
Technologische wetenschappen

Bouwwetenschappen

Biotechnische wetenschappen

Je kan deze bovenvermelde klassen 

samenzetten voor de basisvorming 

fysica

Bepaalde subdoelen van de 

basisvoming fysica zullen 

behandeld worden in het 

specifiek gedeelte

JA

Dan kan je 1 graadsuur 

overhevelen van basisvorming 

naar specifiek gedeelte

Gelijkaardige subdoelen in 

basisvorming en specifiek gedeelte 

worden toegekend aan éénzelfde 

leerkracht

Bepaalde eindtermen STEM van de 

basisvorming kunnen  gerealiseerd 

worden in het specifiek gedeelte

Dan kan je 1 graadsuur 

overhevelen van basisvorming 

naar specifiek gedeelte (als er 

uren voorzien zijn voor STEM)

Je kan deze klassen samenzetten voor 

de basisvorming wiskunde

Toepassingen kunnen in functie 

van het specifiek gedeelte 

gezien worden

JA

Je kan een klas van de verwante 

dubbele finaliteit samenzetten met de 

respectievelijke doorstroom finaliteit  

(combinatieklas)

Er zijn gelijkaardige subdoelen 

voor het specifiek gedeelte
JA

Je kan een aantal uur (2 tot 3 

graadsuren) voorzien als 

combinatieklas voor het 

specifiek gedeelte

Goede afspraken zijn 

noodzakelijk tussen de 

leerkracht wiskunde en de 

leerkrachten specifiek gedeelte

Goede afspraken zijn noodzakelijk 

tussen leerkrachten basisvorming en 

de leerkrachten specifiek gedeelte, dit 

om de optimale onderwijstijd te 

garanderen

 De gemeenschappelijke uren 

worden gebruikt om laboproeven 

en projecten te realiseren

GO-navigator:

De labeling van de subdoelen 

gebeurt door de ICT-coördinator of 

vakgroepvoorzitters

EN/OF

EN/OF

NEEN

Voorstel tot organisatie van het specifiek gedeelte voor domein STEM 

:
in het blauw vinden jullie de keuzemogelijkheden

in het groen vinden jullie advies rond de uurverdeling

Lees deze flowchart samen met de documenten 'overzicht wetenschapsonderdelen per studierichting' 

en 'overzicht overlap doelen'

Je kan bovenvermelde klassen 

samenzetten voor het specifiek 

gedeelte

Bepaalde 

wetenschapsonderdelen 

kunnen gemeenschappelijk 

aangeboden worden.

JA

EN/OF

Afhankelijk van de 

studierichting zullen 

wetenschapsonderdelen 

maximaal of minimaal 

geïnterpreteerd worden dus 

niet alle uren samenzetten

Voor technologische wetenschappen en 

bouwwetenschappen worden de 

wetenschapsonderdelen mechanica en 

constructieleer toegekend aan dezelfde 

leerkracht want er zijn veel gelijkaardige 

subdoelen



voor vermelde studierichtingen (in de ovaal)


