurdoelen 

 Lichtschakelingen (minimaal), relaisschakelingen, programmeerbare logische stuurmodule

• Doel (elektro)pneumatica

• Doelen mechanica 
 Cesuurdoelen

 Mechanische constructies

Nieuw in de 2de graad!



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Elektromechanische technieken:

26 28

Elektriciteit 17-15 18-16

Mechanica 8-10 9-11

Toegepaste wiskunde 1 1



Cesuurdoelen (inclusief labo’s, projecten)

• 2-3u toegepaste mechanica

• 2-3u toegepaste elektriciteit en elektronica

• 1u toegepaste wiskunde*

Indaling BK's
• 3-2u mechanica

• 5-4u elektriciteit

* Enkel in het 3de jaar, in het 4de jaar moet dit lesuur aan het onderdeel toegepaste elektriciteit en elektronica toegevoegd 
worden.

Voorstel tot urenverdeling (scenario 13 lestijden/week)



Dubbele finaliteit

2de graad 3de graad

Mechanische technieken
(eindtermen + cesuurdoelen + elementen BK’s 
Monteerder afregelaar, Omsteller plaatbewerking en 
Omsteller verspaning) 

Mechanische vormgevingtechnieken
(eindtermen + specifieke eindtermen + BK’s 
Monteerder-afregelaar, Omsteller plaatbewerking en
Omsteller verspaning)

• 3D-printer of lasercutter

• conventionele machines om te frezen en draaien van stukken Essentieel voor de opleiding!

• CNC-freesmachine of draaimachine



Doelen

• Doel pneumatica

• Doelen mechanica 
 Cesuurdoelen

 Verspanende en niet-verspanende technieken

 CNC

Nieuw in de 2de graad!



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Mechanische technieken:

26 28

Mechanica 25 27

Toegepaste wiskunde 1 1



Cesuurdoelen (inclusief labo’s, projecten)

• 4-5u toegepaste mechanica en constructieleer

• 1u toegepaste wiskunde*

Indaling BK's
• 8-7u mechanica

* Enkel in het 3de jaar, in het 4de jaar moet dit lesuur aan het onderdeel toegepaste mechanica en constructieleer toegevoegd 
worden.

Voorstel tot urenverdeling (scenario 13 lestijden/week)



Leerplanimplementatie

Leerplanimplementatie bestaat uit 2 delen:

 implementatie cesuurdoelen (periode maart – april)

 implementatie doelen BK’s (periode april – mei)

afhankelijk van de organisatie moeten leerkrachten beide sessies volgen





Indien er vragen of opmerkingen zijn, gelieve dit dan te signaleren via de 
chatfunctie. Na de pauze geven we je graag even het woord!



Doorstroomfinaliteit

2de graad 3de graad

Technologische wetenschappen
(eindtermen + cesuurdoelen)

• Elektriciteit:
 Elektrodynamica
 Elektromagnetisme
 Elektronica
 Fluïdomechanica

• Mechanica:
 Mechanica
 Constructieleer

• Thermodynamica

Informatica- en communicatie- wetenschappen
(eindtermen + specifieke eindtermen)

Mechatronica
(eindtermen + specifieke eindtermen)

Technologische wetenschappen en engineering
(eindtermen + specifieke eindtermen)



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Technologische wetenschappen:
Fysica

• Elektriciteit (met inbegrip van elektronica en 
fluïdomechanica)

• Mechanica (met inbegrip van 
thermodynamica en constructieleer)

• Projecten

10

4

4

2

11

4

4

3

STEM 2 2

Wiskunde 1 2



• 3de jaar:

 2u elektriciteit
 2u mechanica
 2u STEM-projecten elektronica-fluïdomechanica*

• 4de jaar:

 2u elektriciteit
 1u mechanica
 1u thermodynamica
 2u STEM-projecten constructieleer*

* Samenvoegen van de ‘projecturen’ fysica met de uren die voorzien worden voor de realisatie van de eindtermen STEM.

Voorstel tot urenverdeling (scenario 5 lestijden fysica/week)



Doorstroomfinaliteit

2de graad 3de graad

Bouwwetenschappen
(eindtermen + cesuurdoelen)

• Bouwkunde

• Elektriciteit:
 Elektromagnetisme

• Materiaalkunde

• Mechanica:
 Mechanica
 Constructieleer

• Thermodynamica

Bouw- en houtwetenschappen
(eindtermen + specifieke eindtermen)



Verfijning lessentabellen

Specifiek gedeelte
Bouwwetenschappen:
Fysica

• Elektromagnetisme
• Mechanica (met inbegrip van 

materiaalkunde, constructieleer en 
thermodynamica)

• Projecten

10

1
7

2

11

1
7

3

STEM 2 2

Wiskunde 1 2



• 3de jaar:

 4u mechanica
 2u STEM-projecten bouwkunde & constructieleer*

• 4de jaar:

 1u elektromagnetisme
 2u mechanica
 1u thermodynamica
 2u STEM-projecten bouwkunde & constructieleer*

* Samenvoegen van de ‘projecturen’ fysica met de uren die voorzien worden voor de realisatie van de eindtermen STEM.

Voorstel tot urenverdeling (scenario 5 lestijden fysica/week)



Optimale onderwijstijd doorstroom en 
dubbele finaliteit 
• Do's-and-don'ts toekennen van de cesuurdoelen!

• Flowcharts specifiek gedeelte

https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/pedagogische-ondersteuning

https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/pedagogische-ondersteuning


Nog vragen?

Stel ze nu of stuur ze naar ingrid.devenyn@g-o.be of jan.dorau@g-o.be

Bedankt voor jullie aandacht en veel succes!

mailto:ingrid.devenyn@g-o.be
mailto:jan.dorau@g-o.be

