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In kaart brengen van gedeeltelijke of gehele overlap tussen leerplandoelen.  

Namen van de collega’s die dit signaleren: Bart Van Dyck, Ingrid Devenyn, Jan Dorau 

Indien er gedeeltelijke overlap is tussen doelen basisvorming en doelen specifiek gedeelte: 

Leerplandoel basisvorming Leerplandoel specifiek gedeelte 
Concordantie SC D – D/A – A Doelzin Studierichting Concordantie CD D – D/A – A Doelzin 
4.5 D De leerlingen ontwerpen algoritmen om problemen 

digitaal op te lossen. 
Technologische wetenschappen 11.4.2 D De leerlingen ontwerpen elektronische 

schakelingen in functie van vooropgestelde 
criteria. 

6.33 D De leerlingen analyseren rechtlijnige bewegingen door 
het verband te leggen tussen positie, tijdstip, snelheid en 
versnelling. 

Natuurwetenschappen 
Sportwetenschappen 
Topsport-natuurwetenschappen 

11.1.1 D De leerlingen analyseren de verticale worp van 
puntmassa’s kwalitatief en kwantitatief door 
het verband te leggen tussen positie, tijdstip, 
ogenblikkelijke snelheid en ogenblikkelijke 
versnelling. 

6.33 D De leerlingen analyseren rechtlijnige bewegingen door 
het verband te leggen tussen positie, tijdstip, snelheid en 
versnelling. 

Architecturale en beeldende 
vorming  
Biotechnische wetenschapen 
Bouwwetenschappen 
Technologische wetenschappen 

11.5.1 D De leerlingen analyseren de verticale worp en 
de eenparig cirkelvormige beweging 
kwalitatief en kwantitatief. 

6.34 D De leerlingen gebruiken de concepten kracht en veld om 
interacties tussen systemen te beschrijven. 

Natuurwetenschappen 
Sportwetenschappen 
Topsport-natuurwetenschappen 

11.1.2 D De leerlingen analyseren de statica van 
systemen in het vlak kwalitatief en 
kwantitatief aan de hand van krachten en 
krachtmomenten. 

6.34 D De leerlingen gebruiken de concepten kracht en veld om 
interacties tussen systemen te beschrijven. 

Architecturale en beeldende 
vorming  
Biotechnische wetenschapen 
Bouwwetenschappen 
Technologische wetenschappen 

11.5.2 D De leerlingen analyseren de statica van 
systemen kwalitatief en kwantitatief aan de 
hand van krachten en krachtmomenten. 

6.35 D De leerlingen gebruiken het concept druk bij vaste 
stoffen, gassen en vloeistoffen kwalitatief en kwantitatief 
om fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Technologische wetenschappen 11.10.1 D De leerlingen analyseren fenomenen met 
betrekking tot de statica van fluïda en 
toepassingen ervan kwalitatief en kwantitatief. 

6.36 D De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie 
kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, 
rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Natuurwetenschappen 
Sportwetenschappen 
Topsport-natuurwetenschappen 

11.1.3 D De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, 
energie, warmte en de verbanden ertussen om 
energieomzettingen te kwantificeren. 

6.36 D De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie 
kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, 
rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Architecturale en beeldende 
vorming  
Biotechnische wetenschapen 
Bouwwetenschappen 
Technologische wetenschappen 

11.5.3 D De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, 
energie en het verband ertussen om 
energieomzettingen te kwantificeren. 

6.36 D De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie 
kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, 
rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Biotechnische wetenschapen 
Bouwwetenschappen 
Technologische wetenschappen 

11.9.1 D De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot de thermodynamica kwalitatief 
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en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

6.37 D De leerlingen verklaren het energietransport bij 
faseovergangen en bij temperatuursveranderingen van 
stoffen kwalitatief aan de hand van het deeltjesmodel. 

Natuurwetenschappen 
Sportwetenschappen 
Topsport-natuurwetenschappen 

11.1.3 D De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, 
energie, warmte en de verbanden ertussen om 
energieomzettingen te kwantificeren. 

6.37 D De leerlingen verklaren het energietransport bij 
faseovergangen en bij temperatuursveranderingen van 
stoffen kwalitatief aan de hand van het deeltjesmodel. 

Architecturale en beeldende 
vorming 
Bouwwetenschappen 

11.11.1 D De leerlingen analyseren thermische 
eigenschappen in functie van de isolatie van 
bouwwerken. 

6.37 D De leerlingen verklaren het energietransport bij 
faseovergangen en bij temperatuursveranderingen van 
stoffen kwalitatief aan de hand van het deeltjesmodel. 

Biotechnische wetenschapen 
Bouwwetenschappen 
Technologische wetenschappen 

11.9.1 D De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot de thermodynamica kwalitatief 
en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

6.40 D De leerlingen beschrijven eenvoudige elektrische 
stroomkringen aan de hand van de concepten elektrische 
stroomsterkte, spanning, weerstand, geleidbaarheid, 
vermogen, energie en de verbanden ertussen. 

Natuurwetenschappen 
Sportwetenschappen 
Topsport-natuurwetenschappen 

11.1.5 D De leerlingen analyseren elektrische 
gelijkstroomkringen kwalitatief en 
kwantitatief. 

6.40 D De leerlingen beschrijven eenvoudige elektrische 
stroomkringen aan de hand van de concepten elektrische 
stroomsterkte, spanning, weerstand, geleidbaarheid, 
vermogen, energie en de verbanden ertussen. 

Biotechnische wetenschapen 
Bouwwetenschappen 
Technologische wetenschappen 

11.2.2 D De leerlingen analyseren elektrische 
gelijkstroomkringen kwalitatief en 
kwantitatief. 

6.40 D De leerlingen beschrijven eenvoudige elektrische 
stroomkringen aan de hand van de concepten elektrische 
stroomsterkte, spanning, weerstand, geleidbaarheid, 
vermogen, energie en de verbanden ertussen. 

Technologische wetenschappen 11.3.2 D De leerlingen analyseren 
gelijkstroomstroomkringen kwantitatief aan 
de hand van de wetten van Kirchhoff. 

6.54 D De leerlingen analyseren natuurlijke en technische 
systemen aan de hand van verschillende STEM-
concepten. 

Architecturale en beeldende 
vorming 
Bouwwetenschappen 

11.11.3 D De leerlingen analyseren interacties binnen 
een gebouw en tussen een gebouw en zijn 
omgeving. 

6.55 D De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Technologische wetenschappen 11.10.1 D De leerlingen analyseren fenomenen met 
betrekking tot de statica van fluïda en 
toepassingen ervan kwalitatief en kwantitatief. 

6.55 D De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Technologische wetenschappen 11.4.2 D De leerlingen ontwerpen elektronische 
schakelingen in functie van vooropgestelde 
criteria. 

6.55 D De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Alle D onder STEM 12.1.1 D De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor 
een probleem door inzichten, concepten en 
vaardigheden uit verschillende STEM-
disciplines geïntegreerd toe te passen. 

4.5 D/A De leerlingen lossen een afgebakend probleem digitaal op 
door een aangereikt algoritme aan te passen. 

Binnenvaarttechnieken 
Elektromechanische technieken 
Elektrotechnieken 
Maritieme technieken dek 
Maritieme technieken motoren  
Voertuigtechnieken 

11.13.3 D/A De leerlingen gebruiken elektronische 
componenten en programmeerbare 
stuureenheden om praktische problemen op 
te lossen. 
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6.17 D/A De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie 
kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, 
rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Architecturale en beeldende 
kunsten  
Binnenvaarttechnieken 
Bouwtechnieken 
Elektromechanische technieken 
Elektrotechnieken 
Houttechnieken 
Maritieme technieken dek 
Maritieme technieken motoren 
Mechanische technieken 
Textielontwerp en prototyping 
Textielproductietechnieken 
Voertuigtechnieken 

11.12.1 D/A De leerlingen analyseren concepten met 
betrekking tot verschillende takken van de 
fysica kwantitatief. 

6.17 D/A De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie 
kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, 
rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Binnenvaarttechnieken 
Elektromechanische technieken 
Elektrotechnieken 
Maritieme technieken dek 
Maritieme technieken motoren 
Voertuigtechnieken 

11.14.3 D/A De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, 
energie en het verband ertussen om 
energieomzettingen te kwantificeren. 

6.17 D/A De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie 
kwalitatief en kwantitatief om energieomzettingen, 
rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

Mechanische technieken 11.15.2 D/A De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, 
energie en het verband ertussen om 
energieomzettingen te kwantificeren. 

6.18 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
thermodynamica om fenomenen en toepassingen ervan 
uit het dagelijkse leven te verklaren. 

Architecturale en beeldende 
kunsten  
Bouwtechnieken 
Houttechnieken 

11.17.1 D/A De leerlingen gebruiken thermische 
eigenschappen in functie van de isolatie van 
bouwwerken. 

6.20 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit het 
dagelijkse leven te verklaren. 

Architecturale en beeldende 
kunsten  
Binnenvaarttechnieken 
Bouwtechnieken 
Elektromechanische technieken 
Elektrotechnieken 
Houttechnieken 
Maritieme technieken dek 
Maritieme technieken motoren 
Mechanische technieken 
Textielontwerp en prototyping 
Textielproductietechnieken 
Voertuigtechnieken 

11.12.2 D/A De leerlingen analyseren het effect van 
inwerkende krachten op de 
bewegingsverandering van een systeem 
kwalitatief en kwantitatief aan de hand van de 
drie wetten van Newton. 

6.20 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit het 
dagelijkse leven te verklaren. 

Binnenvaarttechnieken 

Elektromechanische technieken 

Elektrotechnieken 

Maritieme technieken dek 

Maritieme technieken motoren 

Voertuigtechnieken 

11.14.1 D/A De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot de verticale worp en de 
eenparig cirkelvormige beweging kwalitatief 
en kwantitatief. 



Op basis van de amendementen van 29/01/21 werden aanpassingen doorgevoerd en in het kader van transparantie in deze versie in het geel gemarkeerd.   
 

6.20 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit het 
dagelijkse leven te verklaren. 

Binnenvaarttechnieken 

Elektromechanische technieken 

Elektrotechnieken 

Maritieme technieken dek 

Maritieme technieken motoren 

Voertuigtechnieken 

11.14.2 D/A De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot statica en dynamica kwalitatief 
en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

6.20 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit het 
dagelijkse leven te verklaren. 

Binnenvaarttechnieken 

Elektromechanische technieken 

Elektrotechnieken 

Maritieme technieken dek 

Maritieme technieken motoren 

Voertuigtechnieken 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief 
en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

6.20 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit het 
dagelijkse leven te verklaren. 

Mechanische technieken 11.15.1 D/A De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot de verticale worp en de 
eenparig cirkelvormige beweging kwalitatief 
en kwantitatief. 

6.20 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
mechanica om fenomenen en toepassingen ervan uit het 
dagelijkse leven te verklaren. 

Architecturale en beeldende 
kunsten  
Bouwtechnieken 
Houttechnieken 
Mechanische technieken 

11.16.1 D/A De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot statica kwalitatief en 
kwantitatief om fenomenen en toepassingen 
ervan te verklaren. 

6.30 D/A De leerlingen analyseren natuurlijke en technische 
systemen aan de hand van aangereikte STEM-concepten. 

Architecturale en beeldende 
kunsten  
Bouwtechnieken 
Houttechnieken 

11.17.3 D/A De leerlingen analyseren interacties binnen 
een gebouw en tussen een gebouw en zijn 
omgeving. 

6.31 D/A De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Binnenvaarttechnieken 
Elektromechanische technieken 
Elektrotechnieken 
Maritieme technieken dek 
Maritieme technieken motoren  
Voertuigtechnieken 

11.13.3 D/A De leerlingen gebruiken elektronische 
componenten en programmeerbare 
stuureenheden om praktische problemen op 
te lossen. 

6.31 D/A De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Binnenvaarttechnieken 

Elektromechanische technieken 

Elektrotechnieken 

Maritieme technieken dek 

Maritieme technieken motoren 

Voertuigtechnieken 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met 
betrekking tot de fluïdomechanica kwalitatief 
en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

6.31 D/A De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

Alle D/A studierichtingen  onder 
STEM 

12.2.1 D/A De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor 
een technisch probleem door inzichten, 
concepten en vaardigheden uit verschillende 
STEM-disciplines geïntegreerd toe te passen. 
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Indien een doel vanuit de BK’s gedeeltelijk vervat zit in een cesuurdoel: 

Leerplandoel specifiek gedeelte: cesuurdoel Leerplan specifiek gedeelte: doelen BK’s 
Concordantie CD D – D/A – A Doelzin Studierichting Concordantie 

doel uit BK 
D – D/A – A Doelzin 

11.13.3 D/A De leerlingen gebruiken elektronische componenten en 
programmeerbare stuureenheden om praktische 
problemen op te lossen. 

Elektromechanische technieken 2.11 D/A De leerlingen gebruiken elektrische, mechanische, 
(elektro-)pneumatische componenten en 
onderdelen om te (de)monteren, aan te sluiten 

11.13.3 D/A De leerlingen gebruiken elektronische componenten en 
programmeerbare stuureenheden om praktische 
problemen op te lossen. 

Voertuigtechnieken  2.13 D/A De leerlingen realiseren elektrische schakelingen 
volgens schema. 

11.13.3 D/A De leerlingen gebruiken elektronische componenten en 
programmeerbare stuureenheden om praktische 
problemen op te lossen. 

Elektrotechnieken 2.18 D/A De leerlingen programmeren logische stuurmodules. 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Elektromechanische technieken 2.14 D/A De leerlingen realiseren (elektro)pneumatische of 
(elektro)hydraulische schakelingen volgens schema. 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Voertuigtechnieken 2.14 D/A De leerlingen realiseren (elektro)pneumatische of 
(elektro)hydraulische schakelingen volgens schema. 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Elektrotechnieken 2.17 D/A De leerlingen realiseren (elektro-)pneumatische 
schakelingen volgens schema. 

11.16.3 D/A De leerlingen analyseren eigenschappen van 
constructies. 

Bouwtechnieken 2.5 D/A De leerlingen maken CAD-tekeningen 

11.16.3 D/A De leerlingen analyseren eigenschappen van 
constructies. 

Houttechnieken 2.6 D/A De leerlingen maken CAD-tekeningen 

11.17.1 D/A De leerlingen gebruiken thermische eigenschappen in 
functie van de isolatie van bouwwerken. 

Bouwtechnieken 2.13 D/A De leerlingen plaatsen vochtschermen en 
thermische isolatie. 

9.5.1 D/A De leerlingen leggen het verband tussen de structuur 
en eigenschappen van materialen. 

Bouwtechnieken 2.13 D/A De leerlingen plaatsen vochtschermen en 
thermische isolatie. 
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Indien een cesuurdoel gedeeltelijk of volledig vervat zit in een ander cesuurdoel: 

Leerplandoel specifiek gedeelte: cesuurdoel Leerplan specifiek gedeelte: cesuurdoel 
Concordantie CD D – D/A – A Doelzin Studierichting Concordantie CD D – D/A – A Doelzin 
9.4.2 D De leerlingen leggen het verband tussen de structuur 

en de eigenschappen van materialen. 

Bouwwetenschappen 11.11.1 D De leerlingen analyseren thermische eigenschappen in 

functie van de isolatie van bouwwerken. 

9.4.2 D De leerlingen leggen het verband tussen de structuur 

en de eigenschappen van materialen. 

Bouwwetenschappen 11.2.2 D De leerlingen analyseren elektrische gelijkstroomkringen 

kwalitatief en kwantitatief. 

9.4.2 D De leerlingen leggen het verband tussen de structuur 

en de eigenschappen van materialen. 

Bouwwetenschappen 11.6.1 D De leerlingen analyseren kwantitatief en kwalitatief 

mechanische eigenschappen van materialen. 

11.9.1 D De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de thermodynamica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Technologische 
wetenschappen 

11.10.1 D De leerlingen analyseren fenomenen met betrekking tot 
de statica van fluïda en toepassingen ervan kwalitatief en 
kwantitatief. 

11.9.1 D De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de thermodynamica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Bouwwetenschappen 11.11.1 D De leerlingen analyseren thermische eigenschappen in 
functie van de isolatie van bouwwerken. 

11.9.1 D De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de thermodynamica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

Biotechnische 
wetenschapen 
Bouwwetenschappen 
Technologische 
wetenschappen 

11.5.3 D De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie en 
het verband ertussen om energieomzettingen te 
kwantificeren. 

12.1.1 D De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 
probleem door inzichten, concepten en vaardigheden 
uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd toe te 
passen. 

Technologische 
wetenschappen 

11.10.1 D De leerlingen analyseren fenomenen met betrekking tot 
de statica van fluïda en toepassingen ervan kwalitatief en 
kwantitatief. 

12.1.1 D De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 
probleem door inzichten, concepten en vaardigheden 
uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd toe te 
passen. 

Technologische 
wetenschappen 

11.4.2 D De leerlingen ontwerpen elektronische schakelingen in 
functie van vooropgestelde criteria. 

12.1.1 D De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 

probleem door inzichten, concepten en vaardigheden 

uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd toe te 

passen. 

Bouwwetenschappen 

Technologische 

wetenschappen 

11.6.2 D De leerlingen onderzoeken eigenschappen van 

constructies. 

11.12.1 D/A De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot 
verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Elektrotechnieken 
Elektromechanische 
technieken 
Voertuigtechnieken 

11.13.2 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
elektrische gelijkstroomkringen kwalitatief en 
kwantitatief om het gedrag ervan in toepassingen te 
verklaren. 

11.12.1 D/A De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot 
verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Elektrotechnieken 
Elektromechanische 
technieken 
Voertuigtechnieken 
Mechanische 
technieken 

11.14.1 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de 
verticale worp en de eenparige cirkelvormige beweging 
kwalitatief en kwantitatief. 
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11.12.1 D/A De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot 
verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Elektrotechnieken 
Elektromechanische 
technieken 
Voertuigtechnieken 

11.14.3 D/A De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie en 
het verband ertussen om energieomzettingen te 
kwantificeren. 

11.12.1 D/A De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot 
verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Elektrotechnieken 
Elektromechanische 
technieken 
voertuigtechnieken 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de 
fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

11.12.1 D/A De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot 
verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Mechanische 
technieken 

11.15.1 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de 
verticale worp en de eenparig cirkelvormige beweging 
kwalitatief en kwantitatief. 

11.12.1 D/A De leerlingen analyseren concepten met betrekking tot 
verschillende takken van de fysica kwantitatief. 

Mechanische 
technieken 

11.15.2 D/A De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie en 
het verband ertussen om energieomzettingen te 
kwantificeren. 

11.12.2 D/A De leerlingen analyseren het effect van inwerkende 
krachten op de bewegingsverandering van een systeem 
kwalitatief en kwantitatief aan de hand van de drie 
wetten van Newton. 

Elektrotechnieken 
Elektromechanische 
technieken 
Voertuigtechnieken 

11.14.2 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
statica en dynamica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

11.12.2 D/A De leerlingen analyseren het effect van inwerkende 
krachten op de bewegingsverandering van een systeem 
kwalitatief en kwantitatief aan de hand van de drie 
wetten van Newton. 

Architecturale en 
beeldende kunsten  
Bouwtechnieken 
Houttechnieken 
Mechanische 
technieken 

11.16.1 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
statica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 

12.2.1 D/A De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 
technisch probleem door inzichten, concepten en 
vaardigheden uit verschillende STEM-disciplines 
geïntegreerd toe te passen. 

Binnenvaarttechnieken 
Elektromechanische 
technieken 
Elektrotechnieken 
Maritieme technieken 
dek 
Maritieme technieken 
motoren  
Voertuigtechnieken 

11.13.3 D/A De leerlingen gebruiken elektronische componenten en 
programmeerbare stuureenheden om praktische 
problemen op te lossen. 

12.2.1 D/A De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 
technisch probleem door inzichten, concepten en 
vaardigheden uit verschillende STEM-disciplines 
geïntegreerd toe te passen. 

Binnenvaarttechnieken 

Elektromechanische 

technieken 

Elektrotechnieken 

Maritieme technieken 

dek 

Maritieme technieken 

motoren 

Voertuigtechnieken 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot de 
fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

12.2.1 D/A De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 
technisch probleem door inzichten, concepten en 

Bouwtechnieken 
Houttechnieken 

11.17.3 D/A De leerlingen analyseren interacties binnen een gebouw 
en tussen een gebouw en zijn omgeving. 
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vaardigheden uit verschillende STEM-disciplines 
geïntegreerd toe te passen. 

9.5.1 D/A De leerlingen leggen het verband tussen de structuur 
en eigenschappen van materialen. 

Bouwtechnieken 
Houttechnieken 

11.17.1 D/A De leerlingen gebruiken thermische eigenschappen in 
functie van de isolatie van bouwwerken. 

Indien een doel vanuit de BK’s gedeeltelijk vervat zit in een doel uit de basisvorming: 

Leerplandoel gedeelte: basisvorming Leerplan specifiek gedeelte: doelen BK’s 
Concordantie SC D – D/A – A Doelzin Studierichting Concordantie 

doel uit BK 
D – D/A – A Doelzin 

6.1 A De leerlingen voeren in functionele contexten 
eenvoudige berekeningen uit met gehele en decimale 
getallen, breuken, procenten en verhoudingen. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met kostprijsberekeningen, 
meetstaten, wetmatigheden, … 

6.2 A De leerlingen leggen in functionele contexten het 
verband tussen een 3D-situatie en 2D-voorstellingen 
ervan. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met lezen van uitvoeringsplannen, -
tekeningen of –schema’s 

6.3 A De leerlingen gebruiken grafieken, tabellen en 
verwoordingen om verbanden in functionele contexten 
te beschrijven. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met raadplegen van technische 
informatie 

6.5 A De leerlingen lossen in functionele contexten 
problemen op door wiskundige concepten en 
vaardigheden in te zetten. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met kostprijsberekeningen, 
meetstaten, wetmatigheden, … 

6.12 A De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid 
meetinstrumenten, hulpmiddelen, om te observeren, 
te meten, te experimenteren en te onderzoeken in 
wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische 
en STEM-contexten. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met meten of testen 

6.13 A De leerlingen werken op een veilige en duurzame 
manier met materialen, chemische stoffen en 
technische en biologische systemen. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met procedures voor het veilig gebruik 
van machines, gereedschappen en materialen 

6.14 A De leerlingen gebruiken op een gepaste manier 
meetwaarden, grootheden en eenheden in wiskundige, 
natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-
contexten. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met meten of testen 

6.16 A De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit 
verschillende STEM-disciplines geïntegreerd aan te 
wenden. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met realiseren van een ontwerp 

6.17 A De leerlingen beargumenteren vanuit verschillende 
invalshoeken keuzes bij het gebruik van technische 
systemen. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. A doelen in verband met selecteren van de juiste 
uitvoeringstechnieken, materialen en gereedschappen 

6.2 D/A De leerlingen onderzoeken de onderlinge ligging van 
rechten en vlakken om het verband tussen een 3D-
situatie en 2D-voorstellingen ervan te duiden. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. D/A doelen in verband met lezen van uitvoeringsplannen, -
tekeningen of –schema’s 
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6.25 D/A De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid 
meetinstrumenten en hulpmiddelen om te observeren, 
te meten, te experimenteren en te onderzoeken in 
wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische 
en STEM-contexten. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. D/A doelen in verband met meten of testen 

6.26 D/A De leerlingen werken op een veilige en duurzame 
manier met materialen, chemische stoffen en 
technische en biologische systemen. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. D/A doelen in verband met procedures voor het veilig gebruik 
van machines, gereedschappen en materialen 

6.27 D/A De leerlingen gebruiken op een gepaste manier 
meetwaarden, grootheden en eenheden in wiskundige, 
natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-
contexten. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. D/A doelen in verband met meten of testen 

6.31 D/A De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een 
probleem door concepten en praktijken uit 
verschillende STEM-disciplines geïntegreerd aan te 
wenden. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. D/A doelen in verband met realiseren van een ontwerp 

6.32 D/A De leerlingen beargumenteren vanuit verschillende 
invalshoeken keuzes bij het gebruik van technische 
systemen. 

alle studierichtingen 
harde sector 

n.v.t. D/A doelen in verband met selecteren van de juiste 
uitvoeringstechnieken, materialen en gereedschappen 

 

Indien een cesuurdoel uit de doorstroomfinaliteit gedeeltelijk of volledig vervat zit in een ander cesuurdoel uit de dubbele finaliteit of vice-versa: 

Leerplandoel gedeelte: basisvorming Leerplan specifiek gedeelte: doelen BK’s 
Concordantie CD D Doelzin Studierichting Concordantie CD D/A Doelzin 
9.4.2 D De leerlingen leggen het verband tussen de structuur 

en de eigenschappen van materialen. 
Bouwwetenschappen (D) 
Bouwtechnieken (D/A) 
Houttechnieken (D/A) 

9.5.1 D/A De leerlingen leggen het verband tussen de structuur 
en eigenschappen van materialen. 

11.6.2 D De leerlingen onderzoeken eigenschappen van 
constructies. 

Bouwwetenschappen (D) 
Technologische 
wetenschappen (D) 
Bouwtechnieken (D/A) 
Houttechnieken (D/A) 
Mechanische technieken 
(D/A) 

11.16.3 D/A De leerlingen analyseren eigenschappen van 
constructies. 

11.11.1 D De leerlingen analyseren thermische eigenschappen in 
functie van de isolatie van bouwwerken. 

Bouwwetenschappen (D) 
Bouwtechnieken (D/A) 
Houttechnieken (D/A) 

11.17.1 D/A De leerlingen gebruiken thermische eigenschappen in 
functie van de isolatie van bouwwerken. 

11.11.3 D De leerlingen analyseren interacties binnen een 
gebouw en tussen een gebouw en zijn omgeving. 

Bouwwetenschappen (D) 
Bouwtechnieken (D/A) 
Houttechnieken (D/A) 

11.17.3 D/A De leerlingen analyseren interacties binnen een 
gebouw en tussen een gebouw en zijn omgeving. 

11.2.1 D De leerlingen analyseren elektromagnetische 
fenomenen en toepassingen ervan kwalitatief en 
kwantitatief aan de hand van de concepten kracht en 
veld. 

Biotechnische 
wetenschapen (D) 
Bouwwetenschappen (D) 

11.13.1 D/A De leerlingen gebruiken de concepten kracht en veld 
kwalitatief en kwantitatief om elektromagnetische 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 
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Technologische 
wetenschappen (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

11.2.2 D De leerlingen analyseren elektrische 
gelijkstroomkringen kwalitatief en kwantitatief. 

Biotechnische 
wetenschapen (D) 
Bouwwetenschappen (D) 
Technologische 
wetenschappen (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

11.13.2 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
elektrische gelijkstroomkringen kwalitatief en 
kwantitatief om het gedrag ervan in toepassingen te 
verklaren. 

11.4.1 D De leerlingen verklaren de inwendige werking van 
elementaire elektronische componenten. 

Technologische 
wetenschappen (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

11.13.3 D/A De leerlingen gebruiken elektronische componenten en 
programmeerbare stuureenheden om praktische 
problemen op te lossen. 

12.1.1 D De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 
probleem door inzichten, concepten en vaardigheden 
uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd toe te 
passen. 

Biotechnische 
wetenschapen (D) 
Bouwwetenschappen (D) 
Technologische 
wetenschappen (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

12.2.1 D/A De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een 
technisch probleem door inzichten, concepten en 
vaardigheden uit verschillende STEM-disciplines 
geïntegreerd toe te passen. 

11.5.1 D De leerlingen analyseren de verticale worp en de 
eenparige cirkelvormige beweging kwalitatief en 
kwantitatief. 

Biotechnische 
wetenschapen (D) 
Bouwwetenschappen (D) 
Technologische 
wetenschappen (D) 
Architecturale en 
beeldende vorming (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

11.14.1 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de verticale worp en de eenparige cirkelvormige 
beweging kwalitatief en kwantitatief. 

11.5.2 D De leerlingen analyseren de statica van systemen 
kwalitatief en kwantitatief aan de hand van krachten 
en krachtmomenten. 

Biotechnische 
wetenschapen (D) 
Bouwwetenschappen (D) 
Technologische 
wetenschappen (D) 

11.14.2 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
statica kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en 
toepassingen ervan te verklaren. 
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Architecturale en 
beeldende vorming (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

11.5.3 D De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie 
en het verband ertussen om energieomzettingen te 
kwantificeren. 

Biotechnische 
wetenschapen (D) 
Bouwwetenschappen (D) 
Technologische 
wetenschappen (D) 
Architecturale en 
beeldende vorming (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

11.14.3 D/A De leerlingen gebruiken de concepten arbeid, energie 
en het verband ertussen om energieomzettingen te 
kwantificeren. 

11.10.1 D De leerlingen analyseren fenomenen met betrekking 
tot de statica van fluïda en toepassingen ervan 
kwalitatief en kwantitatief. 

Technologische 
wetenschappen (D) 
Elektromechanische 
technieken (D/A) 
Elektrotechnieken (D/A) 
Voertuigtechnieken (D/A) 

11.14.4 D/A De leerlingen gebruiken concepten met betrekking tot 
de fluïdomechanica kwalitatief en kwantitatief om 
fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

       

       

       

 


