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Inleiding  
 

Algemene situering 

Dit leerplan is opgesteld door Freinetscholen Keerpunt vzw (kortweg Keerpunt), het schoolbestuur 

van een secundaire freinetschool. De Keerpuntscholen zijn op 2 september 2019 op verschillende 

vestigingsplaatsen, verspreid over Vlaanderen, van start gegaan met het eerste leerjaar A en zullen 

vervolgens uitgroeien tot een zesjarige structuur. In september 2021 start het eerste leerjaar van de 

tweede graad ASO. 

Meer informatie over Keerpunt is te vinden op www.keerpuntscholen.be.  

In mei 2019 werd de aangevraagde basisoptie Freinetpedagogie door de Vlaamse regering erkend. In 

mei 2020 werd ook het aansluitende structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de tweede graad 

ASO opgenomen in de matrix Secundair Onderwijs. Vanaf september 2021 kunnen scholen dit 

nieuwe structuuronderdeel programmeren. Keerpunt zal in het najaar van 2021 een aanvraag 

indienen voor Freinetpedagogie in de derde graad, opdat ook die studierichting vanaf september 

2023 in het studieaanbod van secundaire scholen opgenomen kan worden. 

Over het leerplan 

Dit leerplan (2021/3) bevat alle doelen van de tweede graad ASO van het secundair onderwijs,[1] 

zowel de eindtermen van de basisvorming als de cesuurdoelen van het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie. Daarnaast zijn er ook acht leerplandoelen vermeld (hierna 

“keerpuntleerplandoelen” genoemd), die door Keerpunt zelf werden opgesteld, als mogelijke 

cesuurdoelen bij de aanvraag tot erkenning van het structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de 

tweede graad. De keerpuntleerplandoelen sluiten aan bij en bouwen voort op de doelen van de 

basisoptie Freinetpedagogie van de eerste graad.  

Dit leerplan richt zich tot leraren/mentoren met leerlingen in die tweede graad van secundaire 

freinetscholen. Het kan best gelezen worden in samenhang met de leerplannen 2021/1 

(basisvorming eerste graad A) en 2021/2 (basisoptie Freinetpedagogie in het tweede leerjaar A van 

de eerste graad). Het voorliggende leerplan 2021/3 biedt een vervolgtraject in het freinetonderwijs. 

Freinetscholen Keerpunt heeft geopteerd voor één geïntegreerd leerplan voor de tweede graad. Dat 

betekent enerzijds dat er geen leerplannen per discipline of sleutelcompetentie (‘vak’) zijn, omdat we 

in freinetscholen zoveel mogelijk ‘vakverbindend’ aan de eindtermen willen werken. Daarbij wordt 

het transversale of ‘domeinverbindende’ karakter benadrukt, eerder dan het ‘vak’-specifieke.  

Het volledige geïntegreerde leerplan houdt anderzijds ook in dat we, in tegenstelling tot in de eerste 

graad, geen aparte leerplannen aanbieden voor de basisvorming en voor het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie. Immers, de voorgestelde werkwijze op basis van de freinettechnieken, waarmee 

we aan leraren/mentoren en aan leerlingen de gelegenheid bieden om het leerproces vorm te geven, 

is gelijklopend voor alle doelstellingen: eenzelfde freinettechniek of pedagogische activiteit kan 

bijdragen tot het behalen van zowel eindtermen uit de basisvorming als van cesuurdoelen en 

keerpunt-leerplandoelen.  

We hanteren in dit leerplan bij voorkeur de term ‘mentoren’, veeleer dan ‘leraren’, omdat het begrip 

mentor de relatie van de leraar tegenover de leerlingen in een freinetschool beter weergeeft. De 
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term ‘leerkracht’ wordt in dit leerplan niet gebruikt om leraars of mentoren aan te duiden, omdat in 

de freinetpedagogie de leer-kracht (de kracht om te leren) in de eerste plaats bij de leerlingen en de 

coöperatieve leergroep (klas) ligt en niet bij de volwassene die hen hierbij (bege)leidt.[2] 

Opbouw van het leerplan 

Het Keerpuntleerplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel schetst de pedagogisch-didactische 

visie van het freinetonderwijs, met onder meer een beschrijving van het leerproces in een 

freinetschool, enkele aanwijzingen omtrent evaluatie en de verwachte inbreng van de school en het 

schoolbestuur, de mentoren/leraren, lerarenteams en de leerlingen. Dat laatste hoofdstuk van deel 1 

bevat enkele aanwijzingen die moeten toelaten om de freinettechnieken ook in het secundair 

freinetonderwijs consequent toe te passen. Met dat doel voor ogen worden de verschillende 

leerprocessen ingedeeld in ‘cursussen’, die toelaten om de eindtermen, cesuurdoelen en 

keerpuntleerplandoelen met behulp van freinettechnieken en op domeinoverschrijdende wijze te 

bereiken.  

Dat laatste element, het domeinoverschrijdend werken, is een belangrijk aspect van het 

freinetonderwijs. Anders dan de klassieke vakkensplitsing (wiskunde, Nederlands, Frans, 

aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoort) geven onze ‘cursussen’ (vrije tekst, kring, onderzoek, 

klasraad, levende wiskunde, exploratie, atelier, enzovoort) een beeld van de leeractiviteiten die 

opgezet worden om doelstellingen uit verschillende domeinen op geïntegreerde wijze te bereiken. 

Bij Keerpunt mondt elke cursus uit in een ‘graadbadge’: een brevet dat de leerling voor het einde van 

de graad moet behalen en dat aangeeft dat de aan de cursus verbonden doelen effectief bereikt zijn. 

Zie ook het hoofdstuk over evaluatie, verderop in dit leerplan.  

In deel 1 van het leerplan zijn daarnaast een mogelijk weekrooster en een aanbeveling voor de 

invulling van de complementaire uren opgenomen.  

Deel twee van het leerplan bevat de leerdoelen: 

1) Voor de basisvorming: de decretale eindtermen, gegroepeerd in 16 sleutelcompetenties. 

2) Voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie: de cesuurdoelen, gerangschikt per 

(wetenschaps)domein waaraan de censuurdoelen gekoppeld zijn. 

3) De toegevoegde “keerpuntleerplandoelen”, als voortzetting van de erkende doelstellingen 

van de basisoptie Freinetpedagogie van de eerste graad (zie leerplan 2021/2).  

De eindtermen van de basisvorming (1) en de cesuurdoelen (2) gelden voor alle leerlingen. Bij de 

toegevoegde keerpuntleerplandoelen (3) is een gedifferentieerde aanpak mogelijk. We hopen dat de 

keuze voor een geïntegreerd leerplan scholen en mentoren zal aanmoedigen om de bovenstaande 

leerdoelen zo veel mogelijk tot één geïntegreerd geheel te verwerken, dat tegelijk aan elke leerling 

de mogelijkheid biedt haar of zijn persoonlijke interesses en talenten te ontwikkelen.  

Beginsituatie 

Leerlingen die op het einde van de eerste graad van de A-stroom een A-attest of een B-attest zonder 

clausulering voor de gekozen richting (bv. Freinetpedagogie) behaalden, kunnen starten in het eerste 

jaar van de tweede graad ASO.  

Binnen de continuïteit van het freinetonderwijs wordt de beginsituatie gevormd door leerlingen die 

de graadbadges van de eerste graad Freinetpedagogie behaalden.  
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In het geval van leerlingen die de eerste graad buiten het freinetonderwijs of met een andere 

basisoptie volgden, zal het studieattest aantonen dat ze kunnen starten in de tweede graad, met als 

studierichting Freinetpedagogie. Voor hen zal de ontwikkeling van een aantal basiscompetenties van 

het freinetonderwijs (bv. respectvol overleg kunnen plegen, coöperatieve vaardigheden, 

conflicthantering, democratische besluitvorming) bij de start van het schooljaar extra aandacht 

krijgen.  

Ook al hebben alle leerlingen de decretale eindtermen van de eerste graad bereikt, toch zal de 

beginsituatie van de leerlingen onderling sterk verschillen, niet enkel wat betreft de ervaring in het 

freinetonderwijs: de individuele interesses en talenten van de leerlingen, hun kennis, vaardigheden 

en attitudes, thuistaal en -cultuur, socio-economische achtergrond en eventuele fysieke of 

psychische beperkingen staan garant voor diversiteit in elke leerlingengroep. In het freinetonderwijs 

erkennen we de waarde van diversiteit als grondslag voor en uitnodiging tot een rijke 

ervaringsuitwisseling binnen de groep. De inbreng van de leerlingen is immers hét startpunt bij 

uitstek van de leerprocessen in een freinetklas. In heel wat freinetscholen wordt de diversiteit 

bovendien doelbewust vergroot door verschillende leeftijden in één klas te laten samenwerken. Het 

is de bedoeling om in Keerpunt bij de start van de tweede graad coöperatieve klasgroepen te vormen 

bestaande uit een mix van drie leerjaren of leeftijden. De kracht van dergelijke multi-leeftijdsgroepen 

om met elkaar samen te werken en te leren van elkaar willen we ten volle benutten. Uiteraard 

worden daarnaast ook (klasdoorbrekend) andere groepen gevormd, om bepaalde activiteiten te 

ontwikkelen en leerinhouden uit te werken en daarbij te differentiëren op basis van bijvoorbeeld 

interesses en verworven competenties. 

Doelgroep voor dit leerplan 

In de Keerpuntscholen wordt in de tweede graad enkel het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

aangeboden. Vandaar dat het leerplan 2021/3 geïntegreerd ontwikkeld is voor de basisvorming en 

het structuuronderdeel Freinetpedagogie samen. Voor dit leerplan vormen de pedagogische 

principes van de freinetpedagogie en de daarbij aansluitende didactische uitgangspunten (met name 

de freinettechnieken) de basis. Maar ongetwijfeld kan dit leerplan door andere scholen 

gecombineerd worden met leerplannen voor andere structuuronderdelen uit hun studieaanbod, 

waarvoor Keerpunt geen eigen leerplan ontwikkeld heeft. 

We hopen dat dit Keerpuntleerplan een waardevol referentie- en werkinstrument kan worden 

waarmee freinetwerkers en mentoren in de tweede graad ASO aan de slag kunnen.  

 
[1] Deze doelen zijn identiek aan de decretale eindtermen die gelden vanaf schooljaar 2021-2022. 

[2] Zie LSG 2016 (‘Samen school maken’). 
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Deel 1 – Pedagogische visie en didactische aanpak 
  

Dit eerste deel heeft tot doel de gebruikers van het Keerpuntleerplan in te leiden in de mens- en 

maatschappijvisie van Célestin Freinet en in de freinetpedagogie en de freinetdidactiek die daaruit 

zijn voortgevloeid en er nauw mee samenhangen. Vervolgens gaan we in op een beschrijving van het 

leerproces, op enkele aspecten van evaluatie en beschrijven we elf kenmerken van een freinetschool. 

Ten slotte komt de specifieke inbreng van scholen, leraren/mentoren, lerarenteams en leerlingen in 

een secundaire freinetschool aan bod. 

 

1. Freinets visie op de ontwikkeling van het kind, op leren en pedagogisch 

handelen, op het individu in de samenleving1 

 
Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert. 

Intelligentie betekent: ontvankelijk zijn voor ervaringen. 

C. Freinet2 

De freinetpedagogie van de 21ste eeuw bouwt voort op het levenswerk van de Franse onderwijzer en 

onderwijsvernieuwer Célestin Freinet (1896-1966). Een (beknopt) historisch overzicht van Freinets 

werk, het ontstaan van de freinetpedagogie, de Freinetbeweging en het freinetonderwijs in België en 

Vlaanderen is terug te vinden in de bijlage. 

Vitalisme, intelligentie, proefondervindelijk verkennen 

Freinetonderwijs gaat uit van een vitalistische opvatting van het leven3: elke mens4 heeft een 

aangeboren groeipotentieel,5 dat het individu opstuwt in zijn of haar ontwikkeling6 en aanzet om 

steeds meer greep7 te krijgen op de omgeving, de wereld, het leven. Dat groeipotentieel kunnen we 

niet verklaren of beschrijven: we kunnen slechts vaststellen dat het bestaat. Met de woorden van 

Freinet: “Een menselijk wezen wordt op alle levensterreinen aangedreven door een onverklaarbare 

drang die hem aanzet om voortdurend te groeien, zichzelf te verbeteren, zich technieken en 

werktuigen eigen te maken om macht te verwerven en uit te breiden. Zonder deze drang zouden al 

onze inspanningen, al onze didactische bedenksels, hoe geduldig en methodisch ook uitgevoerd, 

volstrekt ineffectief zijn.”8 

Meteen na de geboorte begint het natuurlijke leerproces: een pasgeboren kind streeft naar 

bevrediging van zijn basisbehoeften door middel van mechanisch verkennen (bv. met de voetjes 

 
1 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op de drie hoofdwerken van Célestin Freinet: Levenstechnieken 
verwerven, Pedagogie van het werk en Proefondervindelijk verkennen (zie de bibliografie). 
2 Invariant 14 (zie lager, Deel 1 § 3). 
3 Freinet vond in dit verband onder meer inspiratie bij Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson 
(L’évolution créatrice) en Pierre Teilhard de Chardin. 
4 Voor Célestin Freinet gold dit voor ‘elk levend wezen’. In deze context kunnen we ons tot de mens beperken.  
5 Ook levenspotentie of levenselan genoemd. 
6 Dit is geen deterministisch proces. Als Freinet het bijvoorbeeld over ‘de lotsbestemming (Fr. la destinée) van 
het individu’ heeft, impliceert dat geenszins dat die bestemming vooraf gekend zou zijn. 
7 Synoniemen: macht (puissance) of machtsontwikkeling, soms ook kracht. 
8 Freinet 2017, p. 11. 
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stampen, geluidjes maken, huilen). Mechanisch verkennen is een instinctieve reactie van het individu 

op prikkels van buitenaf of op een verstoord evenwicht (bv. honger), die erop gericht is dat 

evenwicht te herstellen (bv. zuigreflex, huilen). Daarbij worden succeservaringen herhaald tot ze een 

gewoonte, een automatische reflex worden. ‘Zo ontstaat een soort levensregel, die de meest 

dringende behoeften bevredigt en verkennen overbodig maakt.’1 Dat is de basis van elk leren.  

Bij hogere diersoorten, en bij uitstek bij de mens, treedt naast mechanisch verkennen en 

automatiseren nog een derde kenmerk op: de ontvankelijkheid voor ervaring, die volgens Freinet de 

eerste trap van de intelligentie vormt. ‘Aan de snelheid en de zekerheid waarmee een individu 

intuïtief lessen trekt uit zijn verkenningen meten we de graad van zijn intelligentie af.’2 Freinet 

definieert intelligentie als de mate waarin een individu ontvankelijk is voor ervaringen.3 Dat 

betekent dan ook dat intelligentie in de freinetpedagogie niet beschouwd wordt als een constant 

gegeven, maar als iets wat ontwikkeld kan worden, door het individu in staat te stellen meer 

ervaringen op te doen. Omgekeerd geldt ook: ‘Hoe geringer het aantal ervaringen (…), des te 

beperkter de intelligentie.’4 

Intelligent of proefondervindelijk verkennen5 is het samengaan van verkennen (zoals hierboven 

beschreven) en ontvankelijkheid voor de ervaring. Het is een universeel en algemeen proces.6 

Proefondervindelijk verkennen kan op twee manieren tot stand komen: vanuit een inwendige 

behoefte (aangestuurd door de levensdrang en het groeipotentieel) of door (spontane) imitatie van 

anderen (mimesis). ‘Een kind bouwt zijn leven op door middel van intense, ingespannen 

proefondervindelijke verkenningen. Wij moeten zorgen dat dit proces zo vruchtbaar en zo rijk 

mogelijk verloopt. Daarnaast dienen zich succesvolle ervaringen van anderen aan als [voor het kind, 

red.] navolgenswaardige voorbeelden die het ongewisse van de eigen verkenningen verminderen.’7 

Freinet wijst erop dat alle wetenschappelijk onderzoek (het zoeken naar nieuwe, nog onbekende 

verklaringen en verbanden) verloopt volgens de kenmerken van het proefondervindelijk verkennen. 

Wat het leren op school betreft (niet over onbekende, maar over reeds ontdekte verklaringen en 

verbanden) betoogt Freinet dat proefondervindelijk verkennen de enige manier is om kinderen 

wetenschappelijk denken bij te brengen: ‘Goed wetenschappelijk onderzoek berust op experiment, 

ervaring, onderzoek en creatie.’ Leren dat enkel via vooraf uitgestippelde routes verloopt, leidt 

slechts tot ‘dode kennis, onbruikbaar bij een wetenschappelijk avontuur.’8  

Belangrijk is dat levensregels en levenstechnieken9 stapsgewijs en geleidelijk aan opgebouwd 

kunnen worden, zoals ook een bouwsteiger eerst stevig verankerd en vervolgens etage per etage 

opgebouwd wordt. Deze opbouw gebeurt organisch10, dus niet systematisch of volgens een vooraf 

 
1 Freinet 2012, p. 70. 
2 Freinet 2012, p. 86 (‘Achtste wet’). 
3 Freinet 2012, p. 117 
4 Freinet 2012, p. 166 
5 Zie vooral Freinet 2011 en Freinet 2012 
6 Freinet 2012, p. 86 
7 Freinet 2012, p. 95 
8 Freinet 2011, p. 47-52 
9 Wanneer een levensregel als gevolg van de individuele ervaringen van een individu dominant wordt, ontstaat 
wat Freinet een ‘levenstechniek’ noemt. Levenstechnieken worden vooral gevormd door reacties van het 
individu op de omgeving. Elk pedagogisch handelen moet volgens Freinet gericht zijn op de vorming van 
(positieve) levenstechnieken. Zie Freinet 2012, p. 173 e.v. 
10 Freinet 2012, p. 72 
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uitgedokterd plan. ‘Om zijn persoonlijkheid stevig te kunnen opbouwen, moet het kind 

proefondervindelijk het steigerwerk oprichten dat zo’n gebouw vereist. En daar kun je niet bovenaan 

mee beginnen: het is onverantwoord en gevaarlijk als de bovenste etages, die op nauwelijks 

beproefde stutpalen rusten, voortijdig overbelast worden. De opbouw kan pas evenwichtig, solide en 

doelmatig zijn als de verdiepingen één voor één geborgd worden, te beginnen bij de 

fundering.’1Zonder verkennen is er dus geen kennis. We moeten onze kinderen ‘ervaringen laten 

opdoen en ze langdurig laten verkennen, want zo worden hun intelligentie en rede gevormd en 

gescherpt.’2Freinetonderwijs is bij uitstek ervaringsgericht onderwijs.3 ‘Vroeger heerste op dit 

terrein een soort gezichtsbedrog, dat ook in de school schade heeft aangericht. Bij alle vakken werd 

het ervaren vervangen door wet, regel, uitleg, met een complete mislukking als gevolg. Men liet zich 

misleiden door het woordgeheugen en het sterke imitatievermogen van kinderen. Echter, de letter 

van de wet is zinloos en gevaarlijk. We moeten de geest van de wet herontdekken en die proberen 

over te dragen op de kinderen.’4  

Het unieke van de menselijke intelligentie 

Proefondervindelijk verkennen, het automatisch vastleggen van succeservaringen in levensregels en 

intelligentie in de vorm van ervaringsontvankelijkheid zijn geen exclusief menselijke eigenschappen. 

Ook andere levende wezens vertonen deze kenmerken in meer of mindere mate. Wat de mens van 

andere levensvormen onderscheidt is, aldus Freinet, een niet aflatende onvrede met de bestaande 

situatie, die het individu aanzet tot steeds weer nieuwe verkenningen. ‘In de eeuwige onvrede, 

teweeggebracht door de oneindige reeks verkenningen die onze zoektocht naar levensharmonie 

begeleidt – in die onvrede openbaart zich het unieke van de mens. (…) Het hoogste niveau van 

menszijn bereiken zij die door aanleg en eigen ervaring behept zijn met een diepe onvrede jegens de 

vraagstukken van leven en wereld. Want zij blijven onafgebroken verkennen en onvermoeibaar 

zoeken naar oplossingen voor de immense problemen waarvan hun toekomst afhangt.’5 

‘Tussen zijn minder geëvolueerde verwanten ontpopt de mens zich dan ook als een bestendig 

onvoldaan wezen, steeds op zoek naar een nieuwe oplossing voor de ondoorgrondelijke 

vraagstukken van kennen en handelen. Aan de hoeveelheid verkenningen om al die voortdurend 

toenemende levensbehoeften te bevredigen, meten we de graad van menszijn af.’6 In dat verband is 

pedagogisch handelen op te vatten als een streven om deze ‘onvrede’ in stand te houden en te 

voeden met steeds nieuwe prikkels.  

 

Belang van de omgeving 

De omgeving is van doorslaggevende betekenis voor de persoonlijke groei van elk individu.7 Volgens 

Freinet voelt ieder individu de behoefte ‘[…] om zijn doen en laten, zijn gebaren, zijn stemgeluiden af 

 
1 Freinet 2012, p. 125 
2 Freinet 2012, p. 163 
3 Ervaringsgericht onderwijs heeft tot doel, bij de leerlingen de ‘zin om te leren’ aan te wakkeren. Het is dus 
geenszins een laissez-faire aanpak, zoals wel eens geopperd wordt. De leraar speelt een belangrijke, 
activerende rol. 
4 Freinet 2012, p. 163 
5 Freinet 2012, p. 120-121 
6 Freinet 2012, p. 123 (‘Veertiende wet’) 
7 Freinet 2012, p. 55 e.v. 
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te stemmen op die van de individuen om hem heen’: elke mens heeft een instinctief verlangen naar 

harmonie met de omgeving.  

Bovendien speelt die omgeving een cruciale rol door het verkennende leerproces van kinderen te 

stimuleren: ‘Het proces van proefondervindelijk verkennen kan verrijkt en versneld worden door een 

hulpvaardige omgeving die het kind de best mogelijke voorbeelden biedt, zijn persoonlijke 

ervaringen stimuleert en hem leidt bij het automatiseren van behaalde successen door de kans op 

fouten te verkleinen.’1  

Anderzijds kan zelfs een kind dat leergierig is en sterk in zijn schoenen staat, snel te gronde gaan in 

een weinig stimulerende of zelfs ronduit negatieve of vijandige omgeving. Daar staat dan weer 

tegenover dat een kwetsbaar of gekwetst kind in een gunstige en doelmatige omgeving juist 

helemaal kan heropleven. ‘Wij wekken de bergstroom [= het groeipotentieel, red.] niet op, maar we 

kunnen het leven wel helpen om zich waar te maken met een zo groot mogelijke levenskracht. Dat is 

de ware functie van de opvoeding, beperkt weliswaar, maar boordevol mogelijkheden.’2 

Opvoeding vs. dressuur 

Freinet pleit ervoor dat volwassenen het kind helpen en sturen: ‘Opvoeding is de hulp en sturing die 

wij kunnen aanbieden tijdens dit natuurlijke aanpassings- en levensproces van stapsgewijze 

mechanisering van gedragingen die door automatische herhaling een levenskrachtig fundament 

vormen, waarop een efficiënt organisme steen voor steen kan voortbouwen.’3 Anderzijds 

waarschuwt Freinet nadrukkelijk voor een al te sturend optreden van (goedbedoelende) 

volwassenen bij de opvoeding: ‘dressuur is geen opvoeding. Bij echte opvoeding kan het kind zelf 

bouwen volgens het bestek van zijn eigen instinctieve behoeften; het kind maakt zijn bouwwerk met 

hulp van de volwassene.4 Bij dressuur heeft de volwassene vooraf besloten welke vorm de 

constructie krijgt.’5 

De regels moeten dus bestaan ter wille van het kind, niet voor het gemak van de opvoeders of de 

omgeving. ‘Opvoeden [kunnen we beschouwen] als het sturen van het individu naar de 

levenstechnieken die hem evenwicht en macht verzekeren.’6 

 

Pedagogie van het werk 

Freinet koos voor een van zijn hoofdwerken de titel ‘L’éducation du travail’ (vertaald als ‘Pedagogie 

van het werk’). Onder werk verstaan we in de freinetpedagogie alle activiteiten waarvoor de mens 

(in casu het kind) spontaan kiest vanuit het verlangen om de eigen greep op de wereld en het leven 

 
1 Freinet 2017, p. 13 
2 Freinet 2012, p. 56 
3 Freinet 2012, p. 75 
4 Zie ook lager, Deel 2 §1: devolutie, de leerling als maker. 
5 Freinet 2012, p. 80. Biesta verwijst naar een vergelijkbaar onderscheid dat Dewey maakte tussen onderwijs en 
training. ‘Training draait om situaties waarin degenen die iets leren niet echt delen in de manieren waarop hun 
activiteiten worden gebruikt. Ze zijn geen partners in een gedeelde activiteit. Onderwijs draait echter juist om 
de situaties waarin men deelt of participeert in een gemeenschappelijke activiteit, waarin men evenals de 
anderen een belang heeft in de voltooiing ervan. In deze situaties ondergaan iemands gedachten en emoties 
veranderingen als gevolg van de samenwerking.’(Biesta 2015, p. 49). 
6 Freinet 2012, p. 176 
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te versterken. Enkele voorbeelden van ‘werk’ in schoolverband zijn: werken in de schooltuin, de 

lokalen inrichten, een tekst afwerken voor publicatie in de schoolkrant, een uitnodiging opstellen 

voor een schoolfeest, informatie opzoeken of een dienst voor toerisme opbellen om een klasuitstap 

voor te bereiden, vragen opstellen in het Frans als voorbereiding op straatinterviews, de resultaten 

van een onderzoek presenteren voor een groep ouders, enzovoort.  

Volgens Freinet is het verrichten van zinvol werk een aangeboren menselijke behoefte: ‘Het werk, 

niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van een kind’ (invariant 10ter) en ‘Van levend, functioneel 

werk wordt een kind niet moe’ (invariant 17).1 

Freinets pleidooi voor het werk wordt vaak ten onrechte beschouwd als een kritiek op het spel. 

Freinet had niets tegen het spel op zich (integendeel), maar kantte zich wel tegen het gebruik van 

spelvormen (1) als middel om opgelegde taken op te leuken, (2) als manier om de pil te vergulden na 

zulke opgelegde taken of (3) als een ‘roesmiddel’ (gokspelen en dergelijke).2 In opvoedkundige 

handelingen zou er geen kunstmatig onderscheid tussen werk en spel mogen bestaan.  

Broederschap van het werk: het individu in dienst van een sociale gemeenschap 

Naast de aangeboren behoefte om zijn greep op de wereld te verstevigen heeft iedere mens een 

fundamenteel verlangen naar communicatie en harmonie, een behoefte om zijn handelingen af te 

stemmen op de individuen om hem heen. Mensen leven in dienst van een sociale gemeenschap. Het 

werk is het natuurlijke bindmiddel voor het creëren van een gemeenschap: ‘Broederschap in de ware 

zin van het woord is broederschap van het werk. Het werk smeedt de hechtste band tussen de leden 

van een gezin, een groep, een dorp, een land.’3 Freinet vatte zijn onderwijsvisie samen met de 

slogan: ‘Een school door het leven, voor het leven, door het werk!’4  

De Natuurlijke Methode  

Célestin Freinet is de grondlegger van de zogenaamde ‘Natuurlijke Methode’5, die ervan uitgaat dat 

een deel van de schoolse kennis verworven kan worden volgens hetzelfde ‘natuurlijke’ proces 

waardoor kinderen leren staan, stappen, praten enzovoort.6 De Natuurlijke Methode bestaat erin dat 

een leeromgeving gecreëerd wordt die (1) leerlingen ertoe aanzet om, onbewust aangestuurd door 

hun levenselan (machtspotentieel), hun greep op de wereld te verstevigen en die (2) door het werk 

en de ontdekkingen het samengaan van deze krachten bevordert binnen een coöperatieve sociale 

omgeving (een zichzelf besturende leef- en werkgemeenschap). 

 
1 Zie lager, Deel 1 §3 ‘De pedagogische invarianten volgens Célestin Freinet’. 
2 Voor een gedetailleerde uitwerking van Freinets visie op werk en spel (en de tussenvormen van het spel-werk 

en het werk-spel), verwijzen we naar Freinet 2014, hoofdstukken 23-40. Zie in dit verband ook 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20571. 

3 Freinet 2014, p. 300 
4 Freinet 2014, p. 376. Freinet inspireerde zich onder meer op de Belgische pedagoog-onderwijsvernieuwer 
Ovide Decroly (1871-1932), die in 1907 L’école pour la vie, par la vie stichtte. 
5 De innerlijke tegenspraak in deze uitdrukking (een ‘methode’ is per definitie niet ‘natuurlijk’) is niet toevallig: 
Freinet was geen voorstander van ‘methodes’ (die vaak zijn vastgelegd in schoolhandboeken). Het woord 
methode in ‘Natuurlijke Methode’ is dan ook onder voorbehoud te gebruiken. Hetzelfde voorbehoud geldt voor 
de kwalificatie van freinetonderwijs als ‘methodeonderwijs’. Zie ook GO 2012.  
6 Zie ook https://www.icem-pedagogie-freinet.org/la-methode-naturelle  

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20571
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/la-methode-naturelle
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De Natuurlijke Methode consequent toepassen, betekent ook nu nog steeds een paradigma-

verschuiving voor het onderwijs: voor Freinet en zijn navolgers staat vast dat we al doende leren 

(leren stappen door te stappen, leren praten door te praten, leren lezen door te lezen – met als 

drijvende kracht de aangeboren wil tot leren) en dat dit algemene en universele proces in gelijke 

mate erkend moet worden in alle vormen van leren, dus ook op school.  

De Natuurlijke Methode gebruikt het normale, natuurlijke leven in al zijn complexiteit als vertrekpunt 

voor waarnemen, onderscheiden, vergelijken, ontdekken, analyseren, het formuleren van 

wetmatigheden. Het komt er enkel op aan dat we, met dat doel voor ogen, de geschikte omgeving 

creëren. Hoe dat in zijn werk gaat, is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.  

 

2. Vertaling van Freinets visie naar de pedagogische praktijk1 
 

Een school door het leven, voor het leven, door het werk! 

C. Freinet2 

Freinetonderwijs gaat uit van vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van het kind en de jongere.3 De 

betrokkenheid van leraren op school is niet in de eerste plaats sturend en beoordelend, maar 

faciliterend en bevestigend, met het oog op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale en politieke 

emancipatie van elk kind in een coöperatieve leef- en werkgemeenschap. 4 

We bespreken achtereenvolgens kort de belangrijkste didactisch-organisatorische kenmerken van 

freinetonderwijs: 

1. Het Verlangen als drijfveer: de leerling als maker; devolutie  

Elk kind heeft het Verlangen5 om zijn of haar greep op het leven uit te breiden en te verstevigen. De 

schoolwerking moet worden afgestemd op dit Verlangen (het Verlangen als drijfveer6), door het te 

voeden en te stimuleren (luisterhouding) en zodoende de leerling aan te zetten tot een intense 

betrokkenheid bij het zelfgekozen schoolwerk (intrinsieke motivatie). 

 
1 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op LRC 2015. De auteurs beschrijven een meervoudige visie op leren 
(‘une approche complexe des apprentissages’), die we hieronder in beknopte vorm weergeven. 
2 Freinet 2014, p. 376 
3 Freinet werkte op school met kinderen tot 14 jaar.  
4 Emancipatie is hier op te vatten in de dubbele betekenis van (1) zich vrijmaken van de afhankelijkheid die op 
het leven drukt en (2) een creatieve daad, het creëren van zichzelf (Go 2011). Zie in dit verband ook Biesta 
2015, meer bepaald het begrip subjectificatie. Zowel Go als Biesta verwijst naar de Franse filosoof Jacques 
Rancière (‘Le maître ignorant’), wiens opvattingen over gelijkheid en emancipatie nauw aansluiten bij die van 
Célestin Freinet (Go 2011, Biesta 2015, LRC 2015). 
5 De Franse term is ‘le désir’. Het Verlangen als drijvende kracht voor het handelen vinden we ook terug bij 
onder meer Aristoteles (‘Het enige bewegingsprincipe is het vermogen tot verlangen’, Aristoteles, De anima III-
10), Spinoza (‘Het verlangen zelf is de essentie van de mens.’, Spinoza, Ethica, III, Definitie van de affecten-I). 
Ook hedendaagse onderzoekers als Antonio Damasio (‘homeostase’) en Steven Rose (‘homeodynamiek’) 
erkennen (telkens onder andere benamingen) het bestaan van een ‘levenselan’/verlangen als drijvende kracht 
van individueel handelen. Zie Go 2015. 
6 Fr. le primat du désir 
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Het Verlangen als drijfveer leidt vanzelf tot een nieuwe benadering van de leerling: de leerling als 

maker.1 De taak van de freinetschool bestaat erin de omstandigheden te creëren waarin een leerling 

kan optreden en zichzelf beleven als: (1) ‘maker/auteur’ van zijn eigen opdrachten; (2) ‘maker’ van 

zijn eigen leerprocessen en (3) mede-maker (co-creator) van de omgeving zelf, in een continu en 

coöperatief proces. De meeste andere onderwijsvormen beschouwen de leerling als uitvoerder 

(‘l’élève comme acteur’). 

De leerling-als-maker verschilt van de leerling-als-uitvoerder doordat hij niet alleen verantwoordelijk 

is voor zijn handelingen (taken), maar ook voor zijn eigen opdrachten en bijgevolg voor zijn eigen 

ontwikkeling. De leerling benaderen als maker van zijn leerproces en als medemaker van zijn 

schoolomgeving (die de leerprocessen mogelijk maakt), betekent dat de verantwoordelijkheid voor 

het leren in toenemende mate bij de leerling zelf komt te liggen. We noemen dit devolutie. Devolutie 

is een sleutelelement van de freinetpedagogie. 

Dit betekent geenszins dat de (school)omgeving zonder meer onderworpen wordt aan de willekeur 

van het Verlangen, wel dat ze een continu evenwicht moet zoeken tussen enerzijds de aanpassing 

aan het Verlangen als bron van creatieve activiteit en anderzijds de behoeften van de omgeving 

(bijvoorbeeld andere personen, de buurt, de maatschappij). De school heeft in dit verband een 

dubbele opdracht: (1) het Verlangen ‘opwekken’ door de leerling als maker te benaderen en (2) het 

Verlangen ‘opvoeden’ of reguleren2 door een coöperatieve sociale omgeving in te richten3.  

We mogen het kind niet dwingen om in te stemmen (Fr. consentir); we moeten het de gelegenheid 

geven om te peilen, te voorvoelen (Fr. pressentir) of een gegeven situatie een gelegenheid biedt om 

zijn greep op het leven te verstevigen. Dit brengt ons opnieuw bij de notie van het werk, zoals 

Freinet en zijn navolgers dat opvatten: de effectieve uiting of activering van het verlangen in een 

schoolse situatie waarin de leerling de mogelijkheid voorvoelt of ervaart om zijn greep op het leven te 

verstevigen.4  

2. Authenticiteit 

Een moeilijkheid is dat het Verlangen zich niet laat aansturen of bevelen,5 niet door externe dwang 

en in de meeste gevallen zelfs niet door de wil van het betrokken individu zelf. Óf het Verlangen 

wordt geactiveerd, óf het wordt niet geactiveerd.6 We herkennen het geactiveerde Verlangen soms – 

niet altijd – aan bepaalde externe tekenen, zoals werkijver en motivatie, het uit het oog verliezen van 

de tijd, vreugde, cruciale ervaringen (zie lager, punt 12), kortom aan het optreden van flow. De 

pedagogische opdracht van elke freinetwerker bestaat erin, aansluiting te zoeken bij het Verlangen 

van jongeren om meer greep op de wereld te krijgen. Dit ‘activeren van het Verlangen’ bereikt men 

niet door de leerling te onderwerpen (gezag, orde, beoordeling, dril, opgelegde opdrachten, sancties, 

enz.) of te verleiden (met spelvormen, beloningssystemen, enz.), wel door een geschikt milieu te 

 
1 In het Frans: ‘l’enfant-auteur’. Auteur heeft hier de betekenis van ‘maker’, ‘schepper’ of, met Aristoteles: 
‘beweger’. 
2 Dit aspect van ‘opvoeden van het verlangen’ herkennen we ook bij Biesta: ‘De onderwijspedagogische vraag 
draait (…) om de vraag waaraan we gezag willen verlenen; het gaat over kiezen wat we willen dat gezag heeft 
in ons leven.’ (Biesta 2015, p. 86). 
3 Zie LSG 2016. 
4 ‘l’effectuation du désir dans une situation scolaire où l’élève pressent/éprouve la potentialité/l’effectivité 
d’accroissement de puissance qu’elle représente pour lui.’ (LRC 2015, p. 12) 
5 ‘Le désir ne se commande pas.’ (LRC 2015, p. 11) 
6 ‘Le désir s’investit dans (ou ne s’investit pas).’ (LRC 2015, p. 11) 
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creëren en door te streven naar authenticiteit in de omgang met de leerlingen, hun Verlangen, hun 

levenspotentieel.  

3. Creativiteit als basis voor leren 

Creativiteit1 is een essentieel kenmerk van de freinetpedagogie: de leerling creëert en ontdekt op 

dezelfde manier als een schrijver, een kunstenaar, een wetenschapper, een handwerker. Voor het 

leren is de creatieve activiteit (het proces) belangrijker dan het eindresultaat ervan (het product). Het 

hoofddoel van het schoolwerk is niet per se dat een afgewerkte creatieve productie tot stand komt, 

wel dat het productieproces zelf doordrongen is van creativiteit. Freinetdidactiek is dan ook bij 

uitstek gericht op leren als proces.  

4. Transformatieprocessen primeren op kennisoverdracht 

In het freinetonderwijs wordt kennis opgebouwd in een coöperatieve leef-, leer- en werkomgeving. 

Daarbij grijpen de leerlingen in op het eigen werk en op het werk van de groep. Een typisch 

voorbeeld is de gezamenlijke tekstbespreking met een groep leerlingen van een (vrije) tekst van één 

leerling, onder leiding van de auteur zelf: alle leerlingen en de leraar kunnen aanpassingen en 

verbeteringen van de tekst voorstellen, maar de auteur blijft eigenaar van de tekst en beslist welke 

voorstellen hij aanvaardt (terwijl de leraar het proces faciliteert en bijvoorbeeld op onaanvaardbare 

fouten wijst). De klas ontwikkelt een knowhow op het vlak van taalbeschouwing en schrijfcultuur (bv. 

‘Die fout hebben we vroeger al een keer verbeterd’).  

Door deze transformatieprocessen op het individuele en het collectieve niveau maken de leerlingen 

en de klasgroep een ontwikkeling door, creëren ze een eigen geschiedenis en knowhow, die 

betekenis geven aan het leren. Zulke transformatieprocessen zijn duurzaam verankerd in het individu 

en in de groep.  

5. Problematiseren  

Impliciete opvattingen, ‘evidente waarheden’, culturele taboes en vooroordelen komen in een 

freinetschool op natuurlijke, spontane wijze ter sprake (kringgesprek, klasraad enz). Door deze 

onderwerpen niet uit te weg te gaan, maar ze te problematiseren,2 zet de freinetwerker de 

leerlingen ertoe aan om hun vooroordelen te overstijgen, te leren omgaan met taboes (en de 

verschillende opvattingen over taboes) en evidenties te doorbreken. Dit heeft een sterk 

emanciperende werking: de leerlingen leren onder meer hoe ze voor hun rechten en de rechten van 

anderen kunnen opkomen.3  

Het problematiseren is daarnaast ook een vorm van wetenschappelijk denken. Zo wordt de 

vaststelling van een (wiskundige, wetenschappelijke, economische…) wetmatigheid bijvoorbeeld 

geproblematiseerd door vragen als ‘Geldt dit altijd en overal?’; ‘Kent iemand een tegenvoorbeeld?’  

 

 
1 Met creativiteit bedoelen we in deze context dat het kind bij de productie van schoolwerk iets toevoegt wat 
voorheen niet aanwezig was en wat niet afgeleid kan worden uit wat eraan voorafging. Het gaat dus om 
creativiteit in de breedste zin van het woord. 
2 Met problematiseren bedoelen we in dit verband: een actueel vraagstuk of thema binnen een groepsproces 
door discussie bespreekbaar maken. (Zie in dit verband ook Biesta 2015, meer bepaald de notie van 
‘demystificatie’, p. 123 e.v.) 
3 Zie ook de eindtermen 7.8 – 7.10 (burgerschapscompetenties). 
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6. Polyritmie en onzekerheid 

In tegenstelling tot andere onderwijsvormen werkt een klas of een leergroep in een freinetschool 

niet volgens een gelijkvormige cadans: het streefdoel is dat elke leerling zo veel mogelijk op zijn of 

haar eigen ritme kan werken (polyritmie). Polyritmie betekent dat elke leerling een grote mate van 

inspraak heeft over zijn tijdgebruik op school. Dat behelst alle aspecten van tijd in een schoolse 

context: de ‘rijpingsduur’ voor het ontstaan van nieuwe projecten, het werktempo, de totale 

tijdsbesteding voor taken, rustpauzes, enzovoort. Polyritmie kan slechts goed functioneren in 

combinatie met een verregaande devolutie (polyritmie zonder devolutie leidt al gauw tot chaos).  

Een bepaalde mate van onzekerheid1 die daarmee samenhangt (bijvoorbeeld op het vlak van 

planning) is een typisch kenmerk van de freinetdidactiek. Waar andere onderwijssystemen streven 

naar het beperken of zelfs uitschakelen van onzekerheid, onder meer door gebruik te maken van – 

vaak collectieve – planningen en procedures en de daarbij horende controlemechanismen, krijgen in 

de freinetdidactiek processen daarentegen voorrang op procedures (zie volgende punt), wat een 

zekere onvoorspelbaarheid en dus ook een zeker risico met zich meebrengt.  

7. Processen in plaats van procedures 

In het freinetonderwijs is de sociale praktijk op zichzelf een wezenlijk onderdeel van de klas- en de 

schoolwerking en van de leerprocessen: de leerlingen worden consequent en op coöperatieve wijze 

ingeschakeld bij het tot stand komen van een leercultuur en leefregels op klas- en schoolniveau. Met 

andere woorden: in de beleving van de leerlingen ontstaat de samenwerking op school geleidelijk 

aan, als een collectief beleefd organisch proces van proefondervindelijk verkennen. Om dat te 

bereiken moet de school zo georganiseerd zijn dat (open) processen en onverwachte gebeurtenissen 

kunnen primeren op (gesloten) procedures en de vaste regelmaat van het schoolleven (processen in 

plaats van procedures). Niet alleen is de leeromgeving zo ingericht dat de leerlingen tot 

verkenningsprocessen aangezet worden, maar bovendien worden de leeromgeving en de 

leerprocessen zélf onder invloed van die verkenningen en ervaringen steeds opnieuw gevormd, 

ingericht, aangepast. 

8. Het ontstaan van een cultuur(patrimonium)  

Tijdens de in een freinetschool heel frequente kringgesprekken delen de leerlingen de resultaten van 

hun (individueel en groeps)werk met de hele klas. Dat werk wordt geïnventariseerd, bewaard, 

tentoongesteld en het kan als basis (referentie) dienen voor voortbouwend werk. Zo ontstaat in elke 

klas en in elke school een ‘levende cultuur’, een ‘patrimonium van de naaste omgeving’2 of 

klaspatrimonium, dat vervolgens als vertrekpunt kan dienen voor de exploratie van het ruimere 

cultuurpatrimonium van de mensheid.  

9. Metadevolutie 

In een freinetschool wordt niet alleen het leren maar ook de organisatie van het leren en van het 

schoolse leven gekenmerkt door een verregaande algemene devolutie. De leerlingen hebben de 

collectieve verantwoordelijkheid om na te denken over de gehele werking van de klas en de school 

 
1 Zie in dit verband ook Biesta 2015. ‘Al het handelen in onderwijs houdt een risico in. Dat risico moeten we 
omarmen en beschouwen als iets positiefs, dat in elke vorm van onderwijs een plaats dient te hebben.’ (Biesta 
2015, p. 12)  
2 Frans : ‘patrimoine de proximité’ 
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(de processen) en die indien nodig bij te sturen. De wekelijkse coöperatieve klasvergadering of 

klasraad institutionaliseert deze opdracht. De leerlingen zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor 

hun eigen leerproces (devolutie) maar ook – en naarmate ze ouder worden steeds meer – voor de 

organisatie en het bijsturen van hun (gezamenlijke) leerprocessen en van het schoolmilieu 

(metadevolutie).  

10. Luisteren en afstemmen 

De belangrijkste dagelijkse taak van de freinetwerker in een freinetschool (vaak aangeduid met ‘het 

aandeel van de meester/juf’1) kunnen we omschrijven als luisteren en afstemmen: luisteren of er zich 

een mogelijkheid voordoet om het Verlangen van een of meer van de leerlingen te activeren en 

vervolgens het leerproces en/of de klaswerking afstemmen op de activatie van dat verlangen. 

11. Coöperatie 

In mijn onderwijsopvatting […] staat een levende organisatie van de 

onderwijsomgeving centraal. Een coöperatieve levensgemeenschap is 

daarvoor de meest gepaste organisatievorm.  

 

C. Freinet2 

In een freinetschool is coöperatie geen ideologische of didactische keuze, maar een functionele 

noodzaak: coöperatie is de beste manier om het samengaan en de wederzijdse versterking van de 

levenskrachten te bevorderen. Coöperatie is dus een ‘ontmoeting van krachtontplooiingen’, echter 

zonder uiting van macht (iets wat altijd ten koste gaat van anderen). In die zin kunnen we de 

coöperatiegedachte ook als een ethisch principe beschouwen.3  

Doordat jongeren in een freinetschool gedurende jaren dag in dag uit in een coöperatief verband 

werken, doen ze een rijke praktijkervaring op met het leven in een (direct-)democratische cultuur en 

met complexe aspecten van burgerschap zoals inspraak (en de grenzen van inspraak), het belang van 

een open dialoog, vrijheid en verantwoordelijkheid (op het niveau van de persoon én van de 

gemeenschap), de basisprincipes van de rechtstaat. In invariant4 27 formuleerde Freinet het als volgt: 

‘De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school.’ 

Een coöperatieve organisatie op klas- en schoolniveau is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor 

freinetonderwijs. 

12. Vreugde, en de viering van ‘cruciale ervaringen’ 

Voor een leerling gaan elke ontdekking van iets nieuws, elke ware creatie en elke erkenning van het 

eigen werk door de groep gepaard met een zekere mate van vreugde (en soms zelfs met een ware 

jubel- of triomfervaring5). Zo’n moment kan voor een jongere uitgroeien tot een ‘cruciale ervaring’ 

(verstandelijk, gevoelsmatig, sociaal). Het is dan ook belangrijk dat kleine en grote successen op 

school ‘gevierd’ kunnen worden (viering als het delen van de vreugde met de groep). De herinnering 

 
1 Frans: ‘la part du maître’. Zie ook Biesta 2015, met name het begrip ‘transcendentie’ en de opvatting dat een 
leraar meer is dan slechts een facilitator of ondersteuner van het leren (Biesta 2015, p. 69 e.v.). 
2 Freinet 2012, p. 179 
3 Go 2015, p. 3. 
4 Voor de pedagogische invarianten: zie lager, Deel 1 §3. 
5 In het Frans is er sprake van ‘jubilation’. 
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aan deze emoties blijft bewaard in het affectieve geheugen en kan dienen als basis voor nieuwe 

ontdekkingen of creaties.  

Een graadmeter voor goed (freinet)onderwijs is dat het werk gebeurt in een opgewekte stemming, 

dat er uitingen zijn van (gedeelde) vreugde tijdens het werken en dat elke leerling geregeld ‘cruciale 

ervaringen’ kent. 

 

3. De pedagogische invarianten volgens Célestin Freinet 
 

Enkele jaren voor zijn dood vatte Célestin Freinet zijn lange zoektocht naar een nieuwe, in het leven 

gewortelde onderwijsaanpak samen in een 30-tal stellingen, die hij pedagogische invarianten 

noemde.1 ‘Invariant’ is wiskundejargon en betekent: een onveranderd blijvende grootheid. 

Invarianten zijn dus onveranderlijke basisprincipes.  

Hoewel Freinet overtuigd was dat de klaspraktijk in de Moderne School voortdurend moest 

veranderen om eigentijds te blijven en om aan te sluiten bij de steeds wijzigende omstandigheden in 

de samenleving (verstedelijking, technologische evolutie, migratiestromen, socio-culturele en 

politieke veranderingen, ...), meende hij dat de achterliggende basisprincipes van de door hem en de 

coöperatieve Beweging ontwikkelde pedagogie de tand des tijds zouden doorstaan. Wellicht is het 

woord ‘invariant’ een te sterke formulering en zou Freinet zelf in 2018 voor sommige basisprincipes 

een andere formulering gekozen hebben. Toch vormen de ‘invarianten’ ook nu nog een belangrijk 

uitgangspunt voor de modernisering van het onderwijs. 

De invarianten gaan over de aard van het kind, dat Freinet als gelijkaardig en gelijkwaardig aan de 

volwassene beschouwt, en over de reacties van kinderen en jongeren: net zomin als volwassenen 

vinden zij het fijn om bevolen of als robots behandeld te worden; net zoals volwassenen willen ze 

hun werk kunnen kiezen en daarbij succes ervaren.  

Bij de opvoedingstechnieken benadrukt Freinet de waarde van het natuurlijk leren op basis van de 

eigen ervaringen van de leerlingen, samen met het proefondervindelijk verkennen tijdens 

functionele en zinvolle activiteiten die met het eigen leven van de leerlingen te maken hebben. De 

school biedt een leerproces aan ‘door het leven, voor het leven, door het werk.’ Daarbij zet hij zich af 

tegen een eenzijdige intellectuele ontwikkeling, tegen het uit het hoofd leren van regels, tegen ex-

cathedra lessen en wereldvreemde schoolhandboeken, tegen discipline op basis van straf en 

competitie op basis van punten voor schoolwerk. Orde en discipline ontstaan in het freinetonderwijs 

vanuit een coöperatieve organisatie, waarbij leraar en leerlingen samenwerken, waarbij vanuit een 

wederzijds respect tussen leraar en leerlingen, de democratie in de samenleving voorbereid wordt 

door een democratie op school. 

De 30 invarianten vertolken dus Freinets inzichten over de aard van het kind, over de reacties van het 

kind en over de opvoedende technieken. Ze vatten de bovenstaande uiteenzettingen bondig samen. 

  

 
1 Freinet, 1964  
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De pedagogische invarianten volgens C. Freinet: 

1. Kind en volwassene zijn gelijk van aard. 

2. Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn. 

3. Het gedrag van een kind op school toont de functie van zijn gestel, van zijn fysiologische en 

organische toestand. 

4. Autoritaire bevelen wekken weerstand op. 

5. Niemand staat graag in het gelid. 

6. Niemand houdt ervan gedwongen te worden. 

7. Zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening. 

8. Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning dient. 

9. We moeten het werk motiveren. 

10. Geen schools gedreun meer. 

10 bis. Ieder mens wil slagen. 

10 ter. Het werk, niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van een kind. 

11. Proefondervindelijk verkennen is de normale, natuurlijke en universele weg tot verwerving. 

12. Het geheugen heeft slechts waarde wanneer het proefondervindelijk verkennen dient. 

13. Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek. Anders zijn 

het maar waardeloze formules. 

14. Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert. Intelligentie betekent: ontvankelijk zijn 

voor ervaringen. 

15. De traditionele school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie, ver van de levende 

werkelijkheid. 

16. Een kind luistert niet graag naar ‘ex cathedra’-lessen. 

17. Van levend, functioneel werk wordt een kind niet moe. 

18. Niemand – kind noch volwassene – houdt van controle en sancties, die steeds kwetsen. 

19. Cijfers en klasseringen zijn fout. 

20. Praat zo weinig mogelijk. 

21. Kinderen houden niet van kuddewerk. 

22. Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas. 

23. Straffen zijn altijd fout. 

24. Het nieuwe schoolleven veronderstelt een aangepaste schoollocatie. 

25. Overbevolkte klassen zijn altijd pedagogisch fout. 

26. Grote schoolcomplexen leiden tot het anoniem naast elkaar leven van leraren en leerlingen. 

27. De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school. 

28. Men kan slechts opvoeden in waardigheid. 

29. De pedagogische vernieuwing is een element van de maatschappijvernieuwing. 

30. Om vooruit te komen, moet men geloven in het leven, in een toekomst voor iedereen. 
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4. De freinettechnieken: vertaling naar de klaspraktijk 
 

De uitgangspunten en basiskenmerken van freinetonderwijs zijn niet als een theoretische visie 

ontstaan. Integendeel: ze zijn gegroeid uit de praktijk en de uitwisseling tussen mensen die vanuit 

een gelijkaardige visie aan hun onderwijs gestalte proberen te geven. Daardoor bestaat er een sterke 

band tussen de (hierboven beschreven) visie en de pedagogisch-didactische hulpmiddelen waarmee 

die visie in de klaspraktijk kan worden gerealiseerd: de freinettechnieken. 

De freinettechnieken 

Om zijn mens- en maatschappijvisie en pedagogische principes in de lespraktijk om te zetten, 

gebruikte Célestin Freinet een aantal technieken, die vandaag bekend staan als ‘freinettechnieken’. 

Die technieken zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking van Freinet met collega’s uit de 

Freinetbeweging. Het vertrekpunt was steevast de dagelijkse praktijk van de lagere scholen waar ze 

lesgaven. Later gingen ook freinetwerkers in het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs op 

zoek naar aangepaste vormen van de freinettechnieken voor hun leerlingen. 

Aangezien de freinettechnieken pedagogische organisatievormen en/of didactische hulpmiddelen 

zijn, kan je bijna elke techniek in een klas hanteren als een geïsoleerd stukje pedagogisch-didactische 

vernieuwing. Van ‘freinetonderwijs’ kan echter pas sprake zijn wanneer de freinettechnieken (in hun 

geheel en in samenhang met de totaalvisie van de freinetpedagogie) geïnstitutionaliseerd zijn en 

zowel de organisatie van het klas- en schoolleven als de dagelijkse lesaanpak schragen. 

Een overzicht geven van de freinettechnieken is niet zo eenvoudig: vaak worden verschillende 

termen gebruikt die naar dezelfde techniek verwijzen. Bovendien vormen de technieken geen 

voorgeschreven keurslijf voor freinetleraren en dus komen ze in veel variaties voor. Eerder dan bij 

elke freinettechniek op de rol van de leraar/mentor in te gaan, kan deze algemene opmerking 

volstaan: bij alle freinettechnieken heeft de leraar of mentor een belangrijke faciliterende functie, die 

samengevat kan worden met de woorden: ‘de leraar doet het leren léven’ of ‘richting geven en 

ruimte laten’. Enerzijds speelt de mentor in op wat in de groep en bij de individuele leerlingen leeft; 

anderzijds bewaakt zij het bereiken van de leerdoelen (eindtermen) en zowel de leervorderingen als 

het welbevinden van elke leerling. Tegelijkertijd streeft de mentor ernaar dat de klas of leergroep 

geleidelijk evolueert tot een zelfsturende leergemeenschap, waarbij de regie zoveel mogelijk in 

handen van de leerlingen komt te liggen. 

Een mogelijke werkwijze om de freinetdidactiek in een secundaire school te organiseren is dat de 

eindtermen en leerdoelen niet aan vakken gekoppeld worden, maar aan ‘cursussen’ die nauw 

aansluiten bij de freinettechnieken. In het volgende onderdeel wordt dat uitgelegd. 

Cursussen 

Keerpunt werkt niet met vakken, wel met domeinverbindende ‘cursussen’, waarin alle 

leerplandoelen hun plaats hebben. De freinettechnieken vormen de basis voor deze cursussen. Op 

die manier worden het ‘hoe’ en het ‘wat’ en het ‘waartoe’ volledig met elkaar verbonden.  

Keerpunt werkt met vijftien cursussen. We geven een korte beschrijving van elke cursus en de 

sleutelcompetenties die er (geheel of gedeeltelijk) mee bereikt worden. Dat zijn de zestien 

sleutelcompetenties van de basisvorming, aangevuld met een zeventiende sleutelcompetentie 
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‘freinetvaardigheden’, die specifiek gericht is op het bereiken van de acht keerpuntleerplandoelen 

(zie p. 137 en volgende). 

 

De zestien sleutelcompetenties en de sleutelcompetentie freinetvaardigheden:  

1. competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op 
vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid; 

2. competenties in het Nederlands; 
3. competenties in andere talen; 
4. digitale competentie en mediawijsheid; 

5. sociaal-relationele competenties; 
6. competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie; 
7. burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven 
8. competenties met betrekking tot historisch bewustzijn; 
9. competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn; 

10. competenties inzake duurzaamheid; 
11. economische en financiële competenties; 
12. juridische competenties; 
13. leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, 

creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, 
informatieverwerking en samenwerken; 

14. zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid; 

15. ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties; 
16. cultureel bewustzijn en culturele expressie; 

 

17. freinetvaardigheden zoals democratische besluitvorming, coöperatief samenwerken, 

conflicthantering, praktische burgerschapsvorming, brede maatschappelijke 

oriëntatie. 

 

1. De cursus ‘Kring’ 

Een normale schooldag in een freinetschool begint (en eindigt soms ook) met een gezamenlijke 
(klassikale) groepsbespreking of ‘kring’. De kring is als het ware het kloppend hart van de dagelijkse 
klaswerking en verloopt doorgaans volgens een vaste structuur (bijvoorbeeld: korte check-in; 
actualiteitsthema’s; presentaties; tonen & vragen; planningsmoment). In elke kring kunnen 
verschillende onderwerpen en werkvormen aan bod komen:  
 

- Leerlingen en mentoren maken elkaar deelgenoot van hun ervaringen, belevingen en 
belangstelling. 

- Sommige van deze onderwerpen worden aangegrepen voor verder onderzoek en instructie 
(individueel, in groepjes of klassikaal).  

- Planning van het schoolwerk en reflectie. 
- Tonen en presenteren van het eigen werk (vrije tekst, actuaronde, boekenronde, onderzoek, 

enzovoort). 
- Feedback geven, zelf-, co- en peerevaluatie. 
- Groepsdiscussies over actualiteit en wereldgebeuren. 
- Gevoelsronde. 



 
 

Geïntegreerd leerplan secundair freinetonderwijs 2021/3 – tweede graad ASO 21 

- Gesprek voorzitten en verslag opmaken (beurtrol). 
- …. 

 
Onderwerpen die in de kring ter sprake kwamen en die de belangstelling van een of enkele leerlingen 
wekten, kunnen het onderwerp worden van een onderzoek of van een thematische uitwerking door 
groepjes of de hele klasgroep. Daaraan kunnen verschillende werkvormen en opdrachten verbonden 
worden.  
 
De kring kan ook in andere talen plaatsvinden (bv. Engels, Frans).  

 
Sleutelcompetenties: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16 
 

2. De cursus ‘Klasraad en schoolraad’ 

Het klasleven in een freinetschool laat zich niet regelen door een schoolbel of door opgelegde regels, 
waarvan de leerlingen vaak de zin niet inzien. De leerlingen worden coöperatief betrokken bij de 
organisatie van de klas en de totstandkoming van leefregels en afspraken. Overleg over de 
organisatie van het werk en het klas- en schoolleven in het algemeen, gebeurt wekelijks met de 
volledige klasgroep in de klasraad. In de loop van de week worden de goede en slechte dingen, de 
voorstellen en bedenkingen op een gedeelde agenda genoteerd. Tijdens de klasraad gaat de groep 
daar verder op in: leerlingen feliciteren (‘pluimen’) of bekritiseren (‘donderwolken’, ‘werkpunten’) 
elkaar en krijgen de kans daarop te repliceren; de klas zoekt samen naar oplossingen voor conflicten 
en problemen, stemt over een voorgestelde regel, werkt voorstellen verder uit. Ook de taken, rollen 
en verantwoordelijkheden die leerlingen opnemen in de klasorganisatie (gespreksleider, 
verslaggever, bewaker van de tijd, penningmeester, …) worden tijdens de klasraad verdeeld en 
geëvalueerd. De klasraad legt de basis voor de evolutie van een groep naar een coöperatieve klas. 
 
Een vergelijkbaar overleg op schoolniveau is mogelijk in een schoolbrede leerlingenraad 
(‘schoolraad’). 
 
Sleutelcompetenties: 1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17 
 

3. De cursus ‘Vrije tekst en tekstbespreking’ 

De vrije tekst is een techniek die leerlingen de gelegenheid biedt hun belevenissen en ervaringen, 
meningen of gevoelens in geschreven vorm te uiten. Ook andere (meer gerichte) schrijfopdrachten 
vinden hun plaats in de cursus Vrije tekst en tekstbespreking, ook al zijn het in dat geval strikt 
genomen geen vrije teksten. 
 
Vrije tekst en tekstbespreking maken in het freinetonderwijs deel uit van de dagelijkse klaspraktijk. 
Enerzijds zijn leerlingen makkelijk te motiveren om te schrijven over wat hen boeit. Anderzijds vormt 
de tekstbespreking of tekstbehandeling (waarbij de tekst van een leerling individueel, in kleine 
groepjes of klassikaal besproken wordt met het oog op taalkundige, stilistische en vormelijke 
afwerking) een uitstekende aanleiding voor inhoudelijke discussie, taalbeschouwing, 
tekstverbetering, behandeling van spellingregels, enzovoort. Dat geldt zowel voor teksten in de 
moedertaal als in vreemde talen.  
 
De eigen teksten van de leerlingen vormen in het freinetonderwijs dus de basis voor het 
taalonderwijs, samen met teksten die gelezen worden in het kader van onderzoeken of projecten, of 
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kennismaking met literatuur. Ze vormen de aanleiding tot bijvoorbeeld taalbeschouwing of het 
nadenken over tekststructuren en -soorten. De onderwerpen die tijdens de tekstbehandeling aan 
bod kwamen, worden vervolgens ingeoefend en verdiept met het oog op een goede schriftelijke 
taalbeheersing en het bereiken van de leerdoelen. 
 
De leerlingen worden ertoe aangezet hun vrije tekst creatief te illustreren en voor te lezen of op een 
andere manier te delen (kring, toonmoment, klas- of schoolkrant, correspondentie).  
 
Sleutelcompetenties: 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 
 

4. De cursus ‘Communicatie’: druk- en illustratietechnieken, klaskrant, schoolkrant, 
correspondentie 

 
Druk- en illustratietechnieken, klaskrant en correspondentie zijn freinettechnieken die ervoor zorgen 
dat het werk van leerlingen in een voor hen zinvolle context functioneel gebruikt wordt. Dat komt de 
intrinsieke motivatie ten goede: leerlingen zijn meer gemotiveerd om hun werk tot in de puntjes te 
verzorgen wanneer er ook werkelijk iets mee gedaan wordt of wanneer er een doelpubliek buiten de 
school bestaat dat kennis zal nemen van hun werk.  
 
De klaskrant (en/of de schoolkrant) heeft verschillende functies. In de eerste plaats is de klaskrant 
een eindproduct waaraan alle leerlingen van de groep meewerken. In de tweede plaats is het een 
communicatiemiddel naar de ouders en naar andere groepen leerlingen, binnen en buiten de eigen 
school. De krant biedt bijvoorbeeld een overzicht van wat in de loop van een maand in de klas 
gebeurde: een bloemlezing van vrije teksten, projectverslagen, artistieke creaties, fragmenten uit het 
dagboek van de klas en dergelijke. De klaskrant kan verschillende (digitale of analoge) vormen 
aannemen. 
 
Correspondentie kan gebeuren tussen leerlingen van dezelfde school (bijvoorbeeld tussen 
verschillende vestigingen) of met leerlingen van andere scholen, ook in het buitenland. Zo’n 
uitwisseling die de grenzen van de eigen groep overstijgt, is van het allergrootste belang: het is de 
motor voor functioneel schriftelijk taalgebruik. De aard van de correspondentie evolueert met de 
leeftijd van de leerlingen. Oudere leerlingen kunnen bijvoorbeeld in het Frans of het Engels 
corresponderen met een klas in het buitenland. Zo biedt correspondentie de mogelijkheid om ook 
voor andere talen tot betekenisvolle, levende communicatie te komen. Het kan ook als vertrekpunt 
dienen voor taaluitwisseling en taalstages.  
 
Sleutelcompetenties: 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16 
 
 

5. De cursus ‘Onderzoek’ 

De werkwijze tijdens onderzoeksprojecten – zelf experimenteren; hypotheses formuleren en 
verifiëren; onderzoeken en conclusies trekken; details van hoofdzaken onderscheiden; enz. – is 
minstens even belangrijk als de feitenkennis die de leerling zich eigen maakt. Het gaat dus vooral om: 
“Hoe kijk ik als een wetenschappelijk onderzoeker naar de wereld?” 
 
Bij elk onderzoek dat de leerlingen uitvoeren, moeten één of meer onderzoeksvaardigheden aan bod 
komen, in combinatie met een specifieke leerinhoud. De onderzoeksvaardigheden zijn:  

- Een goede onderzoeksvraag en hypothese formuleren.  
- Een onderzoek (zelfstandig en/of onder begeleiding) plannen en uitvoeren. 
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- De juiste bronnen en materialen gebruiken, op een correcte manier.  

- De essentie uit gevonden informatie halen.  

- Een onderzoeksresultaat presenteren, zowel digitaal of met digitale ondersteuning als op een 

analoge manier.  

De leerinhouden die via onderzoek verworven worden, kunnen uit de volgende domeinen komen. 

Deze lijst is niet restrictief.  

- Historisch bewustzijn 

- Ruimtelijk bewustzijn 

- Wetenschappen 

- Techniek en technologie 

- Duurzaamheid 

- Economisch en financieel bewustzijn 

- Sociaal en juridisch bewustzijn 

- Talen 

Sleutelcompetenties: alle sleutelcompetenties kunnen aan bod komen; de studierichting 
freinetpedagogie voorziet extra tijd voor onderzoek. 
 

6. De cursus ‘Levende Wiskunde’ 

Al kan een ‘methode’ ingezet worden met het oog op inoefening, verdieping en bewaking van het 
leerstofaanbod, toch is het streefdoel om ook de wiskundeleerstof zoveel mogelijk vanuit een 
‘levende’, functionele context aan te reiken. Het dagelijks leven in de klas stelt de leerlingen geregeld 
voor problemen die ze enkel kunnen oplossen door te tellen, te meten, te rekenen.  
 
Onderwerpen uit de kring of waarnemingen tijdens een leerwandeling kunnen aanleiding geven tot 
een wiskundig onderzoek dat de leerlingen individueel, in kleine groepjes of met de hele klas 
uitvoeren. Daarna bespreekt de klas de onderzoeksresultaten gezamenlijk en worden bevindingen 
uitgewisseld, oplossingswijzen vergeleken, wiskundige begrippen gevormd en uitgezuiverd, reeds 
aanwezige wiskundige kennis en vaardigheden toegepast en ingeoefend. 
 
Dankzij de combinatie van een zo levend mogelijke aanpak van wiskunde met inoefening en 
verdieping van de leerstof, worden de leerlingen gemotiveerd om aan wiskunde te werken; leren ze 
door een wiskundige bril naar de wereld kijken; leren ze de juiste wiskundige notatie en wiskundetaal 
gebruiken; formuleren ze wiskundige wetmatigheden; verwerven de leerlingen kennis en 
vaardigheden in de verschillende wiskundedomeinen en passen die correct toe.  

 
Sleutelcompetenties: 6, 13, 15 
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7. De cursus ‘Actua- en Boekenronde’ 

De actuaronde is een van de belangrijkste onderdelen van de kring. De actualiteit komt sowieso 
dagelijks binnen in de kring, maar daarnaast kunnen leerlingen een specifiek onderwerp uit het 
nieuws verder uitdiepen. Daarvoor maken ze gebruik van verschillende soorten bronnen (zowel 
analoge als digitale), die ze kritisch leren benaderen. Wanneer het onderwerp een maatschappelijk 
heet hangijzer is, wordt er ook verwacht dat degene die de actuaronde presenteert een goed 
onderbouwd standpunt inneemt en het publiek uitnodigt om in discussie te gaan. Een vragenrondje 
achteraf en constructieve feedback van het publiek maken ook deel uit van elke actuaronde. Aan de 
actuaronde kunnen ook andere opdrachten verbonden worden, zoals bijvoorbeeld een debat 
organiseren of een opiniestuk schrijven.  
 
Ook de boekenronde is een vast onderdeel van presentatiemomenten tijdens de kring. Vanaf de 
tweede graad wordt er verwacht dat de leerlingen tijdens de boekenronde dieper ingaan op een 
bredere waaier van literaire kenmerken van het boek dat ze gelezen hebben.  
 
De boekenronde kan, net zoals de actuaronde, in verschillende talen gepresenteerd worden.  
 
Sleutelcompetenties: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 
 

8. De cursus ‘Klaskas’ 

De klaskas bevat de financiële middelen waarover de klasgroep beschikt voor bijvoorbeeld het 
organiseren van de klasreis of extra uitstappen, of het aankopen van bijkomend materiaal dat de 
hele klas ten goede komt. De leerlingen zorgen er zelf voor dat de klaskas voldoende fondsen bevat 
voor die uitgaven, door verschillende soorten acties te organiseren ten voordele van de kas. Het 
beheer en de boekhouding van de klaskas is in alle opzichten hun verantwoordelijkheid. 
 
Het beheer van de klaskas is niet alleen een levensechte toepassing van rekenvaardigheden, maar 
laat ook toe financieel-economische geletterdheid bij de leerlingen te ontwikkelen. Leerlingen 
overleggen met elkaar over klasbudgetten; werken met begrotingen; wegen af of aankopen 
verantwoord zijn en maken plannen om de klaskas ook van inkomsten te voorzien. 

 
De klaskas kan ook gebruikt worden om leerlingen met een digitaal rekenblad te leren werken en om 
klassikale acties voor het goede doel te organiseren (sociaal engagement).  

 
Sleutelcompetenties: 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15 
 

9. De cursus ‘Toonmoment’ 

In de klas zijn er vele momenten waarop leerlingen resultaten presenteren, meestal tijdens de kring 
en voor hun eigen klasgroep. Maar daarnaast organiseren ze ook schoolbrede toonmomenten, 
waarop ze hun werk aan een publiek kunnen tonen, theater- of dansvoorstellingen organiseren, 
concerten geven, bezoekende ouders, grootouders en anderen rondleiden, acties ten voordele van 
de klaskas uitvoeren, enzovoort. De toonmomenten zijn dan ook feestelijke hoogtijdagen in elke 
freinetschool. 
 
Sleutelcompetenties: 2, 4, 5, 13, 15, 16 
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10. De cursus ‘Exploratie’ 

Exploratie is de cursus waarin leerlingen de wereld intrekken om zo veel mogelijk ervaringen op te 
doen, die daarna op school op allerlei manieren (en dus ook in andere cursussen) verwerkt kunnen 
worden.  
 
Een van de freinettechnieken die deel uitmaken van deze cursus is de leerwandeling. Leerlingen 
worden erop uitgestuurd, meestal met een specifieke opdracht (de ‘bril’ die ze opzetten om tijdens 
de leerwandeling naar de werkelijkheid te kijken), waarvoor ze in de toegemeten tijd (dat kan gaan 
van een paar uur tot een halve of hele dag) zoveel mogelijk relevante gegevens verzamelen. De 
manier waarop dat gebeurt, varieert: ze kunnen notities nemen, foto’s of filmpjes maken, 
straatinterviews afnemen, enzovoort. Na de wandeling volgt er vaak meteen een korte nabespreking 
op school. Daarnaast gaan de leerlingen op de langere termijn aan de slag met de gegevens die ze 
verzameld hebben.1 
 
Ook klasuitstappen (voor een dag of meerdaags), die samen met de leerlingen voorbereid kunnen 
worden, maken deel uit van de cursus exploratie. Ook tijdens die momenten staat het opdoen van zo 
veel mogelijk ervaringen centraal. Het spreekt vanzelf dat de cursus exploratie bij uitstek kan 
samenhangen met heel veel andere cursussen.  
 
Tijdens de zesjarige cyclus van het secundair freinetonderwijs is het de bedoeling dat de leerlingen 
hun actieradius en dus hun contact met de echte wereld buiten de school, stap voor stap uitbreiden. 
Concreet maakt vanaf de tweede graad ook de ervaringsweek deel uit van de cursus exploratie. 
Tijdens die week maken de leerlingen uitgebreid kennis met een sociale of economische organisatie 
(in de breedste zin, dus dat kan ook een bedrijf zijn). De keuze van de organisatie wordt samen met 
de mentoren voorbereid en kan onder meer gebaseerd zijn op de focus (zie p. 27) die een leerling 
vanaf de tweede graad voor zijn studies gekozen heeft. Naast de voorbereiding is er ook een 
naverwerking en (zelf)evaluatie aan de ervaringsweek verbonden, net zoals dat voor burgerschap het 
geval is, maar uitgebreider. 

 
Sleutelcompetenties: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 
 

11. De cursus ‘Welzijn’ 

In de cursus welzijn is er aandacht voor zowel het fysieke als het mentale welbevinden van iedereen. 

Alle aspecten van lichamelijke (sport, spel, bewegen, gezonde voeding, enzovoort) en psychische 

gezondheid (mentale weerbaarheid, kennis van en omgaan met psychische problemen, enzovoort) 

en hoe ze met elkaar samenhangen, komen daarbij aan bod.  

Daarnaast vormen gezonde praktijken en een voortdurende aandacht voor het algemeen 

welbevinden van iedereen op school, het fundament voor de succesvolle werking van elke 

freinetschool. 

Sleutelcompetenties: 1, 5, 6, 7, 13, 14 
  

 
1 Al bij zijn eerste onderwijsopdracht trok Freinet er geregeld met zijn leerlingen op uit, wat hem bij de 
dorpsbewoners bekend deed staan als de onderwijzer van ‘De spijbelschool’ (l’école buissonnière, ook de titel 
van een film die de Franse Freinetbeweging in 1949 maakte over de eigenheid van de freinetpedagogie). 
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12. De cursus ‘Cultuur & Expressie’ 

Net als exploratie is de cursus cultuur en expressie bij uitstek bijzonder domeinverbindend. Enerzijds 
kan vrije expressie verbonden worden met nagenoeg alle andere cursussen, bijvoorbeeld wanneer er 
rond een bepaald thema gewerkt wordt in verschillende cursussen en de eindverwerking een 
expressieve dimensie krijgt. Leerlingen kunnen dan in de cursus cultuur en expressie terecht om 
technieken te leren die hen toelaten tot vrije expressie te komen binnen dat thema.  
 
Anderzijds biedt deze cursus ook ruimte voor cultuurbeschouwing (voor scholen die dat aanbieden) 
vanuit een brede waaier van invalshoeken: historisch, sociaal, artistiek-technisch, enzovoort. Ook in 
dat geval ontstaan er bijzonder veel mogelijkheden om domeinverbindend te werken met andere 
cursussen.  
 
In het algemeen stimuleert de cursus cultuur en expressie openheid tegenover kunst en cultuur in de 
breedst mogelijke zin, zowel via analyse en reflectie als via eigen creatieve productie.  
 
Sleutelcompetenties: 2, 7, 8, 13, 15, 16 
 

13. De cursus ‘Planning & Reflectie’ 

De cursus planning en reflectie is een belangrijke sleutel tot het volledige cursusaanbod en de 
freinetpedagogie in het algemeen. Gezien de hoge eisen die freinetonderwijs stelt, zowel wat 
zelfsturing als coöperatie betreft, spreekt het vanzelf dat het ontwikkelen van planningsvaardigheden 
en het vermogen tot reflectie een centrale plaats innemen in het leertraject.  
 
Deze vaardigheden worden stapsgewijs ontwikkeld, met behulp van zowel analoge als digitale 
hulpmiddelen en ondersteund door voortdurende coaching door mentoren, zowel voor de klasgroep 
in haar geheel als individueel. Planningsvaardigheden worden aangeleerd op verschillende niveaus, 
vertrekkend van korte en doorwerkend naar middellange en lange termijn. Op de korte termijn 
maken leerlingen voor elke vrije of meer gestuurde werktijd een beknopt werkplan, waarin ze leren 
aangeven waaraan ze willen werken en wat hun doel is, wat ze willen afkrijgen. Waar mogelijk wordt 
er achteraf ook gereflecteerd over het verloop van de werktijd. Op de middellange termijn wordt er 
met weekplanningen gewerkt, waarvan het kiezen van cursussen een belangrijk onderdeel kan zijn. 
Ten slotte wordt er ook gepland per maand of in langere periodes, bijvoorbeeld tussen 
schoolvakanties in.  
 
In de cursus planning en reflectie ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en strategieën om de 
verschillende planningsniveaus te leren combineren, om te gaan met stress die kan ontstaan door 
werkdruk, conflicten tussen planningen, uitstelgedrag, enzovoort. In die zin is er ook een belangrijke 
link met de cursus welzijn.  
 
Sleutelcompetenties: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15 
 

14. De cursus ‘Burgerschap’ 

Keerpuntscholen stellen zich op als actieve spelers in het sociale netwerk van de gemeenschappen 
waarin ze zich vestigen, als scholen in de wereld dus. We gaan op zoek naar een sterke 
samenwerking, niet alleen met de schoolgemeenschap en ouders en grootouders, maar ook met de 
lokale middenstand, culturele en sociale organisaties, ambachtslui, bedrijven, gepensioneerden, 



 
 

Geïntegreerd leerplan secundair freinetonderwijs 2021/3 – tweede graad ASO 27 

gemeentediensten en iedereen die met ons wil samenwerken. Via vrijwilligerswerk buiten de school, 
een ervaringsweek vanaf de 2e graad en wisselende initiatieven om praktische burgerschapsvorming 
te ondersteunen, maken onze leerlingen van bij het begin van hun secundaire schoolloopbaan actief 
deel uit van het sociaal-culturele weefsel van de gemeenschap waarin ze leven en werken. 
 
Praktische burgerschapsvorming is burgerschapsvorming vanuit de praktijkervaring: leerlingen zetten 
zich in binnen een organisatie van het sociale middenveld of voor een reëel maatschappelijk doel. De 
achterliggende visie is dat je burgerschap vooral kunt ontwikkelen door je actief voor de 
maatschappij/samenleving in te zetten. Burgerschapsvorming is dus in de eerste plaats een 
praktijkvak. Ook de meer theoretische leerdoelen van sleutelcompetentie 7 (inzicht in de sociaal-
politieke aspecten van de samenleving) kunnen in grote mate aan de praktische 
burgerschapsvorming worden gekoppeld (bv. opzoekwerk voor of na het burgerschapstraject; 
kritische reflectie; interviews met betrokkenen in het werkveld; ...). 
 
Het freinetonderwijs streeft ernaar dat de ervaring voorafgaat aan reflectie, analyse of theoretische 
beschouwing. Praktische burgerschapsvorming gaat hoofdzakelijk uit van de premisse dat een 
‘burgerschapsbad’ (naar analogie van een taalbad) het fundament is om burgerschap te ontwikkelen. 
Het is de opdracht van de school om daarbij te streven naar voldoende afwisseling en verdieping en 
om de vertaalslag naar het behalen van de eindtermen te organiseren. 
 
Sleutelcompetenties: 1, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 17 
 

15. De cursus ‘Ateliers’ 

Atelier is een freinettechniek waarbij leerlingen onder begeleiding van leraren of externe 
deskundigen gedurende een aantal sessies een vaardigheid leren kennen en inoefenen of hun kennis 
in een bepaald domein verdiepen. Zowel artistiek-creatieve als technische vaardigheden (hout- en 
metaalbewerking, elektriciteit, natuuronderhoud, …) of meer theoretisch-cognitieve vaardigheden 
(Latijn, Duits of Chinees, grammatica, toegepaste chemie, ...) kunnen in ‘ateliers’ ontwikkeld worden. 
 
In de tweede graad neemt het aantal uren gewijd aan de cursus atelier toe en wordt de functie van 
die cursus binnen het aanbod ook uitgebreid. 
 
Enerzijds blijft het ‘vrij atelier’ dezelfde rol vervullen als in de eerste graad. Leerlingen kiezen ook in 
de loop van de tweede graad nog steeds minstens één atelier uit elk van de zeven domeinen (zie p. 
137), om zo hun interesses en vaardigheden zo breed mogelijk te blijven verkennen en zich in elk 
domein te blijven ontwikkelen.  
 
Daarnaast kan ook een deel van de basisvorming in ateliervorm worden aangeboden. Dat laat toe om 
een onderwerp gedurende langere tijd (een aantal sessies van een halve dag) met meer diepgang te 
behandelen.  
 
In het complementaire gedeelte kunnen bovendien ‘focusateliers’ op trimester-, semester- of 
jaarbasis aangeboden worden, waarin de leerlingen verdiepend kunnen werken aan leerinhouden en 
vaardigheden die specifieker toegespitst zijn op hun individuele interessegebieden. 
 
Sleutelcompetenties: alle sleutelcompetenties kunnen aan bod komen. 
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5. Beschrijving van het leerproces 
 

Dit deel beschrijft kort het leerproces in het freinetonderwijs. Leraren/mentoren in een freinetschool 

zoeken aansluiting bij de leefwereld en de ervaringen van de leerlingen en streven naar een 

coöperatieve organisatie van het leren in een zelfsturende leer- en werkgemeenschap, dus met een 

sterke inbreng van de leerlingen. Kenmerkend voor de freinetpedagogie is dat het wat (de leer-

inhouden) onlosmakelijk verbonden is met het hoe (de freinettechnieken), het waarom (intrinsieke 

motivatie; levend en natuurlijk leren) en het waartoe (voorbereiding op het leven) of, anders 

uitgedrukt, dat het leren voortvloeit uit de consequente toepassing van een aantal didactische 

technieken.  

Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het leerproces, waarin ook instructie, oefening, evaluatie, 

verdieping, verbreding, … een plaats moeten vinden. Als eerste staan we kort stil bij de start van het 

leerproces. 

(1) De start van het leerproces 
 

Het ‘leerspectrum’ (figuur 1) beschrijft schematisch de start van het leerproces in het 

freinetonderwijs, voorgesteld als een continuüm van ‘levend leren’ tot ‘schools leren’. Dit schema is 

niet bedoeld als een ‘juist of fout’-evaluatielijst, wel als een hulpmiddel bij het streven om zoveel 

mogelijk levend leren aan te bieden.  
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Figuur 1 - De start van het leerproces 
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(2) Het verdere verloop van het leerproces 
 

Vanzelfsprekend volstaat het niet om de leerinhouden enkel op een natuurlijke, levende wijze aan te 

brengen: dat is de (belangrijke) eerste stap in het leerproces. Figuur 2 geeft schematisch het 

volledige leerproces aan1. 

 

 

Figuur 2 - Het leerproces, schematisch samengevat 

 
1 Geïnspireerd op Nicolai, 2010. 
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Figuur 2 behoeft in het bestek van dit leerplan weinig nadere toelichting. Toch wijzen we in dit 

verband op de volgende aandachtspunten. 

Bijzondere spanningsvelden bij het leerproces in een freinetschool: 

- uitgaan van het kind vs. toewerken naar einddoelen; 

 

- zelfontwikkeling aanmoedigen vs. sturing en structuur bieden; 

 

- contexten zoeken voor betekenisvol leren vs. zulke contexten kunstmatig aanbieden of 

werken zonder context; 

 

- de best mogelijke leeromstandigheden voor ieder kind afzonderlijk zoeken vs. gezamenlijk 

met de klas/leergroep binnen het vooropgezette tijdsbestek de gestelde leerdoelen bereiken 

(differentiatie; flexibele leerlijnen; meervoudige intelligentie; leerstijlen); 

 

- natuurlijk leren vs. de noodzaak van veelzijdig oefenen, van verdiepen, verbreden en 

bijsturen (‘remediëren’);  

 

- de noodzaak om te registreren en te evalueren vs. (1) het mogelijk gevaar van het onderling 

vergelijken van kinderen (het systematische vergelijken van de resultaten van kinderen kan 

leiden tot onderschatting van zelfgestuurd en overschatting van extern gestuurd leren), (2) 

het gevaar van over-registratie en (3) het uit het oog verliezen van moeilijker te evalueren 

leervorderingen. 

Freinetwerkers en leraren-/mentorenteams in freinetscholen zijn onophoudelijk op zoek naar het 

optimale evenwicht binnen en tussen deze spanningsvelden.  
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(3) Registratie van leervorderingen 
 

Er gebeurt veel in de klas dat belangrijk is voor het leerproces, maar dat niet of heel moeilijk 

meetbaar is. Het is dan ook belangrijk om ‘registratie van leervorderingen’ voldoende ruim te 

interpreteren, zodat ook wat moeilijker meetbaar is, er een plaats in krijgt. 

Ook al zijn leerresultaten maar in zeer beperkte mate meetbaar, toch willen we graag de effecten 

van onze onderwijsinspanningen kennen en weten of onze leerlingen vorderingen maken. Deze 

informatie is ook voor andere betrokkenen van belang: in de eerste plaats de leerling zelf; de ouders; 

de klassenraad; de directie; de onderwijsinspectie.  

De school zal dan ook bij voorkeur met een leerlingvolgsysteem werken dat toelaat om informatie op 

vier niveaus te registreren1:  

- Documenteren (verzamelen, vastleggen en beschrijven) van de ontwikkeling van ieder kind 

(bv. portfolio; brevetten); 

- Evalueren van de leerprestaties (zie lager: evaluatie); 

- Registreren van de voortgang, met het oog op geprogrammeerde instructie, persoonlijke 

hulp, groeps- of klassikale instructie en, indien nodig, orthodidactische methodieken 

(functiegerichte aanpak); 

- Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Op welke manier moeten de volgende stappen 

in het leerproces gezet worden: instructie, een leergesprek, tutoring, extra oefeningen, 

verdieping, verbreding, …?  

Het spreekt vanzelf dat de vorderingen regelmatig met de leerlingen besproken worden, zowel op 

individueel niveau (mentoring, coaching) als op groepsniveau en dat de leerlingen aangezet worden 

tot toenemende zelfsturing en metacognitie. 

  

 
1 zie Nicolai 2010, p. 42 e.v. 
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6. Evaluatie 
 

Evaluatieystemen, -methodes en -instrumenten in een freinetschool sluiten aan bij de pedagogisch-

didactische visie en helpen die visie uitdragen en bestendigen. In dat opzicht moeten we aandacht 

besteden aan vier aspecten van het evaluatieproces. 

(1) Waarom evalueren? 

Dit is de eerste vraag die we ons moeten stellen: wat is het doel van evalueren? In de context 

van freinetonderwijs, waar zelfsturing en metacognitie door de leerlingen belangrijke doelen 

zijn, is het cruciaal dat evaluaties helder zijn en aanzetten tot verdere reflectie over de 

geëvalueerde leerprocessen en -resultaten. Degene die evalueert (niet alleen de mentor) 

moet dus steeds goed nadenken over de structuur en formulering van evaluaties, zodat ze 

duidelijk zijn voor de leerlingen en bijdragen tot groeiend eigenaarschap van hun eigen 

leerproces. Evaluatie is een belangrijke vorm van communicatie met leerlingen en moet dan 

ook zo helder mogelijk verlopen.  

Daarnaast is het van groot belang dat evaluaties opbouwend zijn, met aandacht voor zowel 

sterke aspecten als werkpunten. Die werkpunten moeten we op een stimulerende manier 

aanbrengen, zodat leerlingen gemotiveerd worden om er effectief mee aan de slag te gaan 

en zo tot hun best mogelijke werk te komen. Deze aanpak past bij een algemeen streven om 

leerlingen een growth mindset1 te laten ontwikkelen, waarin fouten niet gezien worden als 

onoverkomelijke, verlammende obstakels, maar als belangrijke leermomenten in een continu 

proces van proefondervindelijk verkennen. Proefondervindelijk betekent ook: leren met 

vallen en opstaan. Dan is het belangrijk dat leerlingen weten dat (en hoe) ze altijd weer 

kunnen opstaan. Met andere woorden: evaluaties moeten mee duidelijk maken dat fouten 

maken mag en zelfs noodzakelijk is voor het leerproces. 

(2) Wat evalueren? 

Proefondervindelijk verkennen en levend leren veronderstellen dat het proces minstens even 

belangrijk is als het product: evaluatiemethodes moeten dat ook reflecteren. Daarnaast moet 

er een goed evenwicht zijn tussen aandacht voor kennis en vaardigheden. Ook de algemene 

attitude tegenover het eigen leerproces moet voldoende belicht worden in evaluaties, zowel 

door mentoren als door de leerlingen zelf, als onderdeel van het proces van devolutie en 

emancipatie.  

 

(3) Wie evalueert? 

Evaluaties zullen wellicht het vaakst gebeuren door de mentoren, in de eerste plaats op een 

heel directe manier door feedback te geven in coaching-gesprekken, waarbij met de leerling 

in dialoog gegaan wordt over specifieke aspecten van diens werk of leerproces. In het geval 

van domeinverbindend werk, kan dat ook gebeuren met meerdere mentoren samen. Van 

deze evaluaties kan eventueel een schriftelijke neerslag gemaakt worden, bijvoorbeeld in het 

leerlingvolgsysteem.  

 
1 Zie Dweck 2012. 
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Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen hun eigen leerprocessen (leren) evalueren en 

daardoor zicht krijgen op hun sterktes en talenten, maar ook op werkpunten en valkuilen. 

Dat kan voor een deel al gebeuren tijdens feedbackmomenten met mentoren/leraren, maar 

bijvoorbeeld ook aan de hand van een (digitaal) logboek dat tijdens het werk regelmatig 

aangevuld wordt. 

In het kader van groepswerk kan het nuttig zijn dat elk groepslid stilstaat bij hoe het werk 

samen verlopen is, door bijvoorbeeld de rol van elk lid te evalueren, aan de hand van op 

voorhand afgesproken criteria.  

In de context van ateliers kunnen ook derden evaluaties uitvoeren: bijvoorbeeld een expert 

die een leerling of groep begeleidt bij het leren van een heel specifieke vaardigheid. 

(4) Hoe evalueren?   

Gezien de grote variatie aan technieken en werkvormen in een freinetschool, is het niet aan 

te bevelen om met een uitgesproken eenvormige evaluatiemethode zoals een 

puntensysteem te werken. Verschillende competenties, eindtermen of freinettechnieken 

zullen een specifieke evaluatievorm vragen. Bij vrije teksten is het bijvoorbeeld zinvol dat er 

feedback gegeven wordt op elke versie, met als voornaamste doel het toewerken naar de 

best mogelijke versie van die tekst. Daarbij kan de mentor ervoor kiezen om tijdens elke 

‘ronde’ aandacht te hebben voor een ander aspect van de tekst (bij vrije teksten speelt 

peerevaluatie trouwens ook een grote rol, bijvoorbeeld tijdens de tekstbespreking in groep). 

Het indienen van een verbeterde versie op basis van gekregen feedback kan echter heel ruim 

toegepast worden, van wiskundeoefeningen tot presentaties. Ook het kunnen herkansen van 

een (licht gewijzigde) toets versterkt het principe van leren uit gemaakte fouten.  

Een puntensysteem kan de aandacht afleiden van de feedback waar het uiteindelijk om 

draait: evalueren (en vooral tussentijds evalueren) staat in de eerste plaats ten dienste van 

het leren en de leerling en moet de leerling dus voldoende informatie geven om zijn 

leerproces te kunnen bijsturen, in samenspraak met de mentor(en). Bovendien stimuleert 

een puntensysteem eerder competitie tussen de leerlingen dan de gewenste coöperatie. 

Naast de al eerder vernoemde directe feedback tijdens individuele coaching- en 

planningsgesprekken (die het beste minstens wekelijks plaatsvinden), kan er ook 

schriftelijk/digitaal geëvalueerd worden aan de hand van gerubriceerde documenten. Met 

het oog op toenemend eigenaarschap van hun leerproces moeten de leerlingen vooraf goed 

op de hoogte zijn van de evaluatiecriteria, die ze eventueel zelf in samenspraak met 

mentoren of (in het geval van een groepsopdracht) met klasgenoten, opgesteld hebben.  

Een voor het freinetonderwijs interessante evaluatiemethode is het brevetten- of 

badgesysteem,1 waarbij brevetten uitgereikt worden aan leerlingen die bepaalde leerdoelen 

bereikt hebben. Het biedt op een visueel aantrekkelijke manier een (digitaal) overzicht van 

zowel behaalde als nog te behalen leerdoelen. Evaluatie via brevetten is heel flexibel in te 

zetten, omdat het aan de meest uiteenlopende leerdoelen verbonden kan worden. 

Bovendien is het mogelijk de criteria voor toekenning van badges/brevetten helemaal op 

 
1 Zie FREINET & PETITCOLAS, 2019. Voor een digitale toepassing met ’Open badges’, zie FLINTOFF, 2013. 
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maat te ontwerpen en dus af te stemmen op de didactische principes van de school. Nog een 

groot voordeel is dat het zich uitstekend leent tot differentiatie.  

Er zijn hoe dan ook voldoende alternatieven voor het klassieke puntensysteem. Het is in de 

eerste plaats belangrijk om steeds voor ogen te houden dat evaluaties dienen om 

eigenaarschap van het leerproces te faciliteren, een growth mindset te stimuleren en 

leerlingen te motiveren om hun best mogelijke werk te doen.  

Het spreekt vanzelf dat evaluatie altijd op een zo transparant mogelijke wijze gebeurt. 
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7. De pijlers van het keerpuntleerplan: de inbreng van scholen, leraren, 

lerarenteams en leerlingen 
 

Dit deel van het leerplan gaat in op enkele organisatorische en pedagogisch-didactische kenmerken 

die freinetonderwijs in een secundaire school mogelijk maken en bespreekt de inbreng die scholen, 

leraren/mentoren, lerarenteams en leerlingen daarbij kunnen hebben.  

De volgende elf pedagogische en didactische uitgangspunten kunnen in hun geheel als richtsnoer 

dienen om de vraag ‘Wat kenmerkt een freinetschool?’ te beantwoorden.1  

Deze wenken zijn niet te beschouwen als een afvinklijst waarbij elke techniek door elke mentor in 

elke klas gehanteerd moet worden. Het gaat veeleer om een geheel van kenmerken die samen als 

leidraad kunnen dienen om het ‘freinetgehalte’ van het aangeboden onderwijs te evalueren en om 

richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van de school.2 

(1) De elf kenmerken van een freinetschool 
 

1. De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen het vertrekpunt van het onderwijs. 

o De mentor/leraar waardeert de inbreng van de leerlingen, is nieuwsgierig naar hun 

ideeën en complimenteert hen regelmatig.  

o De mentor/leraar vertaalt de inbreng van de leerlingen in onderwijsaanbod. 

o De mentor/leraar is in staat de inbreng van de leerlingen organisatorisch in te passen 

in de klaswerking. 

o Het mentoren-/lerarenteam werkt eindtermgerichte opdrachten uit die aansluiten 

bij of vertrekken van de ervaringen en belevingen van de leerlingen. 

o Enkele hiermee verbonden freinettechnieken zijn: kring (en actuaronde), klasraad, 

vrije tekst, vrije expressie, leerwandeling, correspondentie, levend rekenen. 

 

2. Proefondervindelijk verkennen kenmerkt het leren. 

o De mentor/leraar biedt de leerlingen de vrijheid om te ontdekken en te 

onderzoeken. 

o De mentor/leraar stelt daarbij uitdagende en verdiepende vragen. 

o De mentor/leraar zorgt voor tijd en ruimte voor onderzoek. 

o Het mentoren-/lerarenteam werkt eindtermgerichte opdrachten uit waarbij de 

leerlingen proefondervindelijk verkennend te werk gaan.  

o Enkele hiermee verbonden freinettechnieken zijn: onderzoek/werkstuk, 

leerwandeling, klaskas, kring, planning, klasraad, levend rekenen. 

 

3. Het werk van de leerlingen vindt plaats in een voor hen zinvol verband. 

o De mentor/leraar/het team creëert een zinvolle context voor het behalen van de 

leerdoelen. 

 
1 Geïnspireerd op Mooren e.a., 2017 
2 LSG 2016 is sterk aanbevolen als inspiratiebron voor scholen en teams die een coöperatieve freinetwerking 
willen uitbouwen of verdiepen. 
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o De mentor/leraar is in staat vanuit het kringgesprek leerarrangementen te 

ontwerpen. 

o De mentor/leraar is in staat vanuit de teksten van leerlingen leerarrangementen te 

ontwerpen (tekstbehandeling). 

o Alle freinettechnieken zijn hiermee verbonden. 

 

4. De opvoeding op school vindt plaats in democratisch/coöperatief overleg. 

o Het oefenen van coöperatief overleg en democratie in de school en in de klas moet 

herkenbaar zijn in de besluitvormingsprocedures in de groepen en in de school.  

o De mentor/leraar stimuleert leerlingen om kritisch na te denken over hun 

opvattingen en gedrag en om daarover in de groep te communiceren.  

o De mentor/leraar heeft oog voor de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan en 

welke gevolgen dat heeft voor het welbevinden van (individuele) leerlingen. Zij 

bespreekt met hen de sfeer in de groep en de omgang met elkaar. 

o De mentor/leraar/het team verbindt eindtermgerichte opdrachten aan het 

democratisch/coöperatief overleg op school.  

o Enkele hiermee verbonden freinettechnieken zijn: klasraad/schoolraad, kring, 

klaskas. 

 

5. De organisatie van het klasleven ligt voor een zodanig deel in handen van de leerlingen dat 

van zelfbeheer kan worden gesproken. 

o In de klasraad worden de keuzes besproken en vastgelegd. 

o De klaskas is een voorbeeld van zelfbeheer van de financiën van de groep. 

o De mentor/leraar/het team verbindt eindtermgerichte opdrachten aan het streven 

naar zelfbeheer door de leerlingen.  

o Enkele hiermee verbonden freinettechnieken zijn: klasraad/schoolraad, kring, 

planning, klaskas. 

 

6. De leerlingen ordenen zelf hun werk in overleg met de leraar via een werkplan. 

o De mentor/leraar organiseert tijd en ruimte voor werken met het werkplan. 

o De mentor/leraar zorgt ervoor dat het werkplan een essentieel onderdeel (in inhoud 

en tijd) is van de weekplanning. Dat kan bijvoorbeeld in de kringgesprekken en via 

coaching/mentoring gebeuren. 

o Enkele hiermee verbonden freinettechnieken zijn: kring, planning. 

 

7. De leerlingen leren van de ervaringen van andere leerlingen, volwassenen en culturen. 

o De mentor/leraar stimuleert en faciliteert de leerlingen om van elkaar te leren 

(werken in kleinere groepen, werkstukken, zelf presenteren, enzovoort). 

o De mentor/leraar draagt er zorg voor dat de leerlingen in aanraking komen met 

verschillende culturen en kennisbronnen (bv. schoolcorrespondentie, excursies, 

leerwandelingen). 

o Enkele hiermee verbonden freinettechnieken zijn: correspondentie, leerwandeling, 

atelier, onderzoek/werkstuk. 

 

8. De onderwijskundige principes van de school zijn zichtbaar in werkwijze, aanbod en 

omgeving van de school. 
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o De mentor/leraar gebruikt freinettechnieken om de pedagogische en 

onderwijskundige principes van freinetonderwijs aan elkaar te koppelen. 

o De mentor/leraar gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen, 

voortkomend uit de freinetpedagogische uitgangspunten en de freinettechnieken. 

o Alle freinettechnieken zijn hiermee verbonden. 

 

9. Op freinetscholen wordt de veelzijdige ontwikkeling (cognitief, sociaal, motorisch, 

emotioneel, moreel, esthetisch, …) van leerlingen op een evenwichtige wijze ingebed, 

getoetst en beoordeeld. 

o Of de leerlingen de leerdoelen bereikt hebben, wordt niet enkel geëvalueerd aan de 

hand van toetsen maar ook van onderzoeken, opdrachten, presentaties, … 

o Naast de cognitieve vorderingen verdienen ook de sociale, emotionele, esthetische, 

morele, … vorderingen evenveel aandacht – dit komt uitdrukkelijk tot uiting in het 

opzet van het rapport. 

o Permanente, zinvolle en begrijpbare feedback over het al dan niet bereikt hebben 

van de leerdoelen zet de leerlingen aan tot het leren uit hun fouten en tot het 

streven naar een verbeterde versie. Leerlingen worden daarbij in het begin intensief 

gecoacht, maar nemen er gaandeweg zelf meer verantwoordelijkheid voor op. 

 

10. Freinetscholen zijn altijd in ontwikkeling; ze reflecteren en reageren als moderne scholen 

op actuele, bestendige ontwikkelingen in de maatschappij. 

o Het bestuur en de directie van de school staan achter de uitgangspunten van het 

freinetonderwijs en faciliteren en stimuleren de school om haar freinetidentiteit te 

blijven ontwikkelen. 

o De mentor/leraar staat achter de uitgangspunten van het freinetonderwijs. Zij kan 

deze uitgangspunten uitdragen en haar handelen vanuit deze uitgangspunten 

verantwoorden. 

o De mentor/leraar geeft in haar beroepsopvatting en werkhouding inhoud aan de 

onderwijskundige identiteit van de school (freinetonderwijs).  

 

11. Freinetscholen delen ervaringen en inzichten met elkaar en anderen. 

o De school en het lerarenteam cultiveren een permanente overlegcultuur, met 

voldoende vast ingeplande overlegmomenten. 

o De mentoren/leraren zorgen dat hun kennis en vaardigheden met betrekking tot de 

freinetpedagogie en -didactiek actueel zijn. 

o De leraren en mentoren maken elkaar deelgenoot van de manier waarop ze met de 

freinettechnieken werken en geven elkaar feedback. Op school heerst een cultuur 

van ‘open deuren’, zodat leraren/mentoren bijvoorbeeld elkaars les kunnen 

bezoeken of bijwonen en van elkaar leren, zonder dat dit als storend ervaren wordt. 

o De school participeert aan overleg met andere (freinet)scholen. 

o De school neemt initiatieven om het freinetonderwijs verder te ontwikkelen. 

 

Als aanvulling bij deze elf kenmerken benoemen we in wat volgt enkele aandachtspunten en 

‘kritische succesfactoren’ voor secundaire freinetscholen. Het onderscheid tussen ‘de inbreng van de 
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school en het schoolbestuur’ en ‘de inbreng van leraren, lerarenteams en leerlingen’ is enigszins 

kunstmatig, aangezien freinetonderwijs organiseren een collectieve (coöperatieve) onderneming is.  

(2) De inbreng van de school en het schoolbestuur 

 

• Freinetonderwijs streeft naar levend leren en natuurlijk leren, met een zo groot mogelijke 

inbreng van de leerlingen en de leergroepen (klassen). Een aantal organisatorische ingrepen 

op schoolniveau zijn wenselijk of zelfs noodzakelijk om dat te kunnen bereiken:1 

 

• Coöperatieve organisatie. Freinetscholen streven naar een coöperatieve organisatie in alle 

geledingen van de schoolwerking: de klas of leergroep, het leraren-/mentorenteam, de 

vestigingsplaats, de school en het schoolbestuur. De school neemt maatregelen om de 

inspraak van alle betrokkenen te verzekeren en om een coöperatieve werking in de 

schoolcultuur te verankeren. Het schoolbestuur is bij voorkeur participatief samengesteld en 

telt vertegenwoordigers van de ouders en het personeel (er zijn ook andere mogelijkheden 

om een coöperatieve werking op bestuursniveau te bereiken, zoals een actieve rol voor de 

schoolraad, het oudercomité of andere organen van inspraak en participatie). Ook de 

leerlingen hebben in de mate van het mogelijke inspraak bij beslissingen die hen 

aanbelangen. 

 

• Autonomie van de school/vestigingsplaats: de school of vestigingsplaats die 

freinetonderwijs aanbiedt, heeft voldoende autonomie op het organisatorische vlak en op 

het gebied van personeelsbeleid om de hier genoemde kenmerken in de praktijk om te 

zetten en te waarborgen.  

 

• Kleinschaligheid: de school of vestigingsplaats is bij voorkeur klein genoeg om op autonome 

wijze flexibel en coöperatief te kunnen werken en om de hier genoemde ingrepen/ 

kenmerken in de dagelijkse schoolwerking toe te passen.2 Grotere scholen kunnen met 

kleine autonome teams werken om dit te bereiken. Het dient dan wel om echt 

medebeslissingsrecht/zelfbestuur te gaan. 

 

• Kleine, multidisciplinaire teams: de school streeft ernaar het aantal mentoren/leraren per 

leergroep of klas te beperken, door multidisciplinaire en complementaire teams van 

mentoren die samen alle competenties kunnen aanbieden, samen te stellen. Bijvoorbeeld 

kan per leergroep (klas) een ‘groepsmentor’ de dagelijkse kring, klasraad, onderzoek, 

correspondentie en enkele sleutelcompetenties begeleiden (waaronder bij voorkeur 

Nederlands en ICT). Voor de overige competenties wordt het team aangevuld met 

‘competentiementoren’. Het team van elke klas is gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

bereiken van de leerdoelen. Scholen met meerdere kleine vestigingen of kleine scholen 

onderling kunnen samenwerken met het oog op het aanbieden van meer gespecialiseerde 

vaardigheden. 

 

 
1 LSG 2016 is in dit verband een uitstekende bron van informatie en inspiratie voor scholen, teams en 
mentoren/leraren. 
2 Kleine scholen of vestigingen kunnen onderling samenwerken met het oog op ervaringsuitwisseling, 
schaalvoordeel en efficiëntie. 
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• Flexibele weekroosters: een flexibel weekrooster voor elke klas, dat (in functie van de 

klaswerking) geregeld herzien kan worden, is sterk aan te bevelen.  

 

Een voorbeeld van een dergelijk weekrooster is te zien in figuur 3. In dit rooster is flexibele 

werktijd voorzien bij het begin en op het eind van de dag. De concrete inplanning van 

‘vakspecifieke’ of competentiegerichte lesactiviteiten (bv. instructie) kan elke week 

verschillen in functie van de kringgesprekken, de actualiteit, de projecten waaraan op een 

bepaald ogenblik gewerkt wordt, enzovoort. In het weekrooster zijn de ochtend- en 

namiddagpauzes niet aangegeven. 

 

 

Figuur 3 - Voorbeeld van een flexibel weekrooster in de tweede graad. ‘Klasgroepwerking’ omvat freinettechnieken en 
didactische activiteiten in de klasgroep (kring, klasraad, actuaronde, boekenronde, onderzoek, zelfstandig werk, 
leerwandeling, leesuur, enzovoort). Tijdens ‘cursus’ wordt er meer thematisch en met niveaugroepen gewerkt (bv. rond 
wiskundige transformaties; ecosystemen; kunst en architectuur in de middeleeuwen; week van de Francofonie; enzovoort). 
Het cursusaanbod kan elke week anders ingevuld worden. 

 

• Registratie van leervorderingen in plaats van een jaarplanning. De school verwacht van 

leraren/mentoren dat ze de leervorderingen en de bereikte leerdoelen registreren. De school 

verwacht niet dat leraren op voorhand een gedetailleerde jaarplanning voorleggen en die 

vervolgens afwerken, aangezien dat de freinetwerking in de klas zou bemoeilijken. 

Integendeel: de school moedigt leraren/mentoren aan om de lesthema’s zoveel mogelijk op 

natuurlijke, levende wijze aan bod te laten komen en dus geen al te strakke lesplanning te 

hanteren. Ook het parallel inplannen van lesthema’s in verschillende klassen wordt eerder 

ontmoedigd dan aangemoedigd. Vanzelfsprekend waken de leraren/mentoren, het leraren-

/mentorenteam en de school er wel over dat alle verplichte leerdoelen bereikt worden. 

 

De school streeft ernaar dat het eigenaarschap van het leren steeds meer bij de leerlingen 

komt te liggen. Dat kan bereikt worden door de leerlingen zelf hun leervorderingen te laten 
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registreren (bijvoorbeeld met een leerdoelenboekje). De mentor/leraar/het team vervult 

daarbij vanzelfsprekend een belangrijke coachende, begeleidende en sturende rol. Zie ook 

het hoofdstuk evaluatie. 

 

• Opleiding, coaching en intervisie. De school creëert een kader voor ervaringsuitwisseling, 

(interne of externe) opleiding en intervisie, met het oog op de permanente ontwikkeling van 

de freinetdidactiek en de bijscholing van het personeel. 

 

• Multileeftijdsgroepen. De school werkt waar mogelijk met leeftijdsdoorbrekende 

klasgroepen. 

 

• Een rem op de registratiedwang en planlast. De school beperkt de planlast voor 

leraren/mentoren tot het strikte minimum. Mogelijkheden om dat te bereiken zijn onder 

meer:  

o Een goed doordacht evaluatie-, registratie- en leerlingvolgsysteem; 

o Leraren/mentoren stimuleren om zelf te beslissen wat in het leerlingvolgsysteem, in 

meldingsfiches, rapporten of verslagen opgetekend wordt en de 

waarde/bewijskracht erkennen van mondelinge feedback of getuigenissen;  

o In samenspraak met het leraren-/mentorenteam beslissen wat er precies gemeten 

en geregistreerd dient te worden op het vlak van leervorderingen van de leerlingen, 

enerzijds, en hoe die registratie het best kan gebeuren, anderzijds. Aansluitend 

daarbij beslissen de school en het team, bij voorkeur in samenspraak, op welke 

manier en met welke frequentie de lesactiviteiten geregistreerd worden. Het 

uitgangspunt daarbij is eerder vertrouwen in het professionalisme van de leraar dan 

controle ‘van bovenaf’. De registratie heeft hoofdzakelijk tot doel de leervorderingen 

van de leerlingen zichtbaar te maken (voor de leerlingen, de mentoren en het 

begeleidend team, de ouders, de directie, de onderwijsinspectie). 

 

(3) De inbreng van mentoren/leraren, mentoren-/lerarenteams en leerlingen 
 

• Een levende overlegcultuur: een geregeld overleg tussen mentoren/leraren is onontbeerlijk. 

 

• Gerichtheid op levend en natuurlijk leren. Belangrijk is dat elke mentor/leraar bereid is zijn 

of haar pedagogisch-didactische aanpak te baseren op de principes van de freinetpedagogie 

en met name op de freinetinvarianten en de freinettechnieken. Voor specifieke manieren om 

dit per sleutelcompetentie (‘vak’) te bereiken, verwijzen we naar de vakliteratuur, met name 

de publicaties van ‘De reeks’, uitgegeven door de Vereniging voor Freinetpedagogie.1 

 

• Permanente bijscholing. Mentoren/leraren in een freinetschool zijn bereid zichzelf en hun 

lesaanpak continu in vraag te stellen en bij te sturen. Enerzijds is het streven naar levend en 

natuurlijk leren nooit ‘af’. Anderzijds evolueert het freinetonderwijs permanent als gevolg van 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. (Zie in dit verband ook kenmerk 11 in Deel 1 

§7.)   

 
1 Zie http://www.freinet.nl/shop/?menu=freinetwinkel.  

http://www.freinet.nl/shop/?menu=freinetwinkel
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• Domeinverbindend (vakoverschrijdend) leren. Het mentoren-/lerarenteam streeft naar een 

toenemende integratie van de zestien sleutelcompetenties in de klaspraktijk. Het is aan te 

bevelen dat alle mentoren voldoende op de hoogte zijn van de leerdoelen/eindtermen van 

alle sleutelcompetenties, zodat ze optimaal kunnen inspelen op situaties die zich in de klas 

voordoen, ook voor competenties die ze zelf niet begeleiden. 

 

• Iedereen taalleraar. Alle leraren/mentoren hebben aandacht voor Nederlands (als 

onmisbare schakel in het leerproces) en voor de eindtermen Nederlands.  

 

• Taalbegeleiding voor anderstaligen. De school doet extra inspanningen voor leerlingen met 

een andere thuistaal dan het Nederlands. Een grondige kennis van het Nederlands is immers 

een kritische succesfactor voor leerlingen in het secundair en het hoger onderwijs. 

 

• Levend leren in combinatie met aanbodgestuurd leren. Levend leren vertrekt zoveel 

mogelijk van de inbreng van de leerlingen, die in elke groep doorgaans verschillend is. Een 

deel van de weekplanning moet dan ook gericht zijn op het mogelijk maken van levend leren.  

In de tweede graad neemt het aantal gespecialiseerde leerinhouden toe. Het betreft 

onderwerpen die vaak niet spontaan vanuit de klaswerking of de ervaringswereld van de 

leerlingen aan bod komen. De school zal dan ook (naast de klasgroepwerking) bepaalde 

leerinhouden via vormen van aanbodgestuurd leren aanreiken. Verschillende didactische 

werkvormen bieden zich daarvoor aan, zoals atelier, (begeleid) zelfstandig werk, opgelegd 

onderzoek, onderwijsleergesprekken, ... 

 

Ook de keuze van een ‘methode’ of het gebruik op klasniveau van een (doorgaans door de 

leerlingen aangekocht) handboek of cursus kan een belemmering vormen voor levend leren 

en een optimale toepassing van de freinettechnieken. De school waakt erover dat het 

gebruik van een vaste ‘methode’ of een vast handboek beperkt wordt en niet gaat 

overheersen. Daarnaast ontmoedigt de school het gebruik van leerwerkboeken en 

invulblaadjes waarbij de hoofdopdracht van de leerlingen erin bestaat de ‘juiste’ uitdrukking 

op bepaalde plaatsen in te vullen en waarbij de ingevulde bladzijden vervolgens 

ingestudeerd dienen te worden.  

 

• Een rijke leeromgeving. De school en de mentoren/leraren dragen zorg voor een rijke 

leeromgeving, een belangrijke voorwaarde voor ‘diep leren’ en levend leren: 

documentatiemateriaal, naslagwerken, meetinstrumenten, knutselmateriaal, een 

actualiteitshoek, werkkaarten voor zelfstandig werk of voor leerlingenopdrachten, 

enzovoort.  

 

De leeromgeving is overigens niet beperkt tot het klaslokaal of het schoolgebouw. 

Integendeel: mentoren/leraren in een freinetschool zoeken zoveel mogelijk de wereld buiten 

de school op (‘school in de wereld’, bv. leerwandeling, klasreis, veldonderzoek, 

straatinterviews, …) of brengen aspecten van de werkelijkheid de school binnen (‘wereld in 

de school’). 
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• Zorg voor het ‘culturele klaspatrimonium’. Het klaspatrimonium bestaat uit alle creaties of 

producten die de leerlingen tijdens het schooljaar maken en delen met de coöperatieve 

leergroep. Het wordt geleidelijk opgebouwd en er kan nadien altijd naar teruggegrepen 

worden als referentie voor ander werk. 

 

• Leerlijnen uitwerken, met aanvullende oefening en instructie: er worden werkdoelen 

uitgewerkt, met de daarbij horende gefaseerde leerlijnen. Zie in dit verband ook figuur 2 in 

Deel 1 §5, ‘beschrijving van het leerproces’. 

 

• Differentiatie: verbreding, verdieping, bijsturen (‘remediëring’). Er dient een voldoende 

aanbod aan flexibele leertrajecten te zijn, met mogelijkheden tot verbreding, verdieping en 

bijsturing (‘remediëring’). Dit gebeurt zowel in samenspraak met de individuele leerling 

(coaching, mentoring) als in coöperatief overleg met de klas. We beogen daarmee de blik van 

de leerlingen te verruimen en de leeromgeving te verrijken, richting te geven en ruimte te 

laten.  

 

• Een actieve inbreng van de leerlingen. Niet alleen in de lespraktijk wordt van de leerlingen 

een actieve inbreng verwacht. Ook aangaande de schoolorganisatie en de aanpak van de 

lessen moet er voldoende ruimte zijn voor inspraak en initiatief vanwege de leerlingen (cf. 

devolutie en metadevolutie). Naast klasraad en schoolraad kunnen bijvoorbeeld ideeën-

bussen of inspraak van de leerlingen bij de evaluatie van leraren/mentoren daartoe 

bijdragen.  

 

• coaching en mentoring. Door middel van coaching en mentoring ondersteunen, begeleiden 

en adviseren de mentoren de leerlingen bij het stellen en behalen van de leerdoelen. Dit 

verloopt in coöperatie tussen de betrokken leerling, de mentor en de klasgroep.  

 

In dit eerste deel van het Keerpuntleerplan kwamen de principes van de freinetpedagogie aan bod en 

de toepassing daarvan in het secundair onderwijs. Het volgende deel bevat de te behalen 

doelstellingen (eindtermen) en een overzicht van de basisuitrusting die nodig is om de doelen te 

verwezenlijken.  
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Deel 2 - Doelstellingen en materiële vereisten 
 

1. Toelichting bij de in het leerplan opgenomen doelstellingen 
 

In dit leerplan van de tweede graad ASO worden drie reeksen doelstellingen opgenomen. De 

eindtermen van de basisvorming van de tweede graad ASO werden integraal overgenomen. 

Daarnaast worden de cesuurdoelen voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie vermeld. Die 

cesuurdoelen zijn afgeleid van de geselecteerde specifieke eindtermen (SPET) voor deze 

studierichting. Die SPET zullen nog gespecifieerd worden in de aanvraag tot erkenning van 

Freinetpedagogie in de 3de graad ASO, dat Keerpunt zal indienen in de loop van 2021-2022. In 

overleg met AHOVOKS en met de andere onderwijsverstrekkers worden die cesuurdoelen 

Freinetpedagogie opgenomen in een protocolakkoord tussen de Vlaamse Regering en de 

Onderwijsverstrekkers, waarin de cesuurdoelen voor de verschillende studierichtingen die in de 

matrix van erkende structuuronderdelen voor het SO zijn opgenomen, worden opgesomd. 

Bij de aanvraag tot erkenning van freinetpedagogie in de tweede graad werd door Keerpunt niet de 

bovenstaande geijkte werkwijze gevolgd om cesuurdoelen te bepalen. De eindtermen van de tweede 

en de derde graad, inclusief de SPET voor de verschillende studierichtingen, waren nog niet gekend 

en dus ook nog niet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Keerpunt heeft dan cesuurdoelen 

geformuleerd die in het verlengde liggen van de goedgekeurde doelstellingen van de basisoptie 

Freinetpedagogie uit de eerste graad. Hoewel het structuuronderdeel wel erkend is, geldt dat niet 

voor de in de aanvraag opgenomen cesuurdoelen. Daarvoor was het nodig om een werkwijze te 

volgen conform aan deze die door alle onderwijsverstrekkers was aanvaard voor alle studierichtingen 

uit de matrix: eerst SPET selecteren voor de derde graad, dan daarvan cesuurdoelen afleiden voor de 

2de graad. Het eigene van de freinetpedagogie waarvan de principes het ‘hoe, wat, waartoe en 

waarom’ van het onderwijs sturen, kon in die cesuurdoelen minder tot uiting gebracht worden dan in 

het voorstel van doelen dat Keerpunt bij zijn aanvraag zelf had geformuleerd. Daarom wordt in dit 

leerplan een derde serie doelstellingen expliciet vermeld: de voorgestelde cesuurdoelen voor de 

tweede graad uit de erkenningsaanvraag worden hier opgenomen als keerpuntleerplandoelen.  
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2. De decretale eindtermen basisvorming tweede graad ASO 
 

Dit deel bevat de eindtermen van de basisvorming (tweede graad, doorstroomfinaliteit), zoals ze 

door het Vlaams Parlement in februari 2021 werden goedgekeurd. 

De eindtermen zijn gegroepeerd in zestien sleutelcompetenties (zie p. 20 voor een overzicht). 

De “kennis”, “dimensies” en (indien van toepassing) de “context” en “tekstkenmerken” die bij de 

eindtermen zijn opgenomen, maken telkens integraal deel uit van de eindterm. De “affectieve 

dimensie” en de “psychomotorische dimensie” daarentegen zijn indicatief. 

De vastgelegde onderwijsdoelen voor de tweede graad (basisvorming) zijn:  

(1) Eindtermen. Eindtermen zijn te bereiken op populatieniveau. Tenzij het expliciet anders is 

vermeld, wordt een onderwijsdoel door de leerling zelfstandig gerealiseerd. 

 

(2) Attitudinale eindtermen (aangeduid met het symbool °). Attitudinale eindtermen zijn 

minimumdoelen die omschrijven welke houdingen wenselijk worden geacht voor een 

bepaalde leerlingenpopulatie. Attitudinale eindtermen zijn na te streven op populatieniveau.  

Zoals door het decreet wordt opgelegd, nemen we in het leerplan de eindtermen letterlijk over, 

gegroepeerd per sleutelcompetentie. 
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EINDTERMEN TWEEDE GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT 

 

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele 
gezondheid 

 
Een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
1.1 De leerlingen ontwikkelen een gezonde levensstijl.° (attitudinaal) 

 
1.2 De leerlingen zijn bereid om te reageren op mogelijk verslavend gedrag.° (attitudinaal) 

 
1.3 De leerlingen vergelijken hun eigen gezondheidsgedrag met recente 

wetenschappelijke inzichten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Hulpverleners en hulporganisaties die werken rond gezondheidszorg zoals de huisarts, het 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de ziekenfondsen, het Vlaams expertisecentrum 

voor seksuele gezondheid (Sensoa), het Jongeren Advies Centrum (JAC), het Centrum 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

*Conceptuele kennis 

- Recente wetenschappelijke inzichten inzake gezondheid over voeding, hygiëne en beweging 
- Gezondheidspromotie en ziektepreventie 
- Gezonde levensstijl op het vlak van voeding: ultrabewerkt voedsel, gezonde snacks, 

duurzame voeding, eetstoornissen, voedingssupplement 

- Gezonde levensstijl op het vlak van hygiëne: basisregels voor hygiëne en verstoord 

hygiënisch gedrag 

- Gezonde levensstijl op het vlak van beweging: beweegnormen, sedentair gedrag 
- Misconcepten over voeding, hygiëne en beweging 
- Hulpverleners en hulporganisaties 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van gezondheidsvaardigheden inzake voeding, hygiëne en beweging 

- Beroep doen op leeftijdsspecifieke hulpverleners en hulporganisaties die werken rond 

gezondheidszorg zoals de huisarts, het CLB, de ziekenfondsen, Sensoa, het JAC, het CAW 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen gezondheidsgedrag 
 

Met inbegrip van context 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: Ilona Kickbusch; et al., Health literacy: The solid facts, WHO Europe, 

2013. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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1.4 De leerlingen vergelijken hun eigen statische en dynamische lichaamshouding met recente 

wetenschappelijke inzichten inzake ergonomie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

-Recente wetenschappelijke inzichten inzake ergonomie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van gezondheidsvaardigheden inzake ergonomie 

- Toepassen van technieken van manutentie, staan, zitten en rughygiëne 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen lichaamshouding 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren Psychomotorische 

dimensie: Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren: 

bewegingen/handelingen worden meer automatisch uitgevoerd, zijn vloeiend, betrouwbaar en 

efficiënt. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn regelmatig aanwezig. 

 
1.5 De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen en voor 

noodsituaties toe in een gesimuleerde leeromgeving. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Symptomen gerelateerd aan ongevallen en noodsituaties 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van technieken en hulpmiddelen om eerste hulp bij volgende ongevallen en 

noodsituaties toe te passen volgens de geldende richtlijnen: verstuiking, bloedneus, wonde, 

brandwonde, verdrinking, verstikking, hart- en ademhalingsstilstand 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de 

meest essentiële elementen van de beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet 

consequent. 

 
1.6 De leerlingen onderscheiden oorzaken van verslavingen en gevolgen ervan voor 

personen en hun directe omgeving. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Mogelijk verslavende middelen zoals suiker, drugs, rookwaren, alcohol, medicatie 

- Mogelijk verslavende handelingen zoals het gebruik van sociale media, games, virtuele 

realiteit, gokken 
- Oorzaken en motieven voor het middelengebruik 
- Combigebruik van de verschillende middelen 

- Sociale, mentale en fysieke kenmerken en gevolgen van een verslaving 

- Leeftijdsspecifieke sociale en wettelijke normen en grenzen voor het 

middelengebruik 

- Leeftijdsspecifieke hulp bij het problematisch gebruik van mogelijk verslavende middelen en 

handelingen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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1.7 De leerlingen analyseren aan de hand van concrete situaties verschillende weerbare 

reacties op handelingen die in strijd zijn met de seksuele gezondheid en integriteit. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Integriteit: de betekenis en het belang ervan 

- Risicovolle fenomenen zoals sexting, sextortion, tienerpooiers, gebruik van verslavende 

middelen, onrealistische verwachtingen door beeldvorming, sociale druk 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van strategieën om grenzen te stellen en te bewaken via aanvaardbaar 

verbaal en non-verbaal gedrag zoals het vlaggensysteem 

- Toepassen van criteria van integriteit: aandacht voor toestemming, vrijwilligheid, 

gelijkwaardigheid, passend bij de leeftijd, passend bij de context, zelfrespect 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

1.8 De leerlingen analyseren aan de hand van concrete situaties seksuele en relationele 

integriteit. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Integriteit: de betekenis en het belang ervan 

- Seksuele geaardheid en voorkeur 

- Belang van duidelijke communicatie en afspraken in een intieme relatie 

- Verschillende verwachtingen bij leeftijdsspecifieke ervaringen zoals verliefdheid, de eerste 

seksuele ervaring 
- Emoties van verliefdheid, liefde, afwijzing en liefdesverdriet 
- Verschillende soorten intieme relaties: een losse relatie, een vaste relatie, een open relatie, 

een huwelijk 

- Genderrollen, gendergelijkheid en vrije partnerkeuze 

- Organisaties voor informatie en hulpverlening 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van criteria van integriteit: aandacht voor toestemming, vrijwilligheid, 

gelijkwaardigheid, passen bij de leeftijd, passen bij de context, zelfrespect 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. 
 

1.9 De leerlingen aanvaarden winst en verlies in beweging en sport.° 

(attitudinaal) 

 
1.10 De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun evolutie 

op het vlak van fysieke capaciteiten, op een veilige wijze bewegingen en fysieke activiteiten uit 

in verschillende omgevingen met nadruk op plezier in beweging en sport. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Relatie tussen gezondheid en fysieke activiteiten 

- Kenmerken van het eigen kunnen op het vlak van beweging: kracht, lenigheid, uithouding, 

snelheid, coördinatie en evenwicht (KLUSCE) 
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- Diverse soorten fysieke activiteiten in relatie tot de hartslag en de 

spieractiviteit 

- Bewegingsnormen toegepast op de eigen leeftijd op basis van actuele 

wetenschappelijke inzichten 

- Preventieve waarden en risico's van beweging, zoals een veilige 

bewegingsomgeving, topsport, gezondheid, core-stability 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van technieken van bewegingsleer zoals balanceren, wentelen, springen, rollen, 

klauteren, klimmen, ritmisch bewegen, lopen, vangen, werpen, terugslaan, vallen, mee- en 

tegengaan in beweging 

- Toepassen van technieken om eenvoudige, complexe en samengestelde bewegingen 

in complexere contexten uit te voeren 

- Toepassen van strategieën om eigen fysieke doelen te stellen vanuit een 

groeiperspectief 
*Metacognitieve kennis 
- Eigen fysieke capaciteiten, mogelijke evoluties ervan en eigen 

beweegvoorkeuren 

 
Met inbegrip van context 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: Vlaams Instituut Gezond Leven,. i.s.m. de Vlaamse expertengroep, Vlaamse 

gezondheidsaanbevelingen lichaamsbeweging en sedentair gedrag (lang stilzitten), 2017, 

Laken. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… Psychomotorische dimensie: 

Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en integreren met andere kennis en 

vaardigheden. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn meestal aanwezig. 

 
1.11 De leerlingen passen principes en strategieën toe bij een brede waaier van sporten, 

bewegingsactiviteiten en spelvormen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Rollen in spel en sport zoals de beoefenaar, de coach, de scheidsrechter 

- Regels van verschillende individuele sporten, interactieve sporten, ritmisch- expressieve 

sporten en bewegingsactiviteiten 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van spel- en sporttactieken, strategieën en principes binnen individuele 

en interactieve sporten, conform de spelregels 

- Toepassen van principes van ritmisch-expressieve bewegingsactiviteiten 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen Psychomotorische 

dimensie: Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren: 

bewegingen/handelingen worden meer automatisch uitgevoerd, zijn vloeiend, betrouwbaar en 

efficiënt. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn regelmatig aanwezig. 

 
1.12 De leerlingen hanteren in verschillende rollen principes van verantwoord gedrag met 

nadruk op plezier in beweging en sport. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Verantwoord gedrag 
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- Rollen in spel en sport zoals de beoefenaar, de coach, de scheidsrechter 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën om verantwoord gedrag te bevorderen 

- Beoefenen van verschillende rollen in spel en sport zoals de beoefenaar, de coach, de 

scheidsrechter 

- Toepassen van sociale vaardigheden 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

 
Een veilige levensstijl realiseren door het correct inschatten van risicofactoren. 

 
1.13 De leerlingen verplaatsen zich veilig in het verkeer bij schoolse activiteiten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Verkeersregels relevant voor de gekozen verplaatsingsmethoden: te voet, met de fiets, met 

voortbewegingstoestellen 

*Conceptuele kennis 

- Verkeersregels relevant voor de gekozen verplaatsingsmethoden: te voet, met de fiets, met 

voortbewegingstoestellen 

- Veiligheidsvoorschriften relevant voor de gekozen verplaatsingsmethoden: te voet, met de 

fiets, met voortbewegingstoestellen 

- Gevolgen van inbreuken op het verkeersreglement en de 

veiligheidsvoorschriften 

- Veilige en zichtbare uitrusting van voetgangers, fietsers en gebruikers van 

voortbewegingstoestellen 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van strategieën om veilig te handelen in verkeerssituaties zoals veilig 

oversteken, correcte plaats op de weg innemen, rekening houden met blinde hoek, 

snelheid gemotoriseerde voertuigen inschatten, fietscontrole 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en integreren 

met andere kennis en vaardigheden. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn 

meestal aanwezig. 

 
1.14 De leerlingen handelen veilig in een schoolse context. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Veiligheidsvoorschriften en procedures 

*Conceptuele kennis 

- Veiligheidsvoorschriften en procedures 

- Risicofactoren 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën om veilig te handelen in een schoolse context zoals bij gebruik 

van gereedschap en materiaal, bij noodsituatie, bij gebruik van het openbaar vervoer 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de 

meest essentiële elementen van de beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet 

consequent. 

 
Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
1.15 De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.° (attitudinaal) 

 
1.16 De leerlingen zoeken hulp bij intra- en interpersoonlijke problemen.° 

(attitudinaal) 

 
1.17 De leerlingen geven feedback over hun eigen gedrag en dat van anderen bij een 

gebeurtenis aan de hand van aangereikte feedbacktechnieken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag bij een gebeurtenis 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van feedbacktechnieken 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten, gevoelens en gedrag 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

 
1.18 De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in verband met 

emotieregulatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Hulpverleners en hulporganisaties die hulp kunnen bieden bij emotieregulatie zoals de 

huisarts, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het Jongeren Advies Centrum (JAC), 

het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Jongerenlijn (AWEL), het Youth At Risk (YAR) 

*Conceptuele kennis 

- Recente wetenschappelijke inzichten inzake emotieregulatie zoals bij faalangst, stress, 

concentratie, agressie 

- Hulpverleners en hulporganisaties voor leeftijdsspecifieke problemen zoals de huisarts, het 

CLB, het JAC, het CAW, AWEL, het YAR 
*Metacognitieve kennis 
- Eigen gevoelens en gedrag 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 
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2. Competenties in het Nederlands 
 

Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als 

communicatiemiddel in relevante situaties. 

 
2.1 De leerlingen zijn gemotiveerd voor taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, 

schrijven, luisteren en inzicht in het taalsysteem.° (attitudinaal) 

 
2.2 De leerlingen beleven plezier aan taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, 

schrijven, luisteren en inzicht in het taalsysteem.° (attitudinaal) 

 
2.3 De leerlingen bepalen het onderwerp en de globale inhoud van geschreven en gesproken 

teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente en minder frequente woorden, zoals abstracte woorden 

en leenwoorden, figuurlijk taalgebruik 
*Conceptuele kennis 
- Onderwerp 

- Globale inhoud 

- Doelgerichte informatieverwerking 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën: met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; 

inhoud voorspellen; vragen stellen; tussentijds samenvatten, de vermoedelijke betekenis van 

onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context, via taalverwantschap of op basis van 

woorddelen; bepalen of het achterhalen van de betekenis van een onbekend woord belangrijk 

is; talige hulpmiddelen gebruiken 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 2.12 en 2.13 
 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Herkenbare structuur 

* Vrij hoge informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, figuurlijk taalgebruik, frequente en minder frequente 

woorden, zoals abstracte woorden en leenwoorden 
* Herkenbare samenhang 
* Concrete tot vrij algemene inhoud 

* Langere zinnen 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of 

gecombineerd 

 
Bijkomend voor schriftelijke receptie 

* Teksten met een minder duidelijke lay-out 
 

Bijkomend voor mondelinge receptie 

* Normaal spreektempo 

* Met visuele ondersteuning zoals bewegende beelden 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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2.4 De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in geschreven 

en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en 

communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zie eindterm 2.3 

*Conceptuele kennis 

- Hoofdgedachte 

- Hoofdpunt 

- Doelgerichte informatieverwerking 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Zie eindterm 2.3 
 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

- Zie eindterm 2.3 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

 
2.5 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in 

functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zie eindterm 2.3 

*Conceptuele kennis 

- Relevante informatie 

- Doelgerichte informatieverwerking 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Zie eindterm 2.3 
 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

- Zie eindterm 2.3 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

2.6 De leerlingen beoordelen informatie in gesproken en geschreven teksten op 

betrouwbaarheid, correctheid en bruikbaarheid in functie van doelgerichte 

informatieverwerking en communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zie eindterm 2.3 

*Conceptuele kennis 

- Doelgerichte informatieverwerking 

- Doelgerichte communicatie 

- Bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid 

- Criteria om de bruikbaarheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van bronnen en 

informatie te toetsen 
- Intenties, opvattingen en waardeoordelen 
- Gelaagdheid van teksten zoals relatie tussen tekstdoel, vormelijke elementen en inhoud, 

ironie, dubbele bodem, symboliek 
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*Procedurele kennis 

- Zie eindterm 2.3 

- Toepassen van criteria om de bruikbaarheid, de correctheid en de 

betrouwbaarheid van informatie te toetsen 

- Onderscheiden van vormen van gelaagdheid zoals relatie tussen tekstdoel, vormelijke 

elementen en inhoud, ironie, dubbele bodem, symboliek 

- Toepassen van reflectievaardigheden 

- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit) 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

- Zie eindterm 2.3 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
 

2.7 De leerlingen nemen notities bij het lezen en beluisteren van teksten in functie van 

doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente en minder frequente woorden, zoals abstracte woorden 

en leenwoorden, figuurlijk taalgebruik 
*Conceptuele kennis 
- Notities 

- Doelgerichte informatieverwerking 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën: afkortingen, symbolen en telegramstijl gebruiken; met lees- en 

luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; inhoud voorspellen; vragen stellen; de 

vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en zinnen afleiden uit de context, via 

taalverwantschap of op basis van woorddelen; bepalen of het achterhalen van de betekenis van 

een onbekend woord belangrijk is; talige hulpmiddelen gebruiken 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 2.12 en 2.13 
 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Herkenbare structuur 

* Vrij hoge informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, figuurlijk taalgebruik, frequente en minder frequente 

woorden, zoals abstracte woorden en leenwoorden 
* Herkenbare samenhang 
* Concrete tot vrij algemene inhoud 

* Langere zinnen 

* Tekstsoorten zoals informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of 

gecombineerd 

 
Bijkomend voor schriftelijke receptie 

* Teksten met een minder duidelijke lay-out 
 

Bijkomend voor mondelinge receptie 

* Normaal spreektempo 

* Met visuele ondersteuning zoals bewegende beelden 
 

Met inbegrip van kenmerken van notities 

* De notities zijn gerelateerd aan de inhoud van de beluisterde of gelezen teksten en zijn 

duidelijk genoeg voor onmiddellijk of niet-onmiddellijk gebruik 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
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Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

2.8 De leerlingen vatten een geschreven tekst schriftelijk samen in functie van doelgerichte 

informatieverwerking en communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente en minder frequente woorden, zoals abstracte woorden 

en leenwoorden, figuurlijk taalgebruik 

*Conceptuele kennis 

- Doelgerichte informatieverwerking 

- Doelgerichte communicatie 

- Sleutelwoorden, kernzinnen 

- Herformulering, samenvatting 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën: met lees- en schrijfdoel rekening houden; voorkennis activeren; 

inhoud voorspellen; vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en 

zinnen afleiden uit de context, via taalverwantschap of op basis van woorddelen; bepalen of het 

achterhalen van de betekenis van een onbekend woord belangrijk is; talige hulpmiddelen 

gebruiken; met de ontvanger rekening houden; sleutelwoorden en kernzinnen aanduiden 

- Hanteren van technieken om inhoud te verkorten en in zekere mate te 

herformuleren op het vlak van woordgebruik en zinsbouw 
- Functioneel gebruiken van eindtermen 2.12 en 2.13 

 
Met inbegrip van tekstkenmerken 

Kenmerken van de ontvangen tekst 

* Herkenbare structuur 

* Gemiddelde informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, figuurlijk taalgebruik, frequente en minder frequente 

woorden, zoals abstracte woorden en leenwoorden 

* Herkenbare samenhang 

* Concrete tot vrij algemene inhoud 

* Langere zinnen 

* Tekstsoorten zoals informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of 

gecombineerd 

 
Bijkomend voor schriftelijke receptie 

* Teksten met een minder duidelijke lay-out 
 

Bijkomend voor mondelinge receptie 

* Normaal spreektempo 

* Met visuele ondersteuning zoals bewegende beelden 
 

Kenmerken van de geproduceerde tekst 

* Herkenbare tekstopbouw 

* Herkenbare tekststructuur 

* Herkenbare tekstverbanden o.m. door gebruik van gepaste signaalwoorden 

* Tekst die de hoofdgedachte en hoofdpunten weergeeft van de ontvangen tekst en die in 

zekere mate geherformuleerd is op het vlak van woordgebruik en zinsbouw 

* Tekst die korter is dan de ontvangen tekst 

* Tekst met een hogere informatiedichtheid dan die van de ontvangen tekst 

* Fouten tegen spelling, leestekengebruik en lay-out staan tekstbegrip niet in de weg 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
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2.9 De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte 

communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente en minder frequente woorden, zoals abstracte woorden 

en leenwoorden, figuurlijk taalgebruik 

*Conceptuele kennis 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën: met spreek- en schrijfdoel rekening houden; voorkennis 

activeren; met de ontvanger rekening houden zoals door het gepast inzetten van 

lichaamstaal; talige hulpmiddelen gebruiken 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 2.12 en 2.13 
 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Gebruik van frequente en minder frequente woorden, zoals abstracte woorden en 

leenwoorden; figuurlijk taalgebruik 
* Herkenbare tekstopbouw 
* Gepaste en herkenbare tekststructuur (inleiding, midden, slot); vaste tekststructuren zoals 

probleemstructuur, maatregelstructuur, evaluatiestructuur, handelingsstructuur, 

onderzoeksstructuur 

* Herkenbare tekstverbanden o.m. door gebruik van gepaste signaalwoorden 

* Concrete tot vrij algemene inhoud 

* Gepast register 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief, apart of 

gecombineerd 

* Vrij hoge informatiedichtheid 
 

Bijkomend voor schriftelijke productie 

*Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor spelling, interpunctie, woordkeuze, zinsbouw, 

helderheid, adequaatheid, correctheid en vlotheid 
* Gepaste lay-out 
* Gebruik van tekstopbouwende elementen zoals titel, alinea 

 
Bijkomend voor mondelinge productie 

* Gebruik van het Standaardnederlands, met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, 

zinsbouw, helderheid, adequaatheid, correctheid en vlotheid 

* Tekstsoorten: argumentatief 

* Gepaste, niet-storende lichaamstaal 

* Met behulp van ondersteunende middelen 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

2.10 De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Procedurele kennis 

- Hanteren van technieken om creatief met taal om te gaan zoals het gebruiken van lay-out, 

rijm, ritme, humor en stijlfiguren, het opbouwen van spanning, het spelen met tijd en ruimte, 

het toepassen van verteltechnieken, het spelen met beeld en taal, het mixen van talen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
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2.11 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van 

doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zie eindtermen 2.3 en 2.9 

*Conceptuele kennis 

- Zie eindtermen 2.3 t.e.m. 2.5 en 2.9 

*Procedurele kennis 

- Zie eindtermen 2.3 en 2.9 

Bijkomend 

- Toepassen van strategieën: met de doelen van de interactie rekening houden, op wat de 

ander zegt of schrijft inspelen, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord 

vragen of nemen, elementen van lichaamstaal en intonatie herkennen en zelf doelgericht 

inzetten, het register op de gesprekspartner of correspondent afstemmen, taalgebruik aan de 

ontvanger aanpassen 

 
Met inbegrip van tekstkenmerken 

- Zie eindtermen 2.3 en 2.9 

- Gebruik van beleefdheidsconventies 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. 

 
2.12 De leerlingen gebruiken het inzicht in de regels en kenmerken van het 

Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van doelgerichte 

informatieverwerking en communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Klanken: lange en korte klinkers, intonatie 

- Samenstellingen en afleidingen: voorvoegsel, achtervoegsel, meervoud en enkelvoud, 

verkleinwoord, stam, uitgang 

- Werkwoordstijden: onvoltooid tegenwoordige tijd, voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid 

verleden tijd, voltooid verleden tijd, onvoltooid toekomende tijd 

- Woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord (voltooid 

deelwoord, infinitief, hulpwerkwoord, zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord), 

voornaamwoord (zelfstandig, bijvoeglijk, wederkerend, wederkerig, onbepaald, persoonlijk, 

bezittelijk, betrekkelijk, aanwijzend, vragend), lidwoord (bepaald, onbepaald, ontkennend), 

voegwoord, voorzetsel, telwoord (bepaald, onbepaald, hoofdtelwoord, rangtelwoord), 

bijwoord, tussenwerpsel 

- Zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, 

voorzetselvoorwerp, handelend voorwerp, bijwoordelijke bepaling 

- Zinssoorten: ontkennende, bevestigende zinnen, mededelende, vragende, bevelende, 

uitroepende zinnen, actieve en passieve zinnen, enkelvoudige en samengestelde zinnen 

(onderschikking en nevenschikking) 

- Woordvolgorde: hoofdzin, bijzin, inversie 

- Betekenisrelaties: synoniem, homoniem, letterlijk en figuurlijk, antoniem 

- Beeldspraak: vergelijking, metafoor 

- Vormen van humor: ironie, overdrijving, woordspeling 

*Conceptuele kennis 

- Klanken: lange en korte klinkers, intonatie 

- Woordvorming: samenstellingen en afleidingen (voorvoegsel, achtervoegsel), meervoud en 
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enkelvoud, verkleinwoord, stam, uitgang, tussenklank, verbuiging, vervoeging 

- Werkwoordstijden: onvoltooid tegenwoordige tijd, voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid 

verleden tijd, voltooid verleden tijd, onvoltooid toekomende tijd 

- Woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord (voltooid 

deelwoord, infinitief, hoofdwerkwoord, hulpwerkwoord, zelfstandig werkwoord, 

koppelwerkwoord), voornaamwoord (zelfstandig, bijvoeglijk, wederkerend, wederkerig, 

onbepaald, persoonlijk, bezittelijk, betrekkelijk, aanwijzend, vragend), lidwoord (bepaald, 

onbepaald, ontkennend), voegwoord, voorzetsel, telwoord (bepaald, onbepaald, 

hoofdtelwoord, rangtelwoord), bijwoord, tussenwerpsel 

- Herkomst van woorden: inheems woord, leenwoord 

- Zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, 

voorzetselvoorwerp, handelend voorwerp, bijwoordelijke bepaling 

- Zinssoorten: ontkennende, bevestigende zinnen, mededelende, vragende, bevelende, 

uitroepende zinnen, actieve en passieve zinnen, enkelvoudige en samengestelde zinnen 

(onderschikking en nevenschikking) 

- Woordvolgorde: hoofdzin, bijzin, inversie 

- Betekenisrelaties: synoniem, homoniem, letterlijk en figuurlijk, antoniem 

- Beeldspraak: vergelijking, metafoor, spreekwoord en gezegde, uitdrukking 

- Vormen van humor: ironie, overdrijving, woordspeling 

- Gevoelswaarde van woorden zoals eufemisme en dysfemisme 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van spelling van frequente en minder frequente woorden, ook met veranderlijk 

woordbeeld 
- Gebruiken van hoofdletters 
- Gebruiken van interpunctietekens: punt, komma, vraagteken, uitroepteken, dubbele 

punt, spatie, aanhalingsteken, beletselteken, gedachtestreepje 
- Gebruiken van congruentie 
- Gebruiken van diakritische tekens: trema, koppelteken, apostrof 

- Gebruiken van uitspraaktekens zoals accenttekens 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

2.13 De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van het 

Standaardnederlands als communicatiemiddel in functie van doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Tekstopbouwende elementen: titel, tussentitel, kopje, alinea 

- Tekststructuren: inleiding, midden, slot; vaste tekststructuren zoals probleemstructuur, 

maatregelstructuur, evaluatiestructuur, handelingsstructuur, onderzoeksstructuur 

- Structuuraanduiders: signaalwoorden en verwijswoorden 

- Benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen 

- Tekstverbanden zoals beschrijvend, chronologisch, middel-doelverband, oorzakelijk, 

redengevend, gevolgaanduidend, tegenstellend, toegevend, voordelen-

nadelenverband, voorwaardelijk, opsommend, vergelijkend, toelichtend, 

samenvattend, concluderend 

- Tekstsoorten en teksttypes: informatief zoals een krantenartikel, persuasief zoals een 

reclameboodschap, argumentatief zoals een betoog, opiniërend zoals een opiniestuk, 

prescriptief zoals een gebruiksaanwijzing, narratief zoals een reisverhaal 

- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel, effect, ruis 
- Verbale en non-verbale communicatie 
- Effecten van non-verbaal gedrag (mondelinge productie en interactie) 

- Beleefdheidsconventies zoals de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord 

vragen of nemen 

- Taalhandelingen zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, 
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zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken 
- Registers van formeel tot informeel 
- Elementen van argumentatieleer: feit en mening, stelling, standpunt, argument en 

tegenargument, conclusie 

- Elementen van mondelinge argumentatie: standpunt, argument en 

tegenargument, conclusie 

- Tekstdoelen 

- Compenserende strategieën bij falende communicatie 

- Talige middelen om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken 

*Procedurele kennis 

- Receptie en interactie: herkennen van tekstopbouwende elementen, tekststructuren, 

structuuraanduiders, benadrukte woorden, tekstverbanden, tekstsoorten en teksttypes, 

elementen van argumentatie, verbale en non-verbale communicatie en non-verbaal gedrag; 

onderscheiden van hoofd- en bijzaken en reconstrueren van de gedachtegang aan de hand van 

bijvoorbeeld signaalwoorden en tekststructuur; gebruiken van visuele ondersteunende 

elementen zoals bewegende beelden; bepalen van tekstdoel; herkennen van talige middelen 

om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken 

 
- Productie en interactie: gepast gebruiken van tekstopbouwende elementen, tekststructuren, 

structuuraanduiders, benadrukte woorden, tekstverbanden, beleefdheidsconventies, registers, 

non-verbaal gedrag en visuele ondersteunende elementen; gebruiken van tekstsoorten, 

teksttypes, taalhandelingen, verbale en non-verbale communicatie; gebruiken van standpunt, 

argument en tegenargument, conclusie; gebruiken van talige middelen om de mate van 

subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken; respecteren van conventies m.b.t. tekstsoorten en 

teksttypes 

- Gebruiken van een communicatiemodel 

- Gebruiken van compenserende strategieën bij falende communicatie 

- Toepassen van reflectievaardigheden 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

Inzicht hebben in taal, in het bijzonder het Nederlands, als exponent en deel van een cultuur en een 
maatschappij. 

 
2.14 De leerlingen gaan respectvol om met overeenkomsten en verschillen in taaluitingen, 

taalvariëteiten en talen.° (attitudinaal) 

 
2.15 De leerlingen onderscheiden overeenkomsten en verschillen in taaluitingen, 

taalvariëteiten en talen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Beleefdheidsconventies en registers 

- Overeenkomsten en verschillen tussen standaardtaal, nationale, regionale, sociale en 

situationele taalvariëteiten in het Nederlands 

- Overeenkomsten en verschillen tussen talen 

- Stereotypering 

- Cultuurgebonden aspecten van verbale en non-verbale communicatie 

- Taal als dynamisch gegeven 

- Taal als factor van exclusie en inclusie 

- Relatie tussen taalgebruik en taalnorm 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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Literatuur in het Nederlands beleven. 
 

2.16 De leerlingen verwoorden hun gedachten, gevoelens en beleving bij het lezen, 

beluisteren en bekijken van literaire teksten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Literaire teksten 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 2.3 t.e.m. 2.5 en 2.9 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten en gevoelens zoals waarom sommige aspecten van de tekst aanspreken, 

waarom men zich identificeert met een bepaald personage, in welke zin men gelijkaardige 

ervaringen zelf al heeft meegemaakt, waarom de tekst een bepaalde emotionele reactie 

teweegbrengt, waarom de uitdrukkingsvorm of stijl aanspreekt 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën, … 

 
2.17 De leerlingen analyseren hoe in literaire teksten betekenissen worden gecreëerd 

met behulp van narratieve, retorische, poëticale en theatrale structuren en technieken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Fictie, non-fictie 

- Verhaalllijn 

- Personages: held/protagonist, antiheld/antagonist 

- Tijd: flashforward, flashback 

- Ruimte 

- Thema 

- Vormen van humor: ironie 

- Literaire stromingen: romantiek en realisme 
 

Specifiek/bijkomend voor proza 

- Fictieteksten zoals roman, kortverhaal, sprookje, mythe, science fiction, crime fiction, 

detectives, graphic novel 
- Elementen van spanningsopbouw zoals cliffhanger 
- Vertelperspectief 

 
Specifiek/bijkomend voor poëzie 

- Dichtvormen zoals haiku, limerick, ballade, naamdicht, vrij vers 

- Rijm, alliteratie 

- Ritme 

- Vers, strofe, refrein 
 

Specifiek/bijkomend voor drama 

- Subgenres zoals tragedie, komedie, muziektheater 

- Elementen van opvoeringsanalyse zoals kledij, decor, belichting, ruimte 

*Conceptuele kennis 

- Socioculturele contexten van teksten 

- Literair-historische achtergrond van teksten m.i.v. literaire stromingen en hun kenmerken 

(romantiek en realisme) 

- Stijlfiguren: vergelijking, metafoor, woordspeling, herhaling, personificatie, overdrijving 

 
Specifiek/bijkomend voor poëzie 
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- Stijlfiguren: enjambement 

*Procedurele kennis 

- Leggen van eenvoudige verbanden tussen teksten en de socioculturele en literair-

historische context (romantiek en realisme) 

- Leggen van eenvoudige verbanden tussen teksten en hun multimediale vormgeving 

zoals tekst en opvoering, tekst en verfilming 

 
Met inbegrip van tekstkenmerken 

- Fictie, eventueel aangevuld met non-fictie 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

2.18 De leerlingen treden in interactie over de relevantie van literaire teksten voor hun 

leefwereld, voor de samenleving waarin ze leven en voor de samenleving waarin de teksten 

ontstonden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Verband tussen literaire teksten en de maatschappelijke context (in het heden en het 

verleden) waarin ze ontstonden 
- Het belang van literaire teksten in de samenleving 
- Multiperspectiviteit en literatuur 

*Procedurele kennis 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 2.3 t.e.m. 2.5, 2.9 en 2.11 
 

Bijkomend 

- Toepassen van strategieën: met de doelen van de interactie rekening houden, op wat de 

ander zegt of schrijft inspelen, de ander laten uitspreken, op een gepaste manier het woord 

vragen of nemen, elementen van lichaamstaal en intonatie herkennen en zelf inzetten, het 

register afstemmen op de gesprekspartner of correspondent, taalgebruik aan de ontvanger 

aanpassen 

- Gebruiken van beleefdheidsconventies 

*Metacognitieve kennis 

- Hoe literatuur eigen denkkaders ter discussie stelt 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën, … 
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3. Competenties in andere talen 
 

Vreemde talen receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk 

gebruiken als communicatiemiddelen in relevante situaties. 

 
3.1 De leerlingen zijn gemotiveerd voor taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, 

schrijven, luisteren en inzicht in het taalsysteem.° (attitudinaal) 

 
3.2 De leerlingen beleven plezier aan taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, 

schrijven, luisteren en inzicht in het taalsysteem.° (attitudinaal) 

 
3.3 De leerlingen ontwikkelen durf om te communiceren.° (attitudinaal) 

 
3.4 De leerlingen bepalen het onderwerp en de globale inhoud van geschreven en gesproken 

teksten in functie van doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair maar vrij breed repertoire bestaande uit frequente woorden, 

woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een beperkte waaier aan relevante thema’s 

binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 

*Conceptuele kennis 

- Onderwerp 

- Globale inhoud 

- Doelgerichte communicatie 

- Toepassen van strategieën: met lees- en luisterdoel rekening houden; voorkennis activeren; 

inhoud voorspellen; vragen stellen; de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en 

zinnen afleiden uit de context, via taalverwantschap of op basis van woorddelen; bepalen of het 

achterhalen van de betekenis van een onbekend woord belangrijk is; talige hulpmiddelen 

gebruiken 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 3.9 en 3.10 
 

Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne 

Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa (B1). 

 
Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Tekststructuur met een beperkte mate van complexiteit 

* Niet al te hoge informatiedichtheid 

* Elementaire maar vrij brede woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente 

woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een beperkte waaier aan relevante 

thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 

* Vrij grote en herkenbare samenhang 

* Concrete tot vrij algemene inhoud, gerelateerd aan een beperkte waaier aan relevante 

thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 
* Zinsbouw met een beperkte mate van complexiteit 
* Vrij lange teksten 

* Tekstsoorten zoals informatief, opiniërend, prescriptief, narratief, persuasief, 

argumentatief, apart of gecombineerd 

 
Bijkomend voor schriftelijke receptie 

* Vrij duidelijke lay-out 
 

Bijkomend voor mondelinge receptie 
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* Met een beperkte mate van achtergrondruis 

* Normaal spreektempo, met weinig pauzes 

* Ondersteunende maar natuurlijke intonatie 

* Heldere uitspraak, duidelijke articulatie 

* Met lichte afwijking ten opzichte van de standaardtaal 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

3.5 De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in geschreven 

en gesproken teksten in functie van doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zie eindterm 3.4 

*Conceptuele kennis 

- Hoofdgedachte 

- Hoofdpunt 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Zie eindterm 3.4 
 

Met inbegrip van context 

* Zie eindterm 3.4 
 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie eindterm 3.4 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

3.6 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in 

functie van doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zie eindterm 3.4 

*Conceptuele kennis 

- Relevante informatie 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Zie eindterm 3.4 
 

Met inbegrip van context 

* Zie eindterm 3.4 
 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie eindterm 3.4 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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3.7 De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte 

communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair maar vrij breed repertoire bestaande uit frequente woorden, 

woordcombinaties en vaste uitdrukkingen die toelaten zich uit te drukken over een beperkte 

waaier aan relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 

*Conceptuele kennis 

- Doelgerichte communicatie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën: met spreek- en schrijfdoel rekening houden; voorkennis 

activeren; met ontvanger rekening houden zoals door het gepast inzetten van lichaamstaal; 

talige hulpmiddelen gebruiken; eigen tekst nakijken; ondersteunende middelen gebruiken 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 3.9 en 3.10 
 

Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne 

Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa (B1). 

 
Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Beheersing van een elementair maar vrij breed repertoire bestaande uit frequente 

woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen die toelaten zich uit te drukken over een 

beperkte waaier aan relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve 

domein al kunnen lexicale beperkingen leiden tot herhaling, tot omhaal van woorden en tot 

moeite met formulering 

* Beheersing van de taalstructurele elementen opgenomen in eindterm 3.9; over het algemeen 

redelijk goede grammaticale beheersing, maar met merkbare invloed vanuit de moedertaal; 

fouten komen voor, maar begrip van boodschap door ontvanger komt meestal niet in het 

gedrang 

* Zinsbouw met een beperkte mate van complexiteit 

* Gepaste en herkenbare tekststructuur (inleiding, midden, slot) met een beperkte 

mate van complexiteit 

* Duidelijk herkenbare tekstverbanden o.m. door gebruik van signaalwoorden zoals 

beschrijvend, chronologisch, middel-doelverband, oorzakelijk, redengevend, gevolgaanduidend, 

tegenstellend, toegevend, voordelen-nadelenverband, voorwaardelijk, opsommend, 

vergelijkend, toelichtend, samenvattend, concluderend 

* Concrete tot vrij algemene inhoud gerelateerd aan een beperkte waaier aan relevante 

thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 

* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij taalhandelingen en van gepast register: 

neutraal, familiair 
* Vrij beperkte lengte 
* Tekstsoorten zoals informatief, opiniërend, prescriptief, persuasief, apart of 

gecombineerd 

 
Bijkomend voor schriftelijke productie 

* Duidelijk herkenbare tekstopbouw en gebruik van tekstopbouwende elementen: titel, alinea 
* Gepaste lay-out 
* Heldere doorlopende tekst die over het algemeen te begrijpen is; spelling, 

leestekengebruik en lay-out staan tekstbegrip niet in de weg 

 
Bijkomend voor mondelinge productie 

* Gepaste, niet-storende lichaamstaal 

* Uitspraak is over het algemeen duidelijk te verstaan en begrip van de boodschap komt 

meestal niet in het gedrang, ondanks mogelijke uitspraakfouten zoals die van minder 
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vertrouwde klanken, woorden en invloed van andere talen 

* Kan zich betrekkelijk vlot uitdrukken ondanks regelmatige pauzes of 

herstelacties 
* Met behulp van ondersteunende middelen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

3.8 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van 

doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zie eindtermen 3.4 en 3.7 

*Conceptuele kennis 

- Zie eindtermen 3.4 t.e.m. 3.7 

*Procedurele kennis 

- Zie eindtermen 3.4 en 3.7 
 

Bijkomend 

- Toepassen van strategieën: met doel interactie rekening houden; op wat de ander zegt of 

schrijft inspelen; om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen, herformuleren en 

zelf hulp/opheldering bieden; elementen van lichaamstaal en intonatie herkennen en zelf 

doelgericht inzetten; taalgebruik aan de ontvanger aanpassen 

 
Met inbegrip van context 

* Het referentiekader is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne 

Vreemde Talen zoals geformuleerd door de Raad van Europa (B1). 

 
Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie eindtermen 3.4 en 3.7 

* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de volgende taalhandelingen: aanspreken, 

begroeten, afscheid nemen, voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich verontschuldigen, 

reageren op verontschuldigingen, waardering uiten 

Bijkomend voor mondelinge interactie 

* Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de volgende taalhandelingen: 

belangstelling tonen, informeren naar iemands gezondheid, gastvrijheid aanbieden 

* Kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek, maar zal soms moeten vragen om herhaling 

van bepaalde woorden en zinnen; kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande 

houden en beëindigen; kan een breed scala van eenvoudige taal flexibel inzetten om de 

boodschap bevattelijk over te brengen; kan om verduidelijking of om verdere uitleg (zoals 

details) vragen; kan gedeeltelijk herhalen wat iemand anders heeft gezegd om wederzijds 

begrip te bevestigen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

Kenmerken en principes van vreemde talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. 

 
3.9 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van vreemde 

talen als taalsystemen ter ondersteuning van doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

(Onderstaande kenniselementen gelden voor het Frans én het Engels, tenzij gespecificeerd 

dat ze enkel voor het Frans of het Engels gelden door de aanduiding van respectievelijk [F] 

of [E].) 
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*Feitenkennis 

- Betekenissen van frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een 

elementair maar vrij breed repertoire gerelateerd aan een beperkte waaier aan relevante 

thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein (receptief) 

- Betekenissen van frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een 

elementair maar vrij breed repertoire dat toelaat zich uit te drukken over een beperkte waaier 

aan relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein (productief) 

*Conceptuele kennis 

- Relatie klank- en schriftbeeld 

- Woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, 

voornaamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, telwoord, bijwoord, tussenwerpsel 

- Zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, 

voorzetselvoorwerp [F], prepositional phrase [E], attribut du sujet [F] 

- Zelfstandige naamwoorden: getal, genus [F] 

- Lidwoorden: bepaald, onbepaald, samengetrokken [F], delend [F], vervanging door ‘de’ na 

hoeveelheid en ontkenning [F], ‘de’ voor bijvoeglijk + zelfstandig naamwoord in het meervoud 

[F], lidwoord bij lichaamsdelen [F], lidwoord (of geen lidwoord) bij landen 

- Voornaamwoorden: persoonlijk (als onderwerp en als lijdend [F] en meewerkend [F] 

voorwerp, met nadruk [F]), aanwijzend, bezittelijk, vragend, onbepaald, betrekkelijk, 

wederkerend, en [F], y [F], tout [F], plaats van persoonlijk voornaamwoord en van de meest 

frequente combinaties (als lijdend en meewerkend voorwerp, y, en) [F] 

- Hoofd- en rangtelwoorden 

- Bijvoeglijke naamwoorden: meervoud [F], vrouwelijk [F], tout [F], plaats, stellende trap, 

vergrotende trap, overtreffende trap, bel [F], nouvel [F], vieil [F] 

- Werkwoorden: onderscheid tussen tijden en wijzen [F]; indicatif [F], impératif [F], infinitif [F], 

subjonctif [F], conditionnel [F], participe (passé) [F]; ind. présent [F], ind. passé récent [F], ind. 

passé composé [F], ind. imparfait [F], ind.futur proche [F], ind. futur simple [F], subj. présent [F], 

conditionnel présent [F], conditionnel passé [F]; infinitive [E], imperative [E], (past) participle [E]; 

present simple [E], present continuous [E], simple past [E], present perfect [E], simple future [E], 

going to future [E]; regelmatige en onregelmatige werkwoorden, wederkerende werkwoorden, 

onpersoonlijke werkwoorden; do om iets te benadrukken [E] 

- Modal verbs: have to, can, could, may, might, shall, should, will, would, must [E] 
- Question tags [E] 
- Frequente voorzetsels (inz. bij geografische namen en transportmiddelen) en 

voorzetselgroepen 

- Genitiefvormen [E] 

- Frequente nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden 

- Frequente bijwoorden op -ment [F], -ly [E] 

- Frequente tussenwerpsels 

- Ontkennende, bevestigende zinnen, mededelende, vragende, bevelende, uitroepende 

zinnen 

- Betrekkelijke bijzinnen (met qui, que, dont, où [F]; met that, who, whose, which, when, 

where, why [E]) 
- Typerend gebruik van wijzen na voegwoorden en werkwoorden [F] 
- Voorwaardelijke zinnen: l’hypothèse/la condition (met si + ind. présent, si + ind. imparfait) 

[F], the conditional (realis) [E] 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van uitspraak: 

> Klinkers (incl. nasale [F]), medeklinkers (stemhebbende en stemloze), halfklinkers, 

tweeklanken 
> Stemhebbende medeklinkers op het einde van het woord 
> Specifieke grafieën en klanken: r, h-, in/im-, en/em-, g-, c-, ch-, qu-, gu-, - s/ss-, -ill-, -oe-, -

eu-, -gn-, -ent, -er/ez, -ais/ait/aient [F]; th, r, w, -d [E] 

> Klinker + accent grave / accent aigu / accent circonflexe [F] 

> Aspiratie van t, p, k [E] 
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> Liaison, enchaînement [F] 

> Letters van het alfabet 

> Articulatie, intonatie 

> Woord- en zinsklemtoon 

- Toepassen van spelling van frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit 

een elementair maar vrij breed repertoire dat toelaat zich uit te drukken over een beperkte 

waaier aan relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein 

- Gebruiken van woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, 

voornaamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, telwoord, bijwoord, tussenwerpsel 

- Gebruiken van zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp, meewerkend 

voorwerp, voorzetselvoorwerp [F], prepositional phrase [E], attribut du sujet [F] 
- Gebruiken van zelfstandige naamwoorden: getal, genus [F] 
- Gebruiken van congruentie: onderwerp-persoonsvorm, bijvoeglijk naamwoord- zelfstandig 

naamwoord [F], voltooid deelwoord (met être, met avoir en COD) [F] 

- Gebruiken van lidwoorden: bepaald, onbepaald, samengetrokken [F], delend [F], vervanging 

door ‘de’ na hoeveelheid en ontkenning [F], ‘de’ voor bijvoeglijk 

+ zelfstandig naamwoord in het meervoud [F], lidwoord bij lichaamsdelen [F], lidwoord (of geen 

lidwoord) bij landen 

- Gebruiken van voornaamwoorden: persoonlijk (als onderwerp en als lijdend [F] en 

meewerkend [F] voorwerp, met nadruk [F]), aanwijzend, bezittelijk, vragend, onbepaald, 

betrekkelijk, wederkerend, en [F], y [F], tout [F], plaats van persoonlijk voornaamwoord en van 

de meest frequente combinaties (als lijdend en meewerkend voorwerp, y, en) [F] 

- Gebruiken van hoofd- en rangtelwoorden 

- Gebruiken van bijvoeglijke naamwoorden: meervoud [F], vrouwelijk [F], tout [F], plaats, 

stellende trap, vergrotende trap, overtreffende trap, bel [F], nouvel [F], vieil [F] 

- Gebruiken van werkwoorden: onderscheid tussen tijden en wijzen [F]; indicatif [F], impératif 

[F], infinitif [F], subjonctif [F], conditionnel [F], participe (passé) [F]; ind. présent [F], ind. passé 

récent [F], ind. passé composé [F], ind. imparfait [F], ind. futur proche [F], ind. futur simple [F], 

subj. présent [F], conditionnel présent [F], hoogfrequente vormen van conditionnel passé [F]; 

infinitive [E], imperative [E], (past) participle [E]; present simple [E], present continuous [E], 

simple past [E], present perfect [E], simple future [E], going to future [E]; gebruiken van present 

simple en present continuous in de toekomst [E]; regelmatige en onregelmatige werkwoorden, 

wederkerende werkwoorden, onpersoonlijke werkwoorden; do om iets te benadrukken [E]; 

gebruiken van werkwoorden in het verleden, het heden en de toekomst 

- Gebruiken van modal verbs: have to, can, could, may, might, shall, should, will, would, must [E] 
- Gebruiken van question tags [E] 
- Gebruiken van frequente voorzetsels (inz. bij geografische namen en 

transportmiddelen) en voorzetselgroepen 
- Gebruiken van genitiefvormen [E] 
- Gebruiken van frequente nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden 

- Gebruiken van frequente bijwoorden op -ment [F], -ly [E] 

- Gebruiken van frequente tussenwerpsels 

- Gebruiken van de valentie van frequente werkwoorden [F] 

- Gebruiken van de bouw van enkelvoudige en samengestelde zinnen 

(nevenschikking, onderschikking) 

- Gebruiken van ontkennende, bevestigende zinnen, mededelende, vragende, bevelende, 

uitroepende zinnen 

- Gebruiken van betrekkelijke bijzinnen (met qui, que, dont, où [F], met that, who, whose, 

which, when, where, why [E]) 
- Gebruiken van wijzen na frequente voegwoorden en werkwoorden [F] 
- Gebruiken van voorwaardelijke zinnen: l’hypothèse/la condition (met si + ind. présent, si + 

ind. imparfait) [F], the conditional (realis) [E] 

- Gebruiken van kleine letters en hoofdletters (landen, regio’s, inwoners, taal, bijvoeglijk 

naamwoord van geografische termen, aansprekingen) 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
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Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

3.10 De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van vreemde 

talen als communicatiemiddelen in functie van doelgerichte communicatie. 

 
Met inbegrip van kennis 

(Onderstaande kenniselementen gelden voor het Frans én het Engels, tenzij gespecificeerd dat ze 

enkel voor het Frans gelden door de aanduiding [F].) 
*Conceptuele kennis 
-Tekstopbouwende elementen: titel, tussentitel, kopje, alinea 

-Tekststructuur: inleiding, midden, slot 

-Structuuraanduiders: signaalwoorden en verwijswoorden 

-Benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen 

-Tekstverbanden zoals beschrijvend, chronologisch, middel-doelverband, oorzakelijk, 

redengevend, gevolgaanduidend, tegenstellend, toegevend, voordelen-

nadelenverband, voorwaardelijk, opsommend, vergelijkend, toelichtend, 

samenvattend, concluderend 

-Tekstsoorten en teksttypes: informatief zoals een krantenartikel, persuasief zoals een 

reclameboodschap, argumentatief zoals een betoog, opiniërend zoals een opiniestuk, 

prescriptief zoals een gebruiksaanwijzing, narratief zoals een reisverhaal 

-Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

-Verbale en non-verbale communicatie 

-Effecten van non-verbaal gedrag (mondelinge productie en interactie) 

-Beleefdheidsconventies 

-Registers: familiair, neutraal; voor Frans met inbegrip van het gebruik van conditionnel de 

politesse en van ‘tu’ en ‘vous’ 
-Compenserende strategieën bij falende communicatie 
-Talige middelen om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken 

*Procedurele kennis 

- Receptie en interactie: herkennen van tekstopbouwende elementen, tekststructuren, 

structuuraanduiders, benadrukte woorden, tekstverbanden, tekstsoorten, verbale en non-

verbale communicatie en non-verbaal gedrag; onderscheiden van hoofd- en bijzaken en 

reconstrueren van de gedachtegang aan de hand van bijvoorbeeld signaalwoorden en 

tekststructuur; gebruiken van lay-out, afbeeldingen en visuele ondersteunende elementen 

zoals bewegende beelden; bepalen van tekstdoel; herkennen van talige middelen om de mate 

van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken 

- Productie en interactie: gebruiken van gepaste tekstopbouwende elementen, tekststructuren, 

structuuraanduiders, benadrukte woorden, tekstverbanden, lay- out, afbeeldingen, 

beleefdheidsconventies bij taalhandelingen, registers, non- verbaal gedrag en visuele 

ondersteunende elementen; gebruiken van conditionnel de politesse en van ‘tu’ en ‘vous’ [F]; 

gebruiken van tekstsoorten, teksttypes, verbale en non-verbale communicatie; gebruiken van 

talige middelen om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken 

- Gebruiken van een communicatiemodel 

- Gebruiken van compenserende strategieën bij falende communicatie 

- Toepassen van reflectievaardigheden 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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Inzicht hebben in vreemde talen als exponenten en delen van culturen en maatschappijen. 

 
3.11 De leerlingen tonen interesse in culturele contexten waarin vreemde talen worden 

gebruikt.° (attitudinaal) 

 
3.12 De leerlingen illustreren bij het lezen en beluisteren van teksten aspecten van 

maatschappijen en culturen waarin de doeltaal wordt gesproken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Enkele kenmerkende aspecten van maatschappijen en culturen waarin de doeltaal wordt 

gesproken (bv. op vlak van dagelijks leven, leefomstandigheden, lichaamstaal) 

- Enkele mogelijke gevolgen van stereotiepe voorstellingen van maatschappijen en culturen 

waarin de doeltaal wordt gesproken 

- Uniciteit en eigenheid van maatschappijen en culturen 
*Procedurele kennis 

- Functioneel gebruiken van eindtermen 3.4 t.e.m. 3.6 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

 
Literatuur in vreemde talen beleven. 

 
3.13 De leerlingen staan open voor literaire teksten.° (attitudinaal) 
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4. Digitale competentie en mediawijsheid 

Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren. 

 
4.1 De leerlingen tonen zelfvertrouwen bij het verkennen en gebruiken van digitale 

infrastructuur en toepassingen.° (attitudinaal) 

 
4.2 De leerlingen gebruiken doelgericht en adequaat standaardfunctionaliteiten van digitale 

infrastructuur en toepassingen om digitaal inhouden te creëren, te delen en te beheren. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Standaardfunctionaliteiten van digitale infrastructuur en toepassingen om bewerkingen uit te 

voeren in bestanden zoals tekst-, cijfer-, geluid-, grafische en audiovisuele bestanden 

- Compatibiliteit tussen digitale infrastructuur en toepassingen 

- Vergelijkbare standaardfunctionaliteiten binnen verschillende programma's 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van standaardfunctionaliteiten van digitale infrastructuur en 

toepassingen om digitaal inhouden te creëren en te delen 
- Toepassen van methodes om infrastructuur en toepassingen te configureren 
- Transfereren van het gebruik van een toepassing naar een andere toepassing 

- Toepassen van standaardmethodes voor het beheer van data 
 

Met inbegrip van context 

* Met 'standaardfunctionaliteiten' worden die softwarematige toepassingen bedoeld die 

gericht zijn op elementair gebruik van de infrastructuur of digitale toepassing zoals 

mogelijkheden gebruiken van wat in de menubalk van de kantoortoepassingen of het menu 

van andere toepassingen als eerste wordt aangeboden. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

4.3 De leerlingen gebruiken doelgericht en adequaat standaardfunctionaliteiten van digitale 

infrastructuur en toepassingen om digitaal te communiceren, samen te werken en te 

participeren aan initiatieven. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Standaardfunctionaliteiten van digitale infrastructuur en toepassingen om bewerkingen uit te 

voeren in bestanden zoals tekst-, cijfer-, geluid-, grafische en audiovisuele bestanden 

- Compatibiliteit tussen digitale infrastructuur en toepassingen 

- Vergelijkbare standaardfunctionaliteiten binnen verschillende programma's 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van standaardfunctionaliteiten van digitale infrastructuur en toepassingen om 

digitaal te communiceren, samen te werken en te participeren 
- Toepassen van methodes om infrastructuur en toepassingen te configureren 
- Transfereren van het gebruik van een toepassing naar een andere toepassing 

 
Met inbegrip van context 

* Met 'standaardfunctionaliteiten' worden die softwarematige toepassingen bedoeld die 

gericht zijn op elementair gebruik van de infrastructuur of digitale toepassing zoals 

mogelijkheden gebruiken van wat in de menubalk van de kantoortoepassingen of het menu 

van andere toepassingen als eerste wordt aangeboden. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 



 

Geïntegreerd leerplan secundair freinetonderwijs 2021/3 – tweede graad ASO 71 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

Computationeel denken en handelen. 
 

4.4 De leerlingen lichten toe hoe bouwstenen van digitale systemen zich tot elkaar 

verhouden en op elkaar inwerken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Bit 

- Input 

- Output 

- Verbinding 

- Zenden, ontvangen, verwerken en opslaan 

*Conceptuele kennis 

- De bit als basiseenheid van data 

- Input, output, verbindingen en verwerking: soorten 

- Eigenschappen van digitale systemen: soorten en onderlinge relatie 

- Eigenschappen van verbindingen zoals bandbreedte, veiligheid, 

betrouwbaarheid 
- Algoritmes als bouwsteen van digitale systemen en de impact ervan 
- Compatibiliteit van en afspraken tussen digitale systemen 

- Foutmeldingen ten gevolge van compatibiliteits- en functionaliteitsproblemen 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

4.5 De leerlingen ontwerpen algoritmen om problemen digitaal op te lossen. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Concepten van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie, 

algoritme 

- Organisatie, modellering, simulatie en digitale representatie van informatie 

- Debuggen: testen en bijsturen 

- Principes van programmeren: sequentie, herhalingsstructuur, keuzestructuur 

- Ingebouwde functies 

- Elementen van programmeertalen: variabelen, datatypes, operatoren, parameters, 

condities, procedures of functies 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van principes van computationeel denken: decompositie, 

patroonherkenning, abstractie, algoritme 

- Toepassen van principes van organisatie, modellering, simulatie en digitale representatie 

van informatie 
- Toepassen van principes om te debuggen 
- Toepassen van principes van programmeren: sequentie, herhalingsstructuur, 

keuzestructuur 

- Toepassen van controlestructuren en eenvoudige gegevensstructuren bij het formuleren 

van algoritmen 

- Toepassen van principes om algoritmen bestaande uit een aantal 

samenwerkende procedures te ontwerpen en te implementeren in een 

programmeeromgeving 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
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Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet digitale media en informatie. 

4.6 De leerlingen leggen wederzijdse invloeden uit tussen enerzijds het individu en anderzijds 

media, digitale infrastructuur en digitale toepassingen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Digitale identiteit, e-identiteit en e-reputatie 

*Conceptuele kennis 

- Invloed van media, digitale infrastructuur en digitale toepassingen op het leren, het werken en 

de vrije tijd van het individu 
- Datawijsheid 
- Mediatisering en technologisering van de leefwereld van het individu 

- Rol van media, digitale infrastructuur en digitale toepassingen in de 

beeldvorming van de werkelijkheid 

- Bouwstenen van beeldgeletterdheid waaronder ten minste kadrering, afstand, perspectief, 

montage, licht en beeldbewerking 

- Digitale identiteit: e-identiteit en e-reputatie 

- Reclamewijsheid 

- E-commerce 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën, … 

 
4.7 De leerlingen passen regels van de digitale wereld toe. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Privacy 

- Auteursrecht 

- Portretrecht 

*Conceptuele kennis 

- Principes van privacy zoals het zich beveiligen, anoniem zijn op het WWW 

- Principes van auteurs- en portretrecht zoals creative commons 

- Ethische en sociaal aanvaardbare gedragsregels binnen de context van een medium, het 

publiek en de wettelijke bepalingen 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van privacyregels in de digitale wereld 

- Toepassen van auteurs- en portretrecht 

- Toepassen van ethische en sociaal aanvaardbare gedragsregels binnen de context van 

een medium, het publiek en de wettelijke bepalingen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

4.8 De leerlingen evalueren mogelijkheden en risico's van hun mediagedrag en dat van 

anderen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Digitale identiteit: e-identiteit en e-reputatie 

*Conceptuele kennis 

- Invloed van mediagebruik op hun mentale en fysieke gezondheid 

- Invloed van mediagebruik op hun digitale identiteit en die van anderen 

- Digitaal mediagebruik in functie van hun doelen en die van anderen 
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*Procedurele kennis 

- Toepassen van beveiligings- en privacyregels 

- Beheren van hun digitale identiteit 

- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit) 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen mediagedrag 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 
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5. Sociaal-relationele competenties 

Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
5.1 De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.° (attitudinaal) 

 
5.2 De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, de fysieke en mentale 

grenzen en de emoties van anderen.° (attitudinaal) 

 
5.3 De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale 

grenzen tijdens interacties tussen personen.° (attitudinaal) 

 
5.4 De leerlingen reageren respectvol tegen pest- en uitsluitingsgedrag.° 

(attitudinaal) 

 
5.5 De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties.° 

(attitudinaal) 

 
5.6 De leerlingen dragen tijdens groepsactiviteiten actief bij aan de uitwerking van een 

gezamenlijk resultaat.° (attitudinaal) 
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6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie 
 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met getallen en hoeveelheden: getallenleer. 

 
6.1 De leerlingen rekenen met reële getallen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Symbolen: <, >, ≤, ≥, = 

*Conceptuele kennis 

- Rationale en irrationale getallen 

- Uitbreiding van rationale getallen naar de reële getallen 

- Reëel getal als eindig of oneindig doorlopend decimaal getal, met of zonder repeterend 

deel 

- Zinvolle verbanden tussen decimale vorm, wortelvorm, breuk en procent 

- Getallenas 

- Eigenschappen, teken- en rekenregels van de bewerkingen met reële getallen 

- Principe van benaderen, afronden en schatten 

*Procedurele kennis 

- Uitvoeren van bewerkingen en van de volgorde van bewerkingen met en zonder ICT; 

bewerkingen zonder ICT zijn beperkt in omvang en complexiteit 

- Rekenen met wortelvormen, beperkt tot vierkantswortels 

- Berekenen van vierkantswortels en derdemachtswortels 

- Rekenen met machten met gehele exponent 

- Omzetten tussen verschillende vormen van een getal met en zonder ICT; omzettingen 

zonder ICT zijn beperkt in complexiteit 

- Vergelijken en ordenen van getallen 

- Toepassen van benaderings-, afrondings- en schattingstechnieken 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met ruimte en vorm: meetkunde en metend rekenen. 

 
6.2 De leerlingen analyseren de onderlinge ligging van rechten en vlakken in ruimtelijke 

situaties. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Punt, rechte, vlak 

- Evenwijdig, samenvallend, snijdend, kruisend, loodrecht 

- Normaal 

*Conceptuele kennis 

- Onderlinge ligging van 

> Twee rechten: evenwijdig, samenvallend, snijdend, kruisend, loodrecht 

> Twee vlakken: evenwijdig, samenvallend, snijdend, loodrecht 

> Een rechte en een vlak: evenwijdig, rechte in het vlak, snijdend, loodrecht 

- Normaal op een vlak door een gegeven punt van dat vlak 

- Onderscheid tussen ruimtefiguren en vlakke figuren 

- Principe van tweedimensionale voorstelling van een driedimensionale figuur 

*Procedurele kennis 
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- Bepalen en visualiseren van de onderlinge ligging van 

> Twee rechten: evenwijdig, samenvallend, snijdend, kruisend, loodrecht 

> Twee vlakken: evenwijdig, samenvallend, snijdend, loodrecht 

> Een rechte en een vlak: evenwijdig, rechte in het vlak, snijdend, loodrecht 

- Onderscheiden van ruimtefiguren en vlakke figuren 

- Tweedimensionaal voorstellen van een driedimensionale situatie 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.3 De leerlingen analyseren gelijkvormigheid van vlakke en ruimtelijke figuren. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Gelijkvormigheid, gelijkvormigheidsfactor 

*Conceptuele kennis 

- Schaal als verhouding 

- Effect van schaalverandering op lengte, oppervlakte en inhoud of volume 

- Gelijkvormigheidsfactor 

- Gelijkvormigheid als een samenstelling van transformaties 

- Homothetie van een vlakke figuur 

*Procedurele kennis 

- Bepalen met ICT van het beeld van een eenvoudige vlakke figuur onder een homothetie 

- Berekenen van de gelijkvormigheidsfactor 

- Berekenen van lengte, oppervlakte en inhoud of volume bij een gegeven 

gelijkvormigheidsfactor 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.4 De leerlingen passen geschikte meetkundige concepten en eigenschappen van vlakke 

figuren toe om vlakke en ruimtelijke problemen op te lossen: 
- gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken 
- de stelling van Thales 

- de stelling van Pythagoras 

- goniometrische getallen in een rechthoekige driehoek 

- bijzondere lijnen in driehoeken 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken 

- Stelling van Thales 

- Stelling van Pythagoras 

- Sinus, cosinus, tangens 

- Grondformule van de goniometrie: sin²α + cos²α = 1 

- Zwaartelijn, hoogtelijn, middelloodlijn, bissectrice 

- Omgeschreven cirkel en ingeschreven cirkel van een driehoek 

*Conceptuele kennis 

- De gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken 

- De stelling van Thales 

- De stelling van Pythagoras 
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- De analytische uitdrukking voor de afstand tussen twee punten in het vlak 

- De goniometrische getallen sinus, cosinus en tangens van een scherpe hoek als de 

verhoudingen van zijden van een rechthoekige driehoek 
- De grondformule van de goniometrie 
- Bijzondere lijnen in driehoeken: zwaartelijn, hoogtelijn, middelloodlijn, bissectrice 
- De omgeschreven en ingeschreven cirkel van een driehoek 
*Procedurele kennis 

- Bepalen van een geschikt vlak in een ruimtelijke situatie om het probleem op te lossen 
- Toepassen van 
> De gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken 

> De stelling van Thales 

> De stelling van Pythagoras 

> De analytische uitdrukking voor de afstand tussen twee punten in het vlak 

> De goniometrische getallen sinus, cosinus en tangens van een scherpe hoek als de 

verhoudingen van zijden van een rechthoekige driehoek 
> De grondformule van de goniometrie 
> Bijzondere lijnen in driehoeken: zwaartelijn, hoogtelijn, middelloodlijn, bissectrice 
- Construeren met functioneel gebruik van ICT van 
> Bijzondere lijnen in driehoeken: zwaartelijn, hoogtelijn, middelloodlijn, bissectrice 

> De omgeschreven en ingeschreven cirkel van een driehoek 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.5 De leerlingen tekenen in het vlak de som en het verschil van vectoren en de 

vermenigvuldiging van een vector met een reëel getal. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Vector, nulvector, tegengestelde vector 

- Richting, zin, grootte 

*Conceptuele kennis 

- Vector, nulvector, tegengestelde vector 

- Richting, zin, grootte 

- Som en verschil van vectoren 

- Vermenigvuldiging van een vector met een reëel getal 

- Verband met verschuivingen 

*Procedurele kennis 

- Tekenen van de som en het verschil van vectoren 

- Tekenen van de vermenigvuldiging van een vector met een reëel getal 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

* Ten minste volgende contexten komen aan bod: krachten, verplaatsing, snelheid. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met relatie en verandering: zoals algebra, analyse en discrete 
structuren. 

 
6.6 De leerlingen drukken bij een formule één variabele uit in functie van de andere. 
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Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Eigenschappen van gelijkheden 

- Eigenschappen, teken- en rekenregels van bewerkingen 

*Procedurele kennis 

- Omvormen van formules door gebruik te maken van 

> Eigenschappen van gelijkheden 

> Eigenschappen, teken- en rekenregels van bewerkingen 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

* Formules in eindtermen van de eerste graad A-stroom en de tweede graad 

doorstroomfinaliteit komen aan bod. 

* Variabelen van volgende aard komen aan bod: lineair, zuiver kwadratisch, zuiver 

kubisch. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.7 De leerlingen lossen eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden in één onbekende 

algebraïsch op in de verzameling van de reële getallen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Eerstegraadsvergelijking 

- Ongelijkheid 

- Oplossingenverzameling, interval 

*Conceptuele kennis 

- Eerstegraadsvergelijking in één onbekende 

- Eerstegraadsongelijkheid in één onbekende 

- Oplossingenverzameling, interval 

*Procedurele kennis 

- Algebraïsch oplossen van eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden in één onbekende 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.8 De leerlingen lossen tweedegraadsvergelijkingen in één onbekende algebraïsch 

op in de verzameling van de reële getallen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Tweedegraadsvergelijking 

- Standaardvorm van een tweedegraadsvergelijking: ax² + bx + c = 0 met a ∈ ℝ₀ en b,c ∈ ℝ 

- Discriminant en oplossingen van een tweedegraadsvergelijking, inclusief formules 
- Oplossingenverzameling 
- Merkwaardige producten: (a+b)²= a²+ 2ab + b² en (a+b)(a-b) = a² - b² 

*Conceptuele kennis 

- Tweedegraadsvergelijking 

- Volledige en onvolledige vierkantsvergelijking 

- Discriminant en oplossingen van een tweedegraadsvergelijking 

- Ontbinden in factoren 

- Merkwaardige producten: (a+b)²= a²+ 2ab + b² en (a+b)(a-b) = a² - b² 
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- Oplossingenverzameling 

*Procedurele kennis 

- Algebraïsch oplossen van tweedegraadsvergelijkingen in één onbekende 

- Ontbinden in factoren 

> Afzonderen van een gemeenschappelijke factor 

> Toepassen van de formule voor het verschil van twee kwadraten 

> Opsporen van een drieterm die een volkomen kwadraat is 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.9 De leerlingen leggen het verband tussen verschillende representaties van een functie, met 

name tussen verwoording, tabel, grafiek en voorschrift. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Reële functie 

- Functiewaarde 

- Afhankelijke en onafhankelijke variabele 

- Verwoording, tabel, grafiek, voorschrift 

*Conceptuele kennis 

- Reële functie, functiewaarde 

- Input-output model van een functie 

- Afhankelijke en onafhankelijke variabele 

- Representaties van een functie en hun onderlinge samenhang: verwoording, tabel, grafiek 

en voorschrift 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.10 De leerlingen bepalen het voorschrift, een grafiek, een tabel en een verwoording van 

een eerstegraadsfunctie als één van de andere representaties gegeven is. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Eerstegraadsfunctie 

- Verwoording, tabel, grafiek en voorschrift f(x) = ax + b met a ∈ ℝ₀ en b ∈ ℝ 

- Richtingscoëfficiënt, snijpunt met de y-as 

*Conceptuele kennis 

- Eerstegraadsfunctie met voorschrift f(x) = ax + b met a ∈ ℝ₀ en b ∈ ℝ 

- Representaties van een eerstegraadsfunctie en de onderlinge samenhang ervan: 

verwoording, tabel, grafiek en voorschrift 

- Richtingscoëfficiënt, snijpunt met de y-as: meetkundige betekenis en link met het 

voorschrift 
- Verbanden tussen grootheden: lineair verband, recht evenredig verband 
- Vergelijking van een rechte met gegeven richtingscoëfficiënt en door een gegeven 

punt 
- Richtingscoëfficiënt van een rechte door twee gegeven punten 
*Procedurele kennis 

- Bepalen van de richtingscoëfficiënt 
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- Opstellen van een vergelijking van de rechte 

> Met gegeven richtingscoëfficiënt en door een gegeven punt 

> Door twee gegeven punten 

- Tekenen van de rechte 

> Met gegeven richtingscoëfficiënt en door een gegeven punt 

> Door twee gegeven punten 

- Opstellen van andere representaties van een eerstegraadsfunctie vanuit een gegeven 

representatie 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

* Ten minste volgende context komt aan bod: de rechtlijnige beweging met constante 

snelheid. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.11 De leerlingen bepalen het voorschrift of een grafiek van een 

tweedegraadsfunctie als de andere representatie gegeven is. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Tweedegraadsfunctie 

- Voorschrift van een tweedegraadsfunctie 

> f(x) = ax² + bx + c met a ∈ ℝ₀ en b,c ∈ ℝ 

> f(x) = a(x-p)² + q met a ∈ ℝ₀ en p,q ∈ ℝ 

- Parabool, bergparabool, dalparabool 

- Nulwaarde of nulpunt 

- Top, inclusief formule voor de x-coördinaat 

- Symmetrieas, inclusief vergelijking 

*Conceptuele kennis 

- Tweedegraadsfunctie 

- Voorschrift van een tweedegraadsfunctie 

> f(x) = ax² + bx + c met a ∈ ℝ₀ en b,c ∈ ℝ 

> f(x) = a(x-p)² + q met a ∈ ℝ₀ en p,q ∈ ℝ 

- Betekenis van de coëfficiënten a, c, p en q in de voorschriften 

- Grafiek van een tweedegraadsfunctie: parabool, bergparabool, dalparabool 

- Nulwaarden 

- Top met coördinaten 

- Symmetrieas met vergelijking 

- Verbanden tussen grootheden: kwadratisch verband 

*Procedurele kennis 

- Bepalen van de nulwaarden, de coördinaten van de top en de vergelijking van de 

symmetrieas uit het voorschrift 

- Opstellen van het voorschrift a.d.h.v. de grafiek waarop de coördinaten van de top duidelijk 

afleesbaar zijn 

- Schetsen van de grafiek a.d.h.v. het voorschrift 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.12 De leerlingen gebruiken transformaties van de vorm f(x)+k, f(x-k) en k·f(x) met k ∈ ℝ₀ om 

een grafiek van een tweedegraadsfunctie op te bouwen uit de grafiek van f(x) = x². 
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Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Tweedegraadsfunctie 

- Voorschrift van een tweedegraadsfunctie: f(x) = a(x-p)² + q met a ∈ ℝ₀ en p,q 
∈ ℝ 
- Nulwaarde of nulpunt 

- Top 

- Symmetrieas 

*Conceptuele kennis 

- Transformaties: verschuiving, spiegeling, verschaling 

- Tweedegraadsfunctie met voorschrift f(x) = a(x-p)² + q met a ∈ ℝ₀ en p,q ∈ ℝ 

- Nulwaarden 

- Top met coördinaten 

- Symmetrieas met vergelijking 

*Procedurele kennis 

- Opstellen van het voorschrift a.d.h.v. de grafiek 

- Schetsen van de grafiek a.d.h.v. het voorschrift 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.13 De leerlingen onderzoeken de kenmerken van f(x) = c/x (c ∈ ℝ₀), eerste- en 

tweedegraadsfuncties. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Domein, bereik, nulwaarde of nulpunt, tekenverloop, stijgen, dalen, extrema, 

constante/toenemende/afnemende stijging/daling, differentiequotiënt, symmetrie 

t.o.v. de oorsprong, symmetrie t.o.v. een verticale rechte 

*Conceptuele kennis 

- Representaties van een functie en de onderlinge samenhang ervan: 

verwoording, tabel, grafiek en voorschrift 

- Kenmerken van een functie: domein, bereik, nulwaarden, tekenverloop, stijgen/dalen, 

extrema, constante/toenemende/afnemende stijging/daling, symmetrie t.o.v. de 

oorsprong, symmetrie t.o.v. een verticale rechte 

- Differentiequotiënt, gemiddelde verandering over een interval 

- Grafische betekenis van een differentiequotiënt 

- Verbanden tussen grootheden: recht evenredig, lineair, omgekeerd evenredig, kwadratisch 
*Procedurele kennis 
- Schetsen van de grafiek zonder ICT, tekenen van de grafiek met ICT 

- Bepalen van functiekenmerken a.d.h.v. een grafiek, met functioneel gebruik van ICT 
- Bepalen van functiekenmerken a.d.h.v. een voorschrift 
- Bepalen van een differentiequotiënt op basis van 

> Een tabel 

> Een grafiek 

> Een voorschrift 

- Vergelijken van differentiequotiënten 

> Op basis van hun waarde 

> Gebruikmakend van de grafische betekenis 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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6.14 De leerlingen lossen een stelsel van twee eerstegraadsvergelijkingen met twee 

onbekenden algebraïsch op. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Stelsel 

*Conceptuele kennis 

- Stelsel 

- Algemene vorm van een eerstegraadsvergelijking met twee onbekenden ux + vy + w = 0 

met u,v,w ∈ ℝ en (u,v) ≠ (0,0) 
- Oplossingenverzameling met koppelvoorstelling 
- Algebraïsch oplossen van stelsels: combinatiemethode, substitutiemethode 

*Procedurele kennis 

- Algebraïsch oplossen van stelsels: combinatiemethode, substitutiemethode; opgaven zijn 

beperkt in complexiteit 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.15 De leerlingen lossen vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels grafisch op. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Getallenas, grafiek 

- Interval 

- Het verband tussen 

> De oplossing(en) van een vergelijking van de vorm f(x) = 0 en de nulwaarde(n) 

van de functie f 

> De oplossing(en) van een vergelijking van de vorm f(x) = g(x) en de 

gemeenschappelijke punten van de grafieken van de functies f en g 

> De oplossingen van een ongelijkheid van de vorm f(x) > 0, f(x) < 0, f(x) ≤ 0, f(x) ≥ 0 en het 

tekenverloop van de functie f 
> De oplossingen van een ongelijkheid van de vorm f(x) > g(x), f(x) < g(x), f(x) 
≤ g(x), f(x) ≥ g(x) en de onderlinge ligging van de grafieken van de functies f en g 

> De oplossing(en) van een stelsel en de gemeenschappelijke punten van de 

overeenkomstige grafieken 
*Procedurele kennis 
- Met en zonder ICT; opgaven zonder ICT zijn beperkt in complexiteit 

> Grafisch oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste en tweede graad in één 

onbekende 

> Grafisch oplossen van stelsels van twee eerstegraadsvergelijkingen in twee onbekenden 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.16 De leerlingen lossen telproblemen op met behulp van boomdiagrammen en 

venndiagrammen. 

 
Met inbegrip van kennis 
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*Feitenkennis 

- Symbolen: ∩, ∪, \, ∈, ∉, ⊂, ∅ 

- Boomdiagram, venndiagram 

*Conceptuele kennis 

- Boomdiagram, venndiagram 

- Somregel, productregel, complementregel 

- Disjuncte verzamelingen 

*Procedurele kennis 

- Opstellen van een boomdiagram, een venndiagram 

- Aantallen berekenen m.b.v. somregel, productregel, complementregel 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.17 De leerlingen gebruiken grafen om problemen op te lossen. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Graaf, knoop, boog 

- Samenhangende graaf 

*Conceptuele kennis 

- Graaf als model van een concrete situatie 

- Graaf, knoop, boog 

- Aantal knopen en aantal bogen van de graaf 

- Samenhangende graaf 

- Aantal buren van een knoop 

- Wandeling, pad in een graaf 

- Afhankelijk van de context, concepten zoals eulergraaf, graafkleuringen, 

hamiltongraaf, gewogen graaf, gerichte graaf 
*Procedurele kennis 
- Opstellen en interpreteren van een graaf als model van een concrete situatie 

- Opsporen van wandelingen en paden in grafen 

- Uitvoeren van algoritmes die op grafen toepasbaar zijn zoals het kortstepad- algoritme, 

het Kruskal-algoritme voor een opspannende boom 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd zoals reisroutes, sociale netwerken, de 

zeven bruggen van Königsberg, transportnetwerken, planningsproblemen, het 

vierkleurenprobleem, het handelsreizigersprobleem. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data en onzekerheid: zoals kansrekenen en statistiek. 

 
6.18 De leerlingen onderzoeken de verdeling van één grootheid in een dataset in functie van 

de probleemstelling of onderzoeksvraag die aanleiding gaf tot de dataverzameling. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Niet-gegroepeerde en gegroepeerde gegevens 

- Frequentietabel, absolute en relatieve frequentie 

- Klasse, klassenmidden 
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- Staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, lijndiagram, histogram, boxplot 

- Rekenkundig gemiddelde, mediaan, modus 

- Variatiebreedte, kwartiel, interkwartielafstand, variantie, standaardafwijking 

*Conceptuele kennis 

- Numerieke, categorische (geordende en niet-geordende) gegevens 

- Niet-gegroepeerde en gegroepeerde gegevens 

- Frequentietabel, absolute en relatieve frequentie 

- Klasse, klassenmidden 

- Staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, lijndiagram, histogram, boxplot 

- Informeel begrip van symmetrische/scheve verdeling, uitschieters, clusters 

- Rekenkundig gemiddelde, mediaan, modus 

- Variatiebreedte, kwartielen, interkwartielafstand, variantie, standaardafwijking 

- Vaak voorkomende fouten, misconcepties, tekortkomingen en manipulaties bij het grafisch 

voorstellen, het numeriek samenvatten en het interpreteren van statistische informatie, zoals 

het foutief interpreteren van percentages, het ongepast schalen van assen, het gebruik van de 

mediaan versus het rekenkundig gemiddelde, het onderscheid tussen een absolute toename of 

afname van een percentage (uitgedrukt in procentpunt) en een relatieve toename of afname 

van dat percentage (uitgedrukt in procent) 

*Procedurele kennis 

- Met ICT 

> Groeperen van gegevens 

> Opstellen van een frequentietabel met absolute en relatieve frequentie 

> Maken van grafische voorstellingen: staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, lijndiagram, 

histogram, boxplot 

> Bepalen van het rekenkundig gemiddelde, de mediaan en de modus 

> Bepalen van de variatiebreedte, de kwartielen, de interkwartielafstand en de 

standaardafwijking 

- Analyseren en interpreteren van frequentietabellen, grafische voorstellingen, 

centrummaten en spreidingsmaten in functie van de probleemstelling of onderzoeksvraag 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.19 De leerlingen onderzoeken het verband tussen twee numerieke grootheden in een 

dataset met behulp van een spreidingsdiagram. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Spreidingsdiagram 

- Voorschrift en grafiek van 

> Eerstegraadsfuncties van de vorm f(x) = ax + b 

> Kwadratische functies van de vorm f(x)= ax² 

> Functies van de vorm f(x)= c/x 

- Recht evenredig verband, omgekeerd evenredig verband, lineair verband, kwadratisch 

verband 

*Conceptuele kennis 

- Spreidingsdiagram 

- Informeel begrip van trendlijn 

- Informeel begrip van de correlatiecoëfficiënt bij een lineair verband 

- Voorschrift en grafiek van 

> Eerstegraadsfuncties van de vorm f(x) = ax + b met a ∈ ℝ₀ en b ∈ ℝ 

> Kwadratische functies van de vorm f(x)= ax² met a ∈ ℝ₀ 

> Functies van de vorm f(x)= c/x met c ∈ ℝ₀ 
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- Verbanden tussen grootheden: recht evenredig, lineair, omgekeerd evenredig, kwadratisch 

- Vaak voorkomende fouten, misconcepties, tekortkomingen en manipulaties bij het grafisch 

voorstellen, het numeriek samenvatten en het interpreteren van statistische informatie: 

samenhang versus causaliteit 
*Procedurele kennis 
- Met ICT 

> Opstellen en interpreteren van een spreidingsdiagram 

> Bepalen en interpreteren van de trendlijn met bijhorend voorschrift 

> Bepalen en interpreteren van de correlatiecoëfficiënt bij een lineair verband 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

Redeneringen opbouwen en abstraheren rekening houdend met de samenhang en structuur van 
wiskunde. 

 
6.20 De leerlingen bepalen de waarheidswaarde van logische uitspraken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Symbolen: ∧, ∨, ¬, ⇒, ⇔ 

*Conceptuele kennis 

- Logische uitspraak 

- Waarheidswaarde 

- Betekenis van negatie, conjunctie, disjunctie, implicatie, equivalentie in de logica, 

inclusief verschillen met betekenis van ‘of’ en ‘als … dan …’ in de omgangstaal 
*Procedurele kennis 
- Opstellen van een waarheidstabel 

- Vertalen van een uitspraak in woorden naar een uitspraak in symbolen 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

* Ten minste volgende context komt aan bod: logische poorten. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.21 De leerlingen beargumenteren wiskundige redeneringen en uitspraken. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Symbolen: ∧, ∨, ¬, ⇒, ⇔, ∀, ∃ 

*Conceptuele kennis 

- Implicatie, equivalentie 

- Nodige en voldoende voorwaarde 

- Logica uit eindtermen van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

- Wiskundige eigenschappen uit eindtermen van de tweede graad doorstroomfinaliteit, zoals 

gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken, de stelling van Pythagoras, de stelling van Thales, 

de onderlinge ligging van rechten en vlakken in de ruimte, de irrationaliteit van √2, 

eigenschappen van grafen 

*Procedurele kennis 

- Illustreren van een uitspraak met voorbeelden 

- Verifiëren van de correctheid van een wiskundige uitspraak 
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> Opbouwen van een eenvoudige wiskundige redenering 

> Weerleggen van een uitspraak met een tegenvoorbeeld 

- Beargumenteren van redeneerstappen in een aangereikte wiskundige redenering 

- Reconstrueren van behandelde bewijzen in een gewijzigde situatie zoals met andere 

symbolen, in een specifiek geval 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
 

Modelleren en problemen oplossen door analyseren, (de)mathematiseren of aanwenden van 
heuristieken. 

 
6.22 De leerlingen lossen problemen op door te mathematiseren en 

demathematiseren en door gebruik te maken van heuristieken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Wiskundige concepten uit eindtermen van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van wiskundige concepten en vaardigheden uit eindtermen van de tweede 

graad doorstroomfinaliteit 
- Toepassen van heuristieken 
- Mathematiseren en demathematiseren 

- Invoeren van een variabele 

- Toepassen van reflectievaardigheden: evalueren van het proces en de oplossing Met inbegrip 
van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren Zie eindterm 6.52 

 
Inzicht ontwikkelen in de bouw, structuur en eigenschappen van materie in levende en niet-levende 
systemen. 

 
6.23 De leerlingen onderzoeken stoffen in het dagelijkse leven aan de hand van 

stofeigenschappen en scheidingstechnieken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Zuivere stof, mengsel 

- Stofeigenschap 

- Massadichtheid, smeltpunt, kookpunt 

- Scheidingstechniek 

*Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen een zuivere stof, een bestanddeel en een mengsel 

- Soorten mengsels: homogene en heterogene mengsels zoals aerosols (rook, nevel), 

oplossing, schuim, suspensie, emulsie 

- Stofeigenschappen: massadichtheid, kookpunt, smeltpunt, deeltjesgrootte en andere zoals 

geleidbaarheid, oplosgedrag van stoffen 

- Principe van scheidingstechnieken: filtreren, decanteren, centrifugeren, destilleren, 

uitdampen, zeven 
*Procedurele kennis 
- Kiezen van de geschikte scheidingstechniek(en) om bestanddelen uit mengsels te scheiden 

- Uitvoeren van scheidingstechnieken zoals filtreren, decanteren, centrifugeren, destilleren, 

uitdampen, zeven 
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Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.24 De leerlingen gebruiken een atoommodel om de structuur van atomen en ionen te 

beschrijven. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Atoomkern, atoommassa, massagetal, atoomnummer 

- Namen en symbolen van elementaire deeltjes: proton, neutron, nucleonen, elektron 

- Symbolische voorstelling van een atoom met atoomnummer en massagetal 

*Conceptuele kennis 

- Atoomkern 

- Energieniveau 

- Atoommassa 

- Atoommassaeenheid 

- Relatieve en absolute massa 

- Massagetal en atoomnummer 

- Onderscheid tussen een atoom en een ion 

- Beperktheid en geldigheid van een atoommodel 

- Eenheidslading van elementaire deeltjes 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van het PSE 
 

Met inbegrip van context 

* De eerste 18 elementen van het PSE komen aan bod. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.25 De leerlingen gebruiken het PSE om eigenschappen van atomen en ionen af te leiden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Groep, periode, valentie-elektron, edelgasconfiguratie 

*Conceptuele kennis 

- Opbouw van het PSE in functie van een atoommodel 

- Groep, periode 

- Valentie-elektronen, edelgasconfiguratie 

- Eigenschappen: massa van een atoom en ion, ionvorming 

- Onderscheid tussen een atoom en een ion 

- Onderscheid tussen een metaal atoom en een niet-metaal atoom 

*Procedurele kennis 

- Leggen van het verband tussen de plaats van een element in het PSE en de 

eigenschappen ervan 

 
Met inbegrip van context 

* Elementen uit de a-groepen en de edelgassen komen aan bod. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.26 De leerlingen stellen chemische formules op voor enkelvoudige en 
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samengestelde anorganische stoffen met behulp van het PSE. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Index, coëfficiënt 

- Structuurformule, brutoformule, formule-eenheid 

*Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen een atoom en een molecule 

- Onderscheid tussen een enkelvoudige en een samengestelde stof 

- Anorganische stof 

- Soorten chemische formules: structuurformule, brutoformule, formule eenheid 

- Soorten chemische bindingen: ionbinding, covalente binding, metaalbinding 

- Onderscheid tussen een index en een coëfficiënt 

- Elektronegativiteit 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van het PSE 

- Opstellen van Lewisstructuren 

- Opstellen van chemische formules van anorganische stoffen 
 

Met inbegrip van context 

* Elementen uit de a-groepen van het PSE komen aan bod. 

* In geval van samengestelde stoffen komen enkel binaire stoffen aan bod. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.27 De leerlingen classificeren stoffen zowel op basis van een gegeven chemische 

formule als op basis van een naam. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Namen en symbolen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, 

Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 

- Courante triviale namen van stoffen zoals zuurstofgas, zoutzuur, ammoniak, salpeterzuur, 

zwavelzuur, soda, koolzuur, stikstofgas, ozon 
- Regels van de IUPAC-naamgeving 
- Regels voor stocknotatie bij ionverbindingen 

- Regels voor naamgeving met Griekse telwoorden bij moleculaire stoffen 

*Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen een binair zuur en een ternair zuur 

- Zuren als een samenstelling van proton(en) + zuurrest 

- Hydroxiden als een samenstelling van een metaalion + hydroxide-ion(en) 

- Zouten als een samenstelling van een metaalion + zuurrest 

- Oxiden als een samenstelling van een metaal atoom of niet-metaal atoom+ 

zuurstofato(o)m(en) 

- Algemene structuur van alkanen en karakteristieke functionele groep van alkenen, 

alcoholen, carbonzuren als organische stoffen 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 

* Volgende stoffen en poly-atomische ionen komen aan bod 

- Anorganische stoffen: zuren, zouten, basen, oxiden, metalen, niet-metalen, edelgassen 
- Organische stoffen: alkanen, alkenen, alcoholen, carbonzuren 
- Polyatomische ionen zoals nitraation, nitrietion, sulfaation, sulfietion, fosfaation, 

carbonaation, hydroxide-ion. 

* Als chemische formule komen de brutoformule, de structuurformule en de formule-

eenheid aan bod. 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.28 De leerlingen brengen organische en anorganische stoffen in verband met 

toepassingen en biologische en chemische processen in het dagelijks leven. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Courante triviale namen van stoffen zoals zuurstofgas, zoutzuur, ammoniak, salpeterzuur, 

zwavelzuur, soda, koolzuur, stikstofgas, ozon 

- Regels van de IUPAC-naamgeving 

- Regels voor stocknotatie bij ionverbindingen 

- Regels voor naamgeving met Griekse telwoorden bij moleculaire stoffen 

- Eigenschappen van zuren, zouten, basen, oxiden, metalen, niet-metalen en edelgassen 

zoals oplosgedrag, geleiding, inertheid in functie van de contexten 
*Conceptuele kennis 
- Belang, voorkomen, toepassingen van mono-atomische ionen en poly- atomische ionen 

zoals nitraation, nitrietion, sulfaation, sulfietion, fosfaation, carbonaation, hydroxide-ion 

- Belang, voorkomen, toepassingen van alkanen, alkenen, alcoholen, 

carbonzuren 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

Inzicht ontwikkelen in de verschijningsvormen van energie, de wisselwerking tussen materie onderling 
en met energie alsook de gevolgen ervan. 

 
6.29 De leerlingen balanceren gegeven eenvoudige anorganische chemische reacties 

door gebruik te maken van de wet van behoud van massa. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Coëfficiënt, index 

*Conceptuele kennis 

- Principe van een aflopende chemische reactie 

- Voorstellingswijze van een chemische reactie 

- Reagentia en reactieproducten 

- Onderscheid tussen een index en een coëfficiënt 

- Wet van behoud van massa 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van de wet van behoud van massa 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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6.30 De leerlingen stellen een reactievergelijking van een eenvoudige 

anorganische reactie op. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Namen en symbolen van elementen uit het PSE: H, He, C, N, O, P, Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, 

Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Au, Hg, Pb, F, I, U, Sn, Li, Cd, Ar, Si, Be 
- Naamgeving van anorganische stoffen en ionen 
- Notatie van aggregatietoestanden in chemische reacties 

*Conceptuele kennis 

- Principe van een reactie zoals 

> Een zuur-basereactie inclusief ionisatie van zuren en dissociatie van basen en zouten 
> Een neerslagreactie inclusief dissociatie van basen en zouten 
> Een redoxreactie inclusief oxidatiegetal 

*Procedurele kennis 

- Noteren van chemische formules 

- Toepassen van een methode voor het opstellen van een reactie zoals zuur- basereacties, 

neerslagreacties, eenvoudige redoxreacties 

- Opstellen van een dissociatievergelijking 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 

* Bij keuze voor neerslagreacties wordt een oplosbaarheidstabel gebruikt. 

* Bij keuze voor redoxreacties wordt een tabel met oxidatiegetallen gebruikt. 

* Redoxreacties met enkelvoudige stoffen komen aan bod. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.31 De leerlingen leggen een verband tussen de zuurtegraad van een oplossing en de 

protonen- en hydroxideconcentraties. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- pH 

- Indicator 

*Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen een zure, een basische en een neutrale oplossing 

- Ionisatie van zuren en dissociatie van basen 

- pH-begrip als zuurtegraad, protonen- en hydroxideconcentratie 

- pH-schaal 

- Functie van een indicator 

- Buffer 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 

* Sterke zuren en basen komen aan bod. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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6.32 De leerlingen leggen het verband tussen mol, molaire massa en molaire concentratie 

aan de hand van eenvoudige stoichiometrische berekeningen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Mol, molaire massa 

*Conceptuele kennis 

- Mol, molaire massa 

- Getal van Avogadro 

- Molaire concentratie 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van het PSE 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 

- Rekenen met verhoudingen 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.33 De leerlingen analyseren rechtlijnige bewegingen door het verband te leggen 

tussen positie, tijdstip, snelheid en versnelling. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Positie, tijdstip, verplaatsing, afgelegde weg en tijdsverloop 

- Gemiddelde snelheid, gemiddelde versnelling 

- Differentiequotiënt 

- Formules 

> Gemiddelde snelheid vg=Δx/Δt 

> Gemiddelde versnelling ag=Δv/Δt 

*Conceptuele kennis 

- Positie, tijdstip, verplaatsing, afgelegde weg en tijdsverloop 

- Onderscheid tussen afgelegde weg en verplaatsing 

- Positie- en snelheidsfunctie inclusief grafieken 

- Gemiddelde snelheid als differentiequotiënt inclusief formule vg=Δx/Δt 

- Onderscheid tussen gemiddelde snelheid en ogenblikkelijke snelheid 

- Gemiddelde versnelling als differentiequotiënt inclusief formule ag=Δv/Δt 

*Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: 1 variabele uitdrukken in functie van de andere 

- Beschrijven van een rechtlijnige beweging a.d.h.v. een grafiek 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 

* De bewegingen zijn beperkt tot die met een constante versnelling en zonder een 

versnelling. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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6.34 De leerlingen gebruiken de concepten kracht en veld om interacties tussen systemen te 

beschrijven. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Kracht, veld 

- Vector, grootte, richting, zin, aangrijpingspunt 

- Normaalkracht, wrijvingskracht 

- Zwaartekracht, gewicht, zwaarteveldsterkte, zwaartepunt 

- Veerkracht, veerconstante 

- Formule voor de grootte van de zwaartekracht F=m∙g 

*Conceptuele kennis 

- Kracht als vectoriële grootheid: grootte, richting, zin, aangrijpingspunt 

- Soorten krachten: normaalkracht, wrijvingskracht, veerkracht, zwaartekracht 

- Dynamische effecten van een kracht: versnellen, vertragen, van richting veranderen 

- Snelheid en versnelling 

- Zwaartekracht 

> Zwaartepunt 

> Verband tussen grootte van de zwaartekracht, massa en zwaarteveldsterkte 

inclusief formule F=m∙g 

> Verschil tussen zwaartekracht, massa en gewicht 

> Verband tussen zwaarteveld en zwaartekracht 

> Zwaarteveld van hemellichamen 

- Veerkracht 

> Verband tussen grootte van de veerkracht, veerconstante en lengteverandering 

van een elastisch voorwerp inclusief formule F=k∙Δℓ 

*Procedurele kennis 

- Tekenen van krachten als vectoren 

- Bepalen van de richting en de zin van een vectoriële grootheid 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 

- Gebruiken van een formularium 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.35 De leerlingen gebruiken het concept druk bij vaste stoffen, gassen en vloeistoffen 

kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te verklaren. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Druk, hydrostatische druk, atmosferische druk 

- Beginsel van Pascal 

- Formule voor druk p=F/A 

- Absolute temperatuur, Kelvin 
 

*Conceptuele kennis 

- Druk als grootte van de kracht per oppervlakte inclusief formule p=F/A 

- Druk op vaste stoffen 

- Druk op en in gassen 

> Atmosferische druk 

> Absoluut nulpunt voor druk en temperatuur, absolute temperatuur, 
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Kelvinschaal 
- Druk op en in vloeistoffen 
> Beginsel van Pascal 

> Hydrostatische druk 

> Invloedsfactoren op de hydrostatische druk uitgaande van de formule p=ρ∙g∙h 

> Grootheid h als diepte in de vloeistof 

> Totale druk in een vloeistof inclusief formule p=p₀+ρ∙g∙h 

- Recht en omgekeerd evenredig verband 

*Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 

- Gebruiken van een formularium 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.36 De leerlingen gebruiken de wet van behoud van energie kwalitatief en kwantitatief 

om energieomzettingen, rendement en vermogen in systemen te beschrijven. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Energie, vermogen, rendement 

- Gravitationele energie, elastische energie, kinetische energie, chemische energie, 

thermische energie, stralingsenergie, kernenergie, elektrische energie 
- Wet van behoud van energie 
- Formules 

> Gemiddeld vermogen P=ΔE/Δt 

> Rendement η=Enuttig/Etotaal 

*Conceptuele kennis 

- Verbanden tussen energie, rendement en vermogen inclusief formules voor 

gemiddeld vermogen P=ΔE/Δt en rendement η=Enuttig/Etotaal 

- Soorten energie: gravitationele energie inclusief formule E=m∙g∙h, elastische energie 

inclusief formule E=1/2∙k∙(Δℓ)², kinetische energie inclusief formule E=1/2∙m∙v², chemische 

energie, thermische energie, stralingsenergie, kernenergie, elektrische energie 

- Energie-eenheden die niet in het SI voorkomen: kilowattuur, kilocalorie 

- Wet van behoud van energie, energiebalans 

- Energiedissipatie, open en geïsoleerde systemen 

*Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 

- Gebruiken van een formularium 

- Kwantitatief opstellen van de energiebalans bij een omzetting van gravitationele energie, 

elastische energie en kinetische energie 

- Kwalitatief opstellen van de energiebalans bij een omzetting van gravitationele energie, 

elastische energie, kinetische energie, chemische energie, thermische energie, 

stralingsenergie, kernenergie en elektrische energie 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.37 De leerlingen verklaren het energietransport bij faseovergangen en bij 

temperatuursveranderingen van stoffen kwalitatief aan de hand van het deeltjesmodel. 



 

Geïntegreerd leerplan secundair freinetonderwijs 2021/3 – tweede graad ASO 94 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- (Absolute) temperatuur, thermische energie, warmte, cohesiekrachten, 

deeltjesmodel, smeltpunt 
- Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar, gas 
- Faseovergangen: smelten, stollen, verdampen, condenseren, sublimeren, 

desublimeren 
*Conceptuele kennis 
- (Absolute) temperatuur, thermische energie, warmte en de kwalitatieve verbanden 

ertussen 
- Warmtebalans als behoud van energie 
- Thermisch evenwicht 

- Merkbare warmte bij temperatuursveranderingen 

> Verband met kinetische energie van de deeltjes 

> Specifieke warmtecapaciteit 

- Latente warmte bij faseovergangen 

> Verband met potentiële energie van de deeltjes 

> Cohesiekrachten 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.38 De leerlingen leiden bij een chemische reactie de energie-uitwisseling met de omgeving 

af aan de hand van waarnemingen en voorbeeldreacties in authentieke contexten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Exo-energetische reactie, endo-energetische reactie 

*Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen een exo-energetische reactie en een endo-energetische reactie 
- Energiediagram 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.39 De leerlingen verklaren de principes van oplossen en elektrische geleiding met behulp 

van een gegeven chemische structuur. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Polair, apolair 

- Ionisatie, dissociatie, hydratatie 

*Conceptuele kennis 

- Water als dipoolmolecule 

- Polaire en apolaire stoffen 

- Verband tussen het bindingstype en het geleidingsvermogen 

- Verband tussen het bindingstype en het oplosgedrag van stoffen 

- Intermoleculaire krachten: dipoolkrachten, ion-dipool interacties 

- Elektronegativiteit 

- Principe van elektrische geleiding, geleider en isolator 

- Elektrolyten en niet-elektrolyten : ionisatie en dissociatie 

- Principe van oplossen: dissociatie, hydratatie 
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Met inbegrip van context 

* Chemische structuren zoals binaire stoffen, H₂O, CaCO₃, CCl₄ komen aan bod. 

* De chemische structuur wordt aangereikt. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.40 De leerlingen beschrijven eenvoudige elektrische stroomkringen aan de hand van de 

concepten elektrische stroomsterkte, spanning, weerstand, geleidbaarheid, vermogen, 

energie en de verbanden ertussen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Geleider en isolator 

- Stroomsterkte, spanning, weerstand, geleidbaarheid 

- Spanningsbron, gelijkspanning 

- Wet van Ohm 

- Serie- en parallelschakeling 

*Conceptuele kennis 

- Geleider en isolator 

- Spanningsbronnen, gelijkspanning 

- Elektrische stroomsterkte, spanning, weerstand, geleidbaarheid en de verbanden 

ertussen 
- Wet van Ohm 
- Weerstand, geleidbaarheid, stroomsterkte en spanning bij serie- en 

parallelschakeling 
- Vermogen 
- Joule-effect 

- Veiligheidsaspecten: elektrocutie, kortsluiting en overbelasting 

- Recht en omgekeerd evenredig verband 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt met context gerealiseerd. 

* Er is aandacht voor de veiligheid in een elektrische installatie: zekeringen, 

verliesstroomschakelaar, aarding, elektrische isolatie. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen. 
 

6.41 De leerlingen leggen het begrip homeostase uit aan de hand van de 

waterhuishouding in planten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Namen van plantenorganen: wortel, stengel, blad, bloem 

- Namen van plantenweefsels zoals meristeem, vaatbundel, epidermis, 

huidmondje, cortex 
- Namen van plantenceltypen zoals xyleemvaten, floëemcellen, parenchymcellen 
*Conceptuele kennis 

- Homeostase: feedbacksysteem 

- Plant als systeem 

- Watertransport 

- Assimilaten transport 
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- Prikkelwaarneming door receptoren en reacties op prikkels 

- Werking van hormonen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.42 De leerlingen leggen uit hoe de coördinatie tussen een prikkel en de reactie op die 

prikkel gebeurt en bijdraagt tot het functioneren van plant en dier. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Receptoren bij dieren zoals staafjes en kegeltjes, haarcellen 

- Fotoreceptoren bij planten 

- Namen van endocriene klieren zoals hypofyse, schildklier, thymus, bijnieren, pancreas, 

eierstokken, teelballen en de bijhorende hormonen 
- Namen van plantenhormonen zoals auxine, ethyleen 
- Delen van het centrale zenuwstelsel: hersenen, ruggenmerg 

- Namen van soorten spieren: gladde spier, hartspier en dwarsgestreepte spier 

- Namen van exocriene klieren zoals speekselklier, traanklier, zweetklier, melkklier, 

talgklier 

*Conceptuele kennis 

- Organisme als systeem 

- Soorten prikkels: inwendige en uitwendige prikkels 

- Structuur en werking van een zintuig naar keuze 

- Werking van receptoren 

- Overdracht van informatie: impulsgeleiding, impulsoverdracht en hormonale signalen 

- Onderscheid tussen en werking van reflex en gewilde beweging 

- Verschil in aansturing tussen dwarsgestreepte en gladde spieren 

- Coördinerende rol van het endocrien stelsel 

- Werking van hormonen 

- Werking van enkele exocriene klieren 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.43 De leerlingen bespreken bij de mens de bevruchting en factoren die de 

ontwikkeling van embryo en foetus beïnvloeden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Eicel, zaadcel, zygote, embryo, foetus 

- Bevruchting 

*Conceptuele kennis 

- Eicel, zaadcel, zygote, embryo, foetus 

- Bevruchting 

- Beïnvloedende factoren: gezondheidsgedrag, leefmilieu 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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6.44 De leerlingen situeren organismen in het driedomeinensysteem. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Vijfrijkensysteem, driedomeinensysteem, tree of life 

- Prokaryoten en eukaryoten 

- Virus in relatie tot het driedomeinensysteem 

- Soortbegrip 

- Biodiversiteit 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

6.45 De leerlingen analyseren het gedrag van en interacties tussen organismen van dezelfde 

soort en verschillende soorten om het overleven van organismen te verklaren. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Microbioom 

- Populatie 

*Conceptuele kennis 

- Soorten interacties tussen organismen zoals commensalisme, mutualisme, parasitisme, 

antibiose 

- Ziekten als onevenwichtige interacties tussen organismen 

- Antibioticaresistentie 

- Microbioom 

- Populatie 

- Aangeboren en aangeleerd gedrag 

- Communicatie tussen organismen 

*Procedurele kennis 

- Herkennen van interacties tussen organismen 

- Herkennen van aangeboren en aangeleerd gedrag van organismen zoals baltsgedrag, 

afbakening van territorium, gedrag in functie van taken, agressie, vluchten, verdediging 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

6.46 De leerlingen analyseren materie- en energiestromen in een ecosysteem. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- C-cyclus, N-cyclus, watercyclus 

*Conceptuele kennis 

- Ecosysteem 

- Positieve en negatieve interactie tussen biotische en abiotische factoren 

- Fotosynthese, ademhaling, watercyclus, C-cyclus en N-cyclus 

- Ecosysteemdiensten 

- De rol van micro-organismen in de materie-omzetting 

- Belang van biodiversiteit in een ecosysteem 

- Veranderende ecosystemen onder invloed van klimaatsveranderingen 

*Procedurele kennis 

- Herkennen van energie- en materiestromen 

- Leggen van verbanden tussen materiestromen, energiestromen, biotische factoren en 

abiotische factoren 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
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Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

Inzicht ontwikkelen in technische systemen en processen en hun relatie tot verschillende technologische 
domeinen en tot andere domeinen (wetenschappen, wiskunde …). 

Zie eindterm 6.54 
 

Technische systemen ontwerpen, realiseren, in gebruik nemen en evalueren rekening houdend met 
fundamentele maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische aspecten. 

Zie eindtermen 6.47, 6.48, 6.52, 6.55 en 6.56 
 

Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om 
problemen op te lossen en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te begrijpen. 

 
6.47 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. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Hulpmiddelen en meetinstrumenten verbonden aan eindtermen van de tweede graad 

doorstroomfinaliteit 
*Procedurele kennis 
- Gebruiken van hulpmiddelen en meetinstrumenten verbonden aan eindtermen van de 

tweede graad doorstroomfinaliteit zoals weegschaal, pH-meter en - indicatoren, 

thermometer, maatbeker, pipet, gereedschappen, chronometer 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen Psychomotorische dimensie: 

Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren: 

bewegingen/handelingen worden meer automatisch uitgevoerd, zijn vloeiend, betrouwbaar en 

efficiënt. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn regelmatig aanwezig. 

 
6.48 De leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met materialen, chemische 

stoffen en technische en biologische systemen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Veiligheidspictogrammen 

*Conceptuele kennis 

- H/P-zinnen 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken en indien nodig onderhouden van technische systemen zoals 

handwerkgereedschappen, glaswerk, meetinstrumenten, computers 

- Gebruiken van informatie zoals instructiekaarten voor technische systemen, 

pictogrammen, symbolen, onderhoudsvoorschriften, handleidingen en (werk)tekeningen 
- Toepassen van goede praktijken zoals 
> Ordelijk werken, productetiketten interpreteren 

> Alert zijn voor energie die kan vrijkomen onder de vorm van warmte, geluid, straling, 

elektriciteit 
- Omgaan met chemisch en biologisch afval 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de 

meest essentiële elementen van de beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet 

consequent. 
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6.49 De leerlingen gebruiken op een gepaste manier meetwaarden, grootheden en eenheden 

in wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en STEM- contexten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Symbolen van grootheden en (SI-) eenheden uit eindtermen van de tweede graad 

doorstroomfinaliteit 
*Conceptuele kennis 
- Beduidende cijfers 

- Meetnauwkeurigheid 

- Onderscheid tussen vectoriële en scalaire grootheden 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van relevante symbolen van grootheden en (SI-) eenheden uit eindtermen 

van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

- Herleiden van courante eenheden 

- Gebruiken van notaties met machten van 10 zoals wetenschappelijke notatie, 

ingenieursnotatie 

- Gebruiken van vuistregels voor de bepaling van het aantal beduidende cijfers en de 

nauwkeurigheid bij bewerkingen met meetresultaten 
- Schatten van grootheden aan de hand van referentiepunten 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.50 De leerlingen onderzoeken verbanden tussen grootheden op kwantitatieve wijze. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Namen en symbolen van grootheden en eenheden uit eindtermen van de tweede 

graad doorstroomfinaliteit 
*Conceptuele kennis 
- Recht en omgekeerd evenredig verband 

- Kwadratisch verband, lineair verband 

- Spreidingsdiagram 

- Informeel begrip van trendlijn 

- Informeel begrip van de correlatiecoëfficiënt bij een lineair verband 

*Procedurele kennis 

- Opstellen en interpreteren van grafieken en formules 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 

- Met ICT 

> Bepalen en interpreteren van de trendlijn met bijhorend voorschrift en 

correlatiecoëfficiënt 
> Opstellen en interpreteren van een spreidingsdiagram 

 
Met inbegrip van context 

*Volgende verbanden tussen grootheden zoals 

- Tussen massa en volume of inhoud 

- Tussen de grootte van de zwaartekracht en de massa 

- Tussen temperatuursverandering, warmtehoeveelheid en massa komen 

aan bod. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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6.51 De leerlingen gebruiken verhoudingen van en evenredigheden tussen massa’s, 

volumes en stofhoeveelheden om dichtheden, molaire grootheden en concentraties te 

beschrijven. 

Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Massa, volume, stofhoeveelheid 

- Dichtheid 

- Concentratie 

- Molaire massa, molair volume 

- Verdunning 

*Conceptuele kennis 

- Verhouding en evenredigheid 

- Massa, volume, deeltjeshoeveelheid 

- Dichtheid zoals massadichtheid, deeltjesdichtheid 

- Concentratie zoals molaire concentratie 

- Molaire massa, molair volume 

*Procedurele kennis 

- Omvormen van formules: één variabele uitdrukken in functie van de andere 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

6.52 De leerlingen ontwikkelen natuurwetenschappelijke, technologische, en wiskundige 

modellen in disciplinespecifieke en STEM-contexten om te visualiseren, te onderzoeken, 

op te lossen en te verklaren. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijke en technologische concepten uit de eindtermen 

van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

- Model als vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid met de validiteit en reikwijdte 

ervan 

- Modellen zoals schema’s, schetsen, diagrammen, tekeningen, replica’s, prototypes, 

(computer)simulaties, grafieken, tabellen, formules, vergelijkingen 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van relevante wiskundige, natuurwetenschappelijke en 

technologische concepten uit eindtermen van de tweede graad 

doorstroomfinaliteit 

- Modelleren 

> Conceptualiseren 

# Analyseren van de vraag of probleemstelling om verbanden/relaties/patronen te 

identificeren 

# Kiezen van een geschikt model 

> Concretiseren van het gekozen model 

> Analyseren van de validiteit en reikwijdte van het model in de context 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

6.53 De leerlingen passen een wetenschappelijke methode toe om kennis te 

ontwikkelen en om vragen te beantwoorden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijke en technologische concepten uit 
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eindtermen van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

- Wetenschappelijke methode 

- Toepasbaarheid van empirische onderzoeksmethoden op natuurlijke en technische 

systemen 

*Procedurele kennis 

- Definiëren en afbakenen van de probleemstelling 

- Formuleren van een onderzoeksvraag en hypothese 

- Opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan en experiment 

- Waarnemen en verzamelen van data 

- Analyseren van data die grafisch en op andere manieren worden weergegeven 

- Trekken van conclusies op basis van data die grafisch en op andere manieren worden 

weergegeven 
- Formuleren van conclusie(s) als verklaring of antwoord op een onderzoeksvraag 
- Reflecteren en communiceren over de gekozen methodologie en resultaten 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de 

meest essentiële elementen van de beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet 

consequent. 

 
6.54 De leerlingen analyseren natuurlijke en technische systemen aan de hand van 

verschillende STEM-concepten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijk en technologische concepten uit 

eindtermen van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

- Natuurlijke en technische systemen 

- STEM-concepten (cross-cutting concepts) 

> Energie, materie en informatie (getallen, data, …) 

> Oorzaak en gevolg, terugkoppeling 

> Patronen 

> Verhouding en hoeveelheid 

> Stabiliteit en verandering 

> Structuur en functie 

> Systemen en modellen 

*Procedurele kennis 

- Identificeren van het behoud en omzetting van materie, energie of informatie in en tussen 

systemen 

- Identificeren van (causale) verbanden en terugkoppeling om te verklaren en te voorspellen 

- Herkennen van regelmaat om gegevens te ordenen en systemen te evalueren 

- Herkennen van de invloed van schaal, proportie en aantal op de eigenschappen van systemen 
- Bepalen van de invloed van verstoringen op systemen 
- Leggen van de relatie tussen de vorm en de opbouw van dat systeem met de 

eigenschappen en de functie van dit systeem en vice versa 
- Benaderend weergeven van fenomenen door ze af te bakenen en te modelleren 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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6.55 De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door concepten en 

praktijken uit verschillende STEM-disciplines geïntegreerd aan te wenden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en STEM- concepten uit eindtermen 

van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

 
*Procedurele kennis 

- Toepassen van probleemoplossende strategieën 

> Definiëren van het probleem 

> Bepalen van criteria voor de oplossing 

> Identificeren van deelproblemen en erbij horende wiskundige, 

wetenschappelijke of technologische concepten 

> Bedenken van mogelijke oplossingen voor deelproblemen 

> Testen, evalueren en bijsturen van de totaaloplossing 

> Toepassen van wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en STEM- concepten en 

praktijken om deelproblemen op te lossen 
> Integreren van deeloplossingen 
> Testen, evalueren en bijsturen van de totaaloplossing 

 
Met inbegrip van context 

* Elke STEM-discipline komt ten minste één maal geïntegreerd aan bod. 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

6.56 De leerlingen beargumenteren vanuit verschillende invalshoeken keuzes bij het ontwerp 

en het gebruik van technische systemen en andere STEM- oplossingen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijke en technologische concepten uit 

eindtermen van de tweede graad doorstroomfinaliteit 

- Ontwerpen als scheppend proces waarbij afwegingen en keuzes worden gemaakt 

- Invalshoeken zoals ecologisch, ethisch, cultureel, technisch, economisch, 

maatschappelijk 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van criteria om een geschikte keuze te bepalen 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen normen en waarden 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 
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6.57 De leerlingen onderzoeken aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de 

wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en tussen STEM- disciplines met de 

maatschappij. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijke en technologische concepten uit 

eindtermen van de tweede graad doorstroomfinaliteit 
- Relatie tussen maatschappelijke behoeften, keuzes en STEM-toepassingen 
- Dynamiek tussen STEM-disciplines onderling 

- Wiskunde, wetenschappen en technologie als onderdeel van culturele 

ontwikkeling 

- Belang van interdisciplinariteit en multiperspectiviteit bij het aanpakken van grote 

uitdagingen 

- Systeemdenken 

*Procedurele kennis 

- Systeemdenken 
 

Met inbegrip van context 

* Contexten zoals klimaatverandering, hernieuwbare energie, zorg en gezondheid, 

onderwijs, watervoorziening, mobiliteit, leefbare en duurzame steden, oceaanvervuiling 

komen aan bod. 

* De duurzame ontwikkelingsdoelen zoals geformuleerd door de internationale 

gemeenschap worden aangereikt (SDG's, sustainable development goals). 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties 

inzake samenleven 

De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden. 

 
7.1 De leerlingen lichten toe hoe persoonlijke identiteiten zich verhouden tot 

verschillende groepsidentiteiten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Persoonlijke identiteit, groepsidentiteit 

*Conceptuele kennis 

- Aspecten van persoonlijke identiteiten zoals biologische aspecten, 

persoonlijkheidstrekken, familiale achtergrond 

- Aspecten van de identiteit van regionale, nationale of supranationale groepen, zoals de 

Vlaamse, de Belgische, de Europese en de niet-Europese 

- Aspecten van de identiteit van verschillende sociale groepen zoals subculturen, gender-

gerelateerde groepen, socio-economische groepen, levensbeschouwelijke groepen 

- Mens- en wereldbeeld 

*Metacognitieve kennis 

- Aspecten van de eigen identiteiten 
 

Met inbegrip van context 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: 'Global Citizenship Education -Topics and Learning Objectives - 

UNESCO (2015)'. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

 
Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken. 

 
7.2 De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een 

diverse samenleving.° (attitudinaal) 

 
7.3 De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met 

individuen en groepen in een diverse samenleving. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Respect, conflictsituatie, gemeenschappelijke afspraak, diversiteit 

*Conceptuele kennis 

- Diversiteit in de samenleving, met aandacht voor meerdere aspecten van diversiteit zoals 

fysieke, cognitieve, sociale, culturele en levensbeschouwelijke aspecten 

- Respect, conflictsituatie, diversiteit 

- Gemeenschappelijke afspraken: betekenis en eigenschappen 

*Procedurele kennis 
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- Toepassen van strategieën om respectvol en constructief met elkaar om te gaan zoals 

meerdere perspectieven innemen (multiperspectiviteit), gemeenschappelijke afspraken maken, 

afspraken naleven, over de omgang met elkaar reflecteren 

- Toepassen van strategieën om in conflictsituaties respectvol en constructief met elkaar om te 

gaan zoals actief luisteren, creatief denken en gedachten uiten 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

 
7.4 De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om met vooroordelen, 

stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk om te gaan. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Vooroordeel, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën om met vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en 

groepsdruk om te gaan zoals zich informeren, kwesties bespreekbaar maken, negatieve 

aspecten benoemen en gepast reageren 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

7.5 De leerlingen onderscheiden de voordelen en de uitdagingen verbonden aan samenleven 

en samenwerken in diversiteit. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Diversiteit 

*Conceptuele kennis 

- Eigenschappen van een diverse samenleving, met aandacht voor meerdere aspecten van 

diversiteit zoals fysieke, mentale, cognitieve, socio-economische en culturele aspecten 

- Voordelen van diversiteit zoals culturele verrijking, uitwisseling van ideeën, economische 

uitwisseling 

- Uitdagingen van diversiteit zoals meningsverschillen, verschillende belangen, verschillende 

referentiekaders van waaruit men denkt en handelt, risico van groepsdenken en uitsluiting 

- Eigenschappen van verschillende vormen van samenleven van sociale groepen zoals 

multiculturalisme, monoculturalisme, integratie, assimilatie, inclusie, exclusie 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van strategieën om de voordelen en de uitdagingen verbonden aan samenleven 

en samenwerken in diversiteit te onderscheiden 

 
Met inbegrip van context 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: 'Global Citizenship Education -Topics and Learning Objectives - 

UNESCO (2015)'. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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7.6 De leerlingen illustreren met historische en actuele voorbeelden vormen van 

onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- De betekenis en impact van onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. 
 

7.7 De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen.° 

(attitudinaal) 

 
7.8 De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde wijze in 

dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Betrouwbare informatie en conclusie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën om met elkaar in dialoog te gaan zoals actief luisteren, 

creatief denken, zich inleven 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen 
binnen de rechtstaat. 

 
7.9 De leerlingen zijn bereid om zich te engageren in de samenleving.° 

(attitudinaal) 

 
7.10 De leerlingen illustreren hoe men zich individueel en als groepslid kan engageren en 

actie kan ondernemen bij lokale, regionale, nationale of mondiale kwesties. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Rollen en verantwoordelijkheden van individuen en groepen, zoals vrijwilligers, verenigingen, 

middenveldorganisaties, en de impact van hun acties 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd binnen de principes van de democratische rechtsstaat. 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: 'Global Citizenship Education -Topics and Learning Objectives - 

UNESCO (2015)'. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

7.11 De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om vormen van inspraak, participatie en 

besluitvorming toe te passen, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 
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- Inspraak, participatie en besluitvorming zoals in schoolse situaties, jeugd- en 

vrijetijdsorganisaties, benefietacties, drukkingsgroepen 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën voor inspraak, participatie en besluitvorming rekening 

houdend met de rechten en plichten van iedereen zoals stemmen, overleggen, petities 

organiseren, lobbyen, opinies delen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

 
De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de 
(globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. 

 
7.12 De leerlingen handelen met het oog op duurzame ontwikkeling.° 

(attitudinaal) 

 
7.13 De leerlingen lichten de betekenis en het belang van duurzame ontwikkeling toe. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Duurzame ontwikkeling 

*Conceptuele kennis 

- Duurzame ontwikkeling 

- Duurzame ontwikkelingsdoelen 

- Verschillende perspectieven op duurzaamheidsvraagstukken: planet, prosperity, people, 

partnership, peace 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van actuele thema's, op relevante ruimtelijke 

schaalniveaus, gaande van lokaal tot mondiaal. 

* Het referentiekader voor de duurzame ontwikkelingsdoelen is ‘de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen’ zoals geformuleerd door de internationale gemeenschap 

(SDG's). 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

7.14 De leerlingen illustreren hoe systeemdenken kan worden toegepast op 

duurzaamheidskwesties. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- De betekenis en eigenschappen van systeemdenken, oorzaak-gevolg relaties, onderscheid 

geheel - onderdeel binnen systemen, verschillende perspectieven, onzekerheid 

- Lokale en mondiale verwevenheid en interactie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van systeemdenken 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd binnen volgend toepassingsgebied: van lokaal over regionaal 

tot mondiaal en doorheen de tijd. 
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* Het referentiekader voor de duurzame ontwikkelingsdoelen is ‘de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen’ zoals geformuleerd door de internationale gemeenschap 

(SDG's). 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau duiden. 

 
7.15 De leerlingen illustreren aan de hand van actuele gebeurtenissen hoe 

democratische besluitvorming werkt op verschillende bestuursniveaus. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Verkiezing, coalitie, meerderheid, oppositie, politieke partij 

- Bestuursniveaus: gemeente, provincie, gemeenschap, gewest, federaal, Europese 

Unie 

*Conceptuele kennis 

- Besluitvormingsorganen zoals gemeenteraad, provincieraad, parlement 

- Bestuursorganen zoals gemeentebestuur, provinciebestuur, regering 

- Bestuursniveaus: gemeente, provincie, gemeenschap, gewest, federaal, Europese 

Unie 
- Relatie tussen bestuursniveau en bevoegdheid 

 
Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd binnen de context van Vlaanderen, België en de Europese 

Unie. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat. 
 

7.16 De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind 

en voor sociale rechtvaardigheid.° (attitudinaal) 

 
7.17 De leerlingen appreciëren de democratische principes en het samenleven in een 

democratie.° (attitudinaal) 

 
7.18 De leerlingen onderzoeken concrete situaties met betrekking tot 

mensenrechten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Mensen- en kinderrechten 

- Schending van mensen- en kinderrechten 

- Mensenrechtenorganisatie 

*Conceptuele kennis 

- Mensen- en kinderrechten 

- Mensenrechten- en kinderrechtenverdrag 

- Erkenning, naleving en schending van mensen- en kinderrechten 

- Mensenrechtenorganisatie 
 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van strategieën om concrete situaties met betrekking tot 

mensenrechten te onderzoeken 
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Met inbegrip van context 

*De referentiekaders bij het realiseren van deze eindterm zijn ‘Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens’, ‘Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden’ en ‘Kinderrechtenverdrag’. 

 
* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: ‘Competences for democratic culture’ van de Raad van Europa. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

7.19 De leerlingen onderscheiden principes en uitgangspunten van de 

democratische rechtsstaat. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Democratie en rechtsstaat, scheiding der machten, scheiding van kerk en staat, grondrecht, 

grondwet, vrijheids- en gelijkheidsbeginsel 
*Conceptuele kennis 
- Het onderscheid tussen rechtsregels en morele regels 

- Democratie en rechtsstaat 

- De relatie tussen scheiding der machten, scheiding van kerk en staat, grondrecht, 

grondwet, vrijheid- en gelijkheidsbeginsel 

 
Met inbegrip van context 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: ‘Competences for democratic culture’ van de Raad van Europa. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

7.20 De leerlingen illustreren sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de hand van 

concrete voorbeelden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Armoede, kansarmoede, armoedebestrijding 

- Sociale rechtvaardigheid, herverdelingsmechanisme 

- Welvaartsstaat 

*Conceptuele kennis 

- Armoede, kansarmoede, armoedebestrijding 

- Sociale rechtvaardigheid, herverdelingsmechanisme 

- Dimensies van ongelijkheid en ongelijke toegang tot macht zoals etniciteit, 

sociaaleconomische status, gender 

- Welvaartsstaat 

- Recht op en toegang tot basisbehoeften 
 

Met inbegrip van context 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: ‘Competences for democratic culture’ van de Raad van Europa. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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7.21 De leerlingen lichten het belang van rechtsregels en rechtsspraak toe voor de 

samenleving. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Rechtsregel, rechtspraak en rechtsprocedure 

*Conceptuele kennis 

- De betekenis en het belang van rechtsspraak m.i.v. jeugdrecht 

- Het onderscheid tussen rechtsregels en morele regels 
 

Met inbegrip van context 

* Ter ondersteuning bij het realiseren van deze eindterm kan volgend referentiekader 

gebruikt worden: ‘Competences for democratic culture’ van de Raad van Europa. 

* De eindterm wort gerealiseerd rekening houdend met de leefwereld van de leerlingen. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn  

Historische fenomenen situeren in een historisch referentiekader. 

8.1 De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader door gebruik te maken van 

structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken van een periode. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- De zeven periodes van het courante westerse historische referentiekader: de prehistorie, 

het oude nabije oosten, de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, de 

moderne tijd, de hedendaagse tijd 

- De drie dimensies van een inhoudelijk historisch referentiekader: tijd, ruimte en 

maatschappelijke domeinen 
- Structuurbegrippen met betrekking tot 
> Tijd: millennium, eeuw, jaar, tijdrekening, chronologie, periode, continuïteit, verandering, 

breuk, evolutie, revolutie, duur, gelijktijdigheid, ongelijktijdigheid 

> Ruimte: lokaal, regionaal, (West-)Europees, westers en niet-westers, mondiaal, 

centrum-periferie, open-gesloten ruimte, stedelijk en ruraal, continentaal en 

maritiem 

> Maatschappelijke domeinen: politiek, sociaal, cultureel, economisch 

*Conceptuele kennis 

- Kenmerken en scharnierpunten eigen aan de middeleeuwen en de 

vroegmoderne tijd 

- De zeven periodes van het courante westerse historische referentiekader: de prehistorie, 

het oude nabije oosten, de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, de 

moderne tijd, de hedendaagse tijd 

- De drie dimensies van een inhoudelijk historisch referentiekader: tijd, ruimte en 

maatschappelijke domeinen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

8.2 De leerlingen onderscheiden voor de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd kenmerken 

van westerse en niet-westerse samenlevingen, gelijkenissen en verschillen in kenmerken 

tussen samenlevingen, gelijkenissen en verschillen in kenmerken van samenlevingen uit vorige 

periodes, evenals kenmerken van interculturele contacten. 

Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Kenmerken van westerse en niet-westerse samenlevingen uit de middeleeuwen en de 

vroegmoderne tijd voor elk van de maatschappelijke domeinen: 

> Politiek: kenmerken zoals staatsvorming en veranderende territoriale invulling; imperialisme; 

kolonialisme; politieke revolutie; bestuurlijke organisatie en staatsvorm (zoals monarchie, 

republiek, stadstaat, absolutisme, democratie); grondwet; vertegenwoordiging; 

(de)centralisatie; rechtspraak 

> Sociaal: kenmerken zoals gelaagde samenleving; nomadische, agrarische en industriële 

samenleving; stedelijke samenleving; (on)gelijkheid; (on)vrijheid; slavernij; oorlog, geweld en 

vrede; minderheden; wij-zij-denken; burgerrechten; gezinsorganisatie; demografische 

processen; migratie; interactie met natuur 

> Cultureel: kenmerken zoals tradities en gewoonten; mens- en wereldbeelden; kunst- en 

cultuuruitingen; culturele en artistieke stromingen; filosofie; levensbeschouwing en 

levensbeschouwelijke organisatie; religieuze hervormingen en breuk; multiculturele 

samenleving; wetenschappen en technologie; onderwijs; drukkunst 

> Economisch: kenmerken zoals economische systemen; landbouw; nijverheid; handel; 
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industrialisering; kapitalisme; mondialisering; koopkracht en levensstandaard; vraag en 

aanbod; concurrentie; commercialisering; overheidsregulering; arbeidsorganisatie; 

transport(r)evolutie; innovatie 

*Conceptuele kennis 

- Kenmerken van westerse en niet-westerse samenlevingen uit de middeleeuwen en de 

vroegmoderne tijd voor elk van de maatschappelijke domeinen: 

> Politiek: kenmerken zoals staatsvorming en veranderende territoriale invulling; imperialisme; 

kolonialisme; politieke revolutie; bestuurlijke organisatie en staatsvormen (zoals monarchie, 

republiek, stadstaat, absolutisme, democratie) grondwet; vertegenwoordiging; (de)centralisatie; 

rechtspraak 

> Sociaal: kenmerken zoals gelaagde samenleving; nomadische, agrarische en industriële 

samenleving; stedelijke samenleving; (on)gelijkheid; (on)vrijheid; slavernij; oorlog, geweld en 

vrede; minderheden; wij-zij-denken; burgerrechten; gezinsorganisatie; demografische 

processen; migratie; interactie met natuur 

> Cultureel: kenmerken zoals tradities en gewoonten; mens- en wereldbeelden; kunst- en 

cultuuruitingen; culturele en artistieke stromingen; filosofie; levensbeschouwing en 

levensbeschouwelijke organisatie; religieuze hervormingen en breuk; multiculturele 

samenleving; wetenschappen en technologie;  drukkunst; onderwijs 

> Economisch: kenmerken zoals economische systemen; landbouw; nijverheid; handel; 

industrialisering; kapitalisme; mondialisering; koopkracht en levensstandaard; vraag en 

aanbod; concurrentie; commercialisering; overheidsregulering; arbeidsorganisatie; 

transport(r)evolutie; innovatie 

- Verbanden en dynamiek tussen de maatschappelijke domeinen 

- Gelijkenissen en verschillen in dezelfde periode (synchroon) en tussen 

verschillende periodes (diachroon) 

- Aard van de interculturele contacten in de vroegmoderne koloniale ontmoetingen 

zoals gelijke of ongelijke machtsverhouding, vreedzaam of gewelddadig contact, 

wederkerigheid of uitbuiting in het contact, cultuurvermenging of dominantie, 

wederzijdse impact 

*Procedurele kennis 

- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit) 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

8.3 De leerlingen vergelijken de courante westerse periodisering met andere 

periodiseringen in tijd en ruimte. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Principes van periodisering zoals afbakening op basis van een selectie van kenmerken en van 

gebeurtenissen, symbolische begin- en einddatum, constructie achteraf 
- Beperkingen van periodisering in tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen 
- De zeven periodes van het courante westerse historische referentiekader: de prehistorie, 

het oude nabije oosten, de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, de 

moderne tijd, de hedendaagse tijd 

*Procedurele kennis 

- Vergelijken van de courante westerse periodisering met andere periodiseringen in tijd en 

ruimte 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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Kritisch reflecteren met en over historische bronnen. 
 

8.4 De leerlingen evalueren de presentatie, de context, de betrouwbaarheid, de 

representativiteit en de bruikbaarheid van historische bronnen in het licht van een historische 

vraag. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Standplaatsgebondenheid 

- Context, betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid 

*Conceptuele kennis 

- Presentatie van een historische bron: de analyse van de titel, de legende, de schaal, de 

projectie en de gegeven contextinformatie, de mate en de wijze van bewerken van 

historische bronnen (synthetiseren, parafraseren, in de context plaatsen, selecteren) 

- Standplaatsgebondenheid, perspectief van de maker of auteur, doelpubliek, onderscheid 

tussen bronnen en werken van historici, primaire en secundaire bronnen, functie 

- Betekenis van overblijfselen en van soorten historische bronnen zoals geschreven, 

mondelinge, (audio)visuele en materiële bronnen 
- Context, betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid 
- Structuurbegrippen met betrekking tot de betrouwbaarheid, de representativiteit 

en de bruikbaarheid van een bron zoals argumentatie, interpretatie, (on)beoogd 

effect, veralgemening, vooroordeel 

- Valkuilen van presentisme 

*Procedurele kennis 

- Interpreteren van de contextinformatie en de presentatie van historische bronnen 

- Evalueren van de betrouwbaarheid, de representativiteit en de bruikbaarheid van 

historische bronnen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
 

8.5 De leerlingen onderscheiden informatie in historische bronnen met inbegrip van 

gelijkenissen en verschillen hierin tussen historische bronnen, in het licht van een historische 

vraag en rekening houdend met reflectie over die bronnen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Standplaatsgebondenheid 

*Conceptuele kennis 

- Standplaatsgebondenheid, perspectief van de auteur of maker, doelpubliek 

*Procedurele kennis 

- Kritisch confronteren van bronnen 

- Interpreteren van de contextinformatie en de presentatie van historische bronnen 

- Evalueren van de betrouwbaarheid, de representativiteit en de bruikbaarheid van 

historische bronnen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. 

 
8.6 De leerlingen vullen op beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan vanuit een 

historische vraag en aan de hand van historische bronnen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Structuurbegrippen met betrekking tot tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen 

vermeld in de feitenkennis van eindterm 8.1 

- Structuurbegrippen met betrekking tot typische historische redeneerwijzen zoals oorzaak en 

gevolg, toeval, perspectief, historische inleving, continuïteit, verandering, argument, bewijs, 

bedoelde en onbedoelde handelingen en gevolgen, historische contextualisering, verband, 

veralgemening, stereotypering 

*Conceptuele kennis 

- Een selectie van de kenmerken van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd vermeld in de 

conceptuele kennis van eindterm 8.2 

- Geschiedenis als constructie en interpretatie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van historische redeneerwijzen zoals causaal redeneren, meerdere perspectieven 

hanteren, zich inleven in de context van het verleden, continuïteit en verandering analyseren, 

bewijs gebruiken, actualiseren en historiseren, tussen historische feiten verbanden leggen, 

historisch contextualiseren, over bronnen reflecteren, veralgemening en stereotypering 

onderzoeken 

- Aanvullen van historische beeldvorming zoals tekstuele, grafische, dramatische of 

(audio)visuele beeldvorming 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
 

8.7 De leerlingen beoordelen historische beeldvorming met behulp van dimensies van het 

referentiekader en aan de hand van historische redeneerwijzen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Standplaatsgebondenheid 

- Structuurbegrippen met betrekking tot typische historische redeneerwijzen vermeld in 

de feitenkennis van eindterm 8.6 
*Conceptuele kennis 
- De drie dimensies van een inhoudelijk historisch referentiekader: tijd, ruimte en 

maatschappelijke domeinen 

- Een selectie van de kenmerken van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd vermeld in de 

conceptuele kennis van eindterm 8.2 

- Anachronisme, drogreden, standplaatsgebondenheid, veralgemening, 

stereotypering 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van historische redeneerwijzen vermeld in de procedurele kennis van 

eindterm 8.6 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
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Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden. 

 
8.8 De leerlingen analyseren binnen een gegeven probleemstelling de invloed van hun eigen 

standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Standplaatsgebondenheid, interpretatie 

*Conceptuele kennis 

- Standplaatsgebondenheid, interpretatie 

- Onderscheid tussen verleden en geschiedenis 

- Geschiedenis als constructie en interpretatie 

*Procedurele kennis 

- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit) 

*Metacognitieve kennis 

- De invloed van de eigen standplaatsgebondenheid 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

 
8.9 De leerlingen verklaren collectieve herinnering van historische fenomenen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Standplaatsgebondenheid 

*Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen verleden en geschiedenis 

- Historische fenomenen zoals personen, plaatsen, gebeurtenissen en 

ontwikkelingen 
- Standplaatsgebondenheid 
- Collectieve herinnering: sociale en culturele herinnering 

- Functies van collectieve herinnering zoals constructie van een collectieve identiteit, 

aanwakkeren van sociale cohesie of sociale uitsluiting, trots cultiveren, slachtofferschap 

cultiveren, waardenoverdracht 
- Dragers van collectieve herinnering zoals materieel en immaterieel erfgoed 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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8.10 De leerlingen analyseren betekenissen die vandaag gegeven worden aan historische 

fenomenen uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Een selectie van de kenmerken van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd vermeld in de 

feitenkennis van eindterm 8.2 

*Conceptuele kennis 

- Een selectie van de kenmerken van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd vermeld in de 

conceptuele kennis van eindterm 8.2 

- Betekenisgeving aan het verleden zoals het belang voor een grote groep mensen, de impact 

en gevolgen voor latere periodes en samenlevingen, de band met het heden, de rol in 

persoonlijke en collectieve identiteitsontwikkeling, de rol in waardenoverdracht, de rol in het 

nastreven van sociale cohesie 

*Procedurele kennis 

- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit) 

- Toepassen van historische redeneerwijzen vermeld in de procedurele kennis van 

eindterm 8.6 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn 
 

Personen, plaatsen, patronen en processen situeren op verschillende ruimtelijke schaalniveaus 

en tijdsschalen. 

 
9.1 De leerlingen situeren personen, plaatsen, patronen en processen op relevante 

ruimtelijke schaalniveaus. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Sterrenkundige invalshoek: wereldgradennet, noorderbreedte, zuiderbreedte, 

westerlengte, oosterlengte, pool, evenaar, halfrond, meridiaan, breedtecirkel 

- Fysischgeografische invalshoek: klimaatzone, vegetatiezone, zee, oceaan, continent, 

rivier, meer, reliëfeenheid 

- Politiek-, sociaal- en economischgeografische invalshoek: stad, staat, natie, werelddeel, 

wereldblok, VN, EU, BBP, globaliseringsindex, ontwikkelingsgraad, bevolkingsdichtheid, 

goederenstroom, financiële stroom, datastroom, toeristische stroom, migratiestroom 

*Conceptuele kennis 

- Sterrenkundige invalshoek: coördinatenstelsel, lengteligging, breedteligging, polen, 

evenaar, halfronden, meridianen en breedtecirkels 

- Fysischgeografische invalshoek: klimaat- en vegetatiezones, zeeën, oceanen, continenten, 

rivieren, meren, reliëfeenheden, bodems 

- Politiek-, sociaal- en economischgeografische invalshoek: steden, staten, naties, 

werelddelen, wereldblokken, VN, EU en andere actuele politiek- economische 

samenwerkingsverbanden (zoals G8, G20, OPEC), BBP, globaliseringsindex, 

ontwikkelingsgraad, bevolkingsdichtheid, bevolkingsdynamiek (zoals bevolkingsgroei, 

vergrijzing), landbouwsystemen, industriële regio's, ontginningsregio's, goederenstromen, 

financiële stromen, datastromen, toeristische stromen, migratiestromen 

- Principes van absoluut en relatief situeren 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van principes van absoluut en relatief situeren 

- Gebruiken van geografische hulpbronnen uit eindterm 9.7 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van situeringen uit de eindtermen 9.2, 9.3, 9.4, 

9.5 en 9.6 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

Plaatsbegrip hanteren om lokale, nationale en internationale gebeurtenissen in een geografisch kader te 
plaatsen. 

 
9.2 De leerlingen illustreren hoe personen betekenis geven aan plaatsen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Factoren die de beleving en betekenis van een plaats beïnvloeden zoals de persoonlijke, 

sociale, maatschappelijke, politieke en culturele context 
- Reële, ervaren en mentale afstand en tijd 
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- Mentale kaart 

- Invloed van de cartografische voorstelling op ruimtelijke beeldvorming 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

 
Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van interacties 
tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling en tussen natuurlijke en 
menselijke processen. 

 
9.3 De leerlingen onderzoeken demografische processen op verschillende ruimtelijke 

schaalniveaus. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Geboortecijfer, sterftecijfer, natuurlijke aangroei 

- Emigratie, immigratie, migratiesaldo 

- Migratiestroom 

- Bevolkingsgroei 

- Bevolkingsdichtheid 

- Landelijke en stedelijke bevolking 

- Leeftijdsstructuur, vergrijzing, leeftijdshistogram 

- Geboortebeleid 

*Conceptuele kennis 

- Demografische indicatoren 

> Geboortecijfer, sterftecijfer, natuurlijke aangroei, leeftijdsstructuur 

> Migratiesaldo 

> Bevolkingsdichtheid 

> Familiestructuren 

> Ontwikkelingsgraad zoals Human Development Index 

> Kwantitatieve verhouding tussen landelijke en stedelijke bevolking 

- Demografische processen 

> Bevolkingsgroei 

> Emigratie, immigratie 

> Vergrijzing 

> Demografische transitie 

- Beïnvloedende factoren op demografische indicatoren en processen 

> Motivatie voor migratie zoals politieke systemen, oorlogssituatie 

> Geboortebeleid 

> Fysisch 

# Klimaat, met inbegrip van klimaatverandering # Reliëf 
# Bodemkwaliteit 
> Sociaal-economisch: welzijn, welvaart, armoede 

- Ruimtelijke spreiding van migratiestromen 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van geografische hulpbronnen uit eindterm 9.7 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van casussen op verschillende relevante 

ruimtelijke schaalniveaus, gaande van lokaal tot mondiaal. 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van casussen uit verschillende regio’s van 

de wereld. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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9.4 De leerlingen onderzoeken economische processen op verschillende ruimtelijke 

schaalniveaus. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Productie, ontginning, energiewinning, landbouw, industrie, dienst 

- Consumptie, vraag en aanbod, afzetmarkt 

- Goederenstroom, financiële stroom, datastroom, toeristische stroom 

- Mondialisering 

*Conceptuele kennis 

- Productie: 

> Ontginning van grondstoffen, energieproductie, landbouw, industrie, diensten 

> Productiewijzen: traditioneel versus modern, duurzaam versus niet duurzaam, extensief 

versus intensief 

- Consumptie 

> Vraag en aanbod, afzetmarkt 

> Consumptiewijzen: duurzaam versus niet duurzaam 

- Netwerken: goederenstromen, financiële stromen, datastromen, toeristische stromen, 

landgrabbing 
- Beïnvloedende factoren op economische processen 
> Geopolitieke factoren zoals staatsvorm, stabiliteit 

> Fysisch 

# Klimaat, met inbegrip van klimaatverandering # Reliëf 

# Bodemkwaliteit # 

Ondergrond 
> Sociaal-economisch zoals welzijn, welvaart, scholingsgraad 
- Mondialisering 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van geografische hulpbronnen uit eindterm 9.7 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van casussen op verschillende relevante 

ruimtelijke schaalniveaus, gaande van lokaal tot mondiaal. 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van casussen uit verschillende regio’s van 

de wereld. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

9.5 De leerlingen reflecteren over ruimtelijke gevolgen van demografische en 

economische processen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Verstedelijking, ontvolking, platteland, stad 

- Mobiliteit 

- Functiewijziging 

- Milieueffect 

- Bodemerosie, bodemdegradatie 

- De-industrialisatie en industrialisatie 

- Duurzaam ruimtegebruik 

*Conceptuele kennis 

- Ruimtelijke gevolgen 

> Veranderingen in structuren en patronen in de bebouwde ruimte 

 # Historische en hedendaagse stedelijke ontwikkeling 
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# Verschuivingen tussen stad en platteland: verstedelijking van het platteland, 

ontvolking van het platteland, groei van steden, evolutie in mobiliteit, 

stadslandbouw 

# Patronen in steden zoals door sociale segregatie, multiculturaliteit, 

functiewijzigingen 

# Hiërarchie van steden op basis van criteria zoals economie, cultuurparticipatie, politiek 

# Effecten van verstedelijking op het milieu in de stad zoals luchtvervuiling, congestie, verharding, 

vorming van hitte-eiland 

# Effecten van verstedelijking van het platteland op het milieu zoals kwaliteit 

oppervlaktewater, versnippering van open ruimte 

# Effecten van industrialisatie en de-industrialisatie zoals reconversie, leegstand van 

bedrijfsgebouwen 

> Veranderingen in structuren en patronen in de open ruimte als gevolg van # 

Schaalveranderingen in de landbouw 

# Ontginning van grondstoffen en energiebronnen 

# Milieueffecten: bodemerosie, bodemdegradatie en andere zoals verzuring, vermesting, 

versnippering, waterschaarste, ontbossing 

- Fysische, sociaal-economische en geopolitieke beïnvloedende factoren 

- Duurzaam ruimtegebruik 

*Procedurele kennis 

- Strategieën om te analyseren 

> Systeemdenken 

> Gebruiken van geografische hulpbronnen uit eindterm 9.7 

> Gebruiken van GIS-viewers uit eindterm 9.8 

- Toepassen van reflectievaardigheden 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van casussen op verschillende relevante 

ruimtelijke schaalniveaus, gaande van lokaal tot mondiaal. 

* De eindterm wordt gerealiseerd aan de hand van casussen uit verschillende regio’s van 

de wereld. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
 

9.6 De leerlingen analyseren oorzaken en gevolgen van het versterkt 

broeikaseffect. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Broeikaseffect, versterkt broeikaseffect 

- Albedo 

- Broeikasgas 

*Conceptuele kennis 

- Koolstofcyclus 

- Stralingsbalans, energieomzetting, albedo 

- Oorzaken van het versterkt broeikaseffect 

> Evolutie van de belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer en de herkomst ervan, global 

warming potential 
- Gevolgen van het versterkt broeikaseffect 
> Veranderingen in structuren en patronen in het landschap als gevolg van 

klimaatverandering: stijging van het zeepeil, verschuiven van klimaten en 

verspreidingsgebieden van planten en dieren en andere zoals ruimtelijke spreiding van 

tropische ziektes 

> Extreme weerfenomenen 

*Procedurele kennis 
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- Systeemdenken 

- Gebruiken van geografische hulpbronnen uit eindterm 9.7 

- Gebruiken van GIS-viewers uit eindterm 9.8 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd aansluitend bij inhouden van de eindtermen 9.3, 9.4 en 

9.5. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

Geografische methoden en technieken aanwenden om ruimtelijke patronen en processen te 
onderzoeken. 

 
9.7 De leerlingen gebruiken terreintechnieken en geografische hulpbronnen om ruimtelijke 

processen en de gevolgen ervan te onderzoeken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Terreintechnieken zoals bodem-, geluids- of wateronderzoek, 

verkeersonderzoek, enquête, observatie, terreinkartering 

- Geografische hulpbronnen: kaart, atlas, satellietbeeld, luchtfoto, statistisch 

bronnenmateriaal, leeftijdshistogram, klimatogram 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van terreintechnieken zoals bodem-, geluids- of wateronderzoek, 

verkeersonderzoek, enquête, observatie, terreinkartering 

- Gebruiken van geografische hulpbronnen zoals kaarten, atlas, satellietbeelden, luchtfoto's, 

statistisch bronnenmateriaal, leeftijdshistogrammen, klimatogrammen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

9.8 De leerlingen gebruiken GIS-viewers om ruimtelijke patronen en processen en de 

gevolgen ervan te onderzoeken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- GIS-viewer 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van GIS-viewers 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

 

 

 

10. Competenties inzake duurzaamheid 
 

Zie eindtermen 6.28, 6.36, 6.38, 6.46, 6.48, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 7.12, 7.13, 

7.14, 9.4, 9.5 
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11. Economische en financiële competenties 

Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om 

budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten. 

 
11.1 De leerlingen onderzoeken elementen van het arbeidsrecht aan de hand van een concrete 

arbeidsovereenkomst. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Arbeidsovereenkomst 

- Brutoloon, nettoloon 

*Conceptuele kennis 

- Contract: gevolgen 

- Arbeidsovereenkomst: soorten zoals voltijds, deeltijds, interim, voor onbepaalde 

duur, voor bepaalde duur 

- Basisrechten en -plichten van werkgever en werknemer met inbegrip van veiligheid en 

welzijn 

- Verschillen tussen het werken met een arbeidsovereenkomst versus zonder: loonbrief, 

zwartwerk 

- Verschillen tussen een studentenovereenkomst en een arbeidsovereenkomst na 

schoolverlaten: bruto - nettoloon 
- Instanties voor advies, hulp en bescherming 
*Procedurele kennis 

- Analyseren van elementen van het arbeidsrecht aan de hand van een concrete 

arbeidsovereenkomst 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

11.2 De leerlingen analyseren de totale kost van aankopen inclusief eenmalige kosten, 

terugkerende kosten en financieringskosten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Intrest, jaarlijks kostenpercentage 

*Conceptuele kennis 

- Basisverplichtingen van koper en verkoper, koop op afbetaling 

- Aankoopprijs, kortingen 

- Consumentenkrediet: aflossingen, jaarlijks kostenpercentage, interest, 

financieringskosten 
- Eenmalige kosten, terugkerende kosten 
*Procedurele kennis 

- Analyseren van de totale kost van aankopen 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

11.3 De leerlingen maken budgettaire keuzes bij aankopen in functie van een persoonlijk 

budget en rekening houdend met een gezinsbudget. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Aankoopprijs, kortingen 

- Consumentenkrediet: aflossingen, jaarlijks kostenpercentage, interest 
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- Eenmalige kosten, terugkerende kosten 

- Persoonlijk en gezinsbudget: inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn, 

terugbetalingscapaciteit 
- Lenen, sparen, schuld 
- Spaarvormen, spaardoelstellingen 

- Noodzakelijkheid van een aankoop, duurzaamheid van een aankoop 

- Documenten voor een eenvoudig persoonlijk administratiebeheer zoals 

garantiebewijzen, contracten, verzekeringspolis, loonbrieven 

- Instanties voor advies, hulp en bescherming zoals een Jongeren Advies Centrum 

(JAC), een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
*Procedurele kennis 
- Kritisch afwegen van budgettaire keuzes bij aankopen 

- Beheren en bewaren van een persoonlijke administratie 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen voorkeuren 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

 
11.4 De leerlingen analyseren een schadegeval in functie van een schadeaangifte bij de 

verzekeringsmaatschappij. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid 

*Conceptuele kennis 

- Verzekeringscontract met inbegrip van franchise 

- Schadegeval: aangifte, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, gevolgen 

- Instanties voor advies, hulp en bescherming 

*Procedurele kennis 

- Analyseren van een schadegeval in functie van een schadeaangifte bij de 

verzekeringsmaatschappij 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden. 
 

11.5 De leerlingen verklaren de impact van actuele ontwikkelingen op 

beslissingen van ondernemingen en organisaties. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Actuele ontwikkelingen met economische impact zoals deeleconomie, e- commerce, 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's = sustainable development goals) 
- Beslissingen van ondernemingen en organisaties rekening houdend met aspecten zoals 

kosten, opbrengsten, resultaat, concurrentie, werkgelegenheid 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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Reflecteren over de werking van de markten en de economie als systeem en de invloed van de overheid 
hierop duiden binnen de (inter)nationale context. 

 
11.6 De leerlingen verklaren de invloed van de markt en van overheidsbeslissingen op de 

prijsvorming van courante consumptiegoederen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Markt 

- Vraag, aanbod, concurrentie 

*Conceptuele kennis 

- Markt, prijs, vraag, aanbod, concurrentie 

- Prijsvorming: werking van de wet van vraag en aanbod 

- Factoren die vraag en aanbod beïnvloeden zoals wijziging in inkomen, voorkeuren, 

concurrentie, technologie, overheidsbeslissingen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

11.7 De leerlingen beschrijven gevolgen van actuele ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Sociale zekerheid 

*Conceptuele kennis 

- Doel, financiering en werking van de sociale zekerheid 

- Organisatie van de arbeidsmarkt zoals sociaal overleg, vakbondswerking, 

knelpuntberoepen, overheidsingrijpen 

- Actuele ontwikkelingen en gevolgen ervan zoals migratie, vergrijzing, pensioenen, 

inkomensongelijkheid 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

 

 

 

12. Juridische competenties 
 

Zie eindtermen 7.16, 7.18, 7.19, 7.21, 11.1, 11.2, 11.4 
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13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoeks-

competenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend 
en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en 

samenwerken 

Zichzelf als lerende begrijpen en positioneren ten aanzien van leren in het algemeen en van 

specifieke leerdomeinen. 

 
13.1 De leerlingen beoordelen zowel het belang van specifieke leerdomeinen voor zichzelf als 

lerende als de relatie tussen hun competenties en de vereiste competenties van leerdomeinen. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Leeropvattingen ten aanzien van een specifiek leerdomein zoals de eigen houding, het 

eigen gevoel, de eigen motivatie, de eigen perceptie van de moeilijkheid en 

meerwaarde, hun eigen mogelijkheden 

- Leerdomeinen 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van reflectievaardigheden 

*Metacognitieve kennis 

- Zelfkennis als lerende 

> Eigen voorkeuren en interesses in relatie tot een specifiek leerdomein 

> Eigen mogelijkheden en beperkingen in relatie tot een specifiek leerdomein 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

 
13.2 De leerlingen reflecteren over de impact van hun leeropvattingen en leerstrategieën 

en die van anderen met betrekking tot leerdomeinen in functie van mogelijke bijsturing. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Leeropvattingen ten opzichte van een specifiek leerdomein zoals de eigen houding, 

het eigen gevoel, de eigen motivatie, de eigen perceptie van de moeilijkheid en 

meerwaarde, de eigen mogelijkheden 

- Cognitieve verwerkingsstrategieën zoals reproductiegerichte verwerking, 

toepassingsgerichte verwerking, diepteverwerking met inbegrip van cognitieve 

leeractiviteiten zoals structureren, zich vragen stellen bij de leerinhoud, memoriseren, 

herhalen, selecteren, relateren, toepassen, inoefenen 

- Regulatiestrategieën in functie van het bijsturen van de eigen leeropvattingen zoals co-

regulatie, socially shared regulation, zelfregulatie met inbegrip van regulatie-activiteiten zoals 

plannen monitoren, evalueren, bijsturen 
- Relatie tussen verwerking, regulatie en motivatie 
*Procedurele kennis 

- Toepassen van verwerkingsstrategieën 

- Toepassen van regulatiestrategieën 

- Toepassen van reflectievaardigheden 

*Metacognitieve kennis 

- Zelfkennis als lerende 

> Eigen leeropvattingen en leerstrategieën in relatie tot een specifiek leerdomein en in relatie 

tot leeropvattingen en leerstrategieën van anderen 
> Motivatie en emotie 



 

Geïntegreerd leerplan secundair freinetonderwijs 2021/3 – tweede graad ASO 126 

- Verwerkings- en regulatiestrategieën 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

 
Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet digitaal kritisch 
te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces. 

 
13.3 De leerlingen zetten een geschikte zoekstrategie in bij het selecteren van digitale en 

niet-digitale bronnen om een informatievraag te beantwoorden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Soorten bronnen zoals personen, digitale en niet-digitale tijdschriften, 

encyclopedieën, boeken, audiovisueel materiaal 
- Soorten zoekstrategieën voor bronnen zoals trefwoord, synoniem, auteur 
- Criteria om geschiktheid van een zoekstrategie te toetsen zoals onderwerp, zoekterm, 

functionaliteit van databank of zoekmachine, zoekmethode, documenttype 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van zoekstrategieën voor bronnen 

- Toepassen van criteria om de geschiktheid van een zoekstrategie kritisch te beoordelen 
- Toepassen van reflectievaardigheden 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

13.4 De leerlingen gebruiken verklarende en oriënterende overzichten om informatie 

in een digitale en niet-digitale bron terug te vinden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Soorten verklarende overzichten: legende, schaal, oriëntatie van een kaart, 

determineertabel 

- Soorten oriënterende overzichten: inhoudstafel, register, digitale en niet- digitale 

navigatietools, GIS-viewers 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van verklarende overzichten 

- Gebruiken van oriënterende overzichten 
 

Met inbegrip van context 

*De eindterm wordt gerealiseerd door gebruik te maken van verklarende en oriënterende 

overzichten relevant voor de inhoudelijke sleutelcompetentie(s). 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

13.5 De leerlingen beoordelen digitale en niet-digitale bronnen en informatie op 

betrouwbaarheid, correctheid en bruikbaarheid in functie van een informatievraag en aan de 

hand van criteria. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid 

- Soorten bronnen zoals personen, digitale en niet-digitale tijdschriften, 
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encyclopedieën, boeken, audiovisueel materiaal 

- Criteria om de bruikbaarheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van bronnen en 

informatie te toetsen 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van criteria om de bruikbaarheid, de correctheid en de 

betrouwbaarheid van informatie te toetsen 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
 

13.6 De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale informatie uit verschillende bronnen op 

een strategische manier tot een samenhangend en bruikbaar geheel. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Leeractiviteiten om informatie te verwerken, begrijpen en onthouden: selecteren, 

analyseren, relateren, concluderen, structureren 

- Bruikbare gehelen: schema, tabel, grafiek, diagram en andere bruikbare gehelen 

zoals mindmap, tekening, samenvatting 

- Ethische aspecten bij het verwerken van informatie 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van gerichte leeractiviteiten om informatie te verwerken, begrijpen en 

onthouden 
- Ontwikkelen van bruikbare gehelen 
*Metacognitieve kennis 

- Leeractiviteiten om informatie te verwerken, begrijpen en onthouden 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

13.7 De leerlingen zetten studievaardigheden strategisch in om zich leerinhouden eigen te 

maken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Cognitieve verwerkingsstrategieën zoals reproductiegerichte verwerking, 

toepassingsgerichte verwerking, diepteverwerking met inbegrip van cognitieve 

leeractiviteiten zoals structureren, zich vragen stellen bij de leerinhoud, 

memoriseren, herhalen, selecteren, relateren, toepassen, inoefenen 

- Regulatiestrategieën zoals co-regulatie, socially shared regulation, zelfregulatie met inbegrip 

van regulatie-activiteiten zoals plannen monitoren, evalueren, bijsturen 

- Relatie tussen regulatie en verwerking 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van verwerkingsstrategieën in relatie tot het leerdoel 

- Toepassen van regulatiestrategieën 

- Toepassen van reflectievaardigheden 

*Metacognitieve kennis 

- Zelfkennis als lerende 

> Eigen mogelijkheden en beperkingen bij het leren 

> Eigen voorkeuren bij het leren 

> Eigen leeropvattingen en leerproces in functie van de regulatie ervan 

- Verwerkings- en regulatiestrategieën 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
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13.8 De leerlingen maken een eenvoudige bibliografie op. 
 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Bibliografie 

*Procedurele kennis 

- Opmaken van een eenvoudige bibliografie 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

13.9 De leerlingen stellen verwerkte informatie voor volgens een zelf gekozen digitale en 

een niet-digitale presentatievorm. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Digitale en niet-digitale presentatievormen zoals digitale voorstelling, grafiek, maquette, 

muzische expressie, mindmap, geschreven tekst 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van een digitale en een niet-digitale presentatievorm 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

13.10 De leerlingen beheren zelf op structurele wijze informatie digitaal en niet- digitaal. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Digitale en niet-digitale informatiedragers zoals harde schijf, stick, cloud, 

klasseersysteem 

- Digitale en niet-digitale ordeningstechnieken zoals mappenstructuur, ordening op thema 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van digitale en niet-digitale ordeningstechnieken 

- Opmaken van een zelfgekozen structuur 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

 
Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van 
geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools. 

 
13.11 De leerlingen formuleren, na analyse van een aangereikt probleem, een 

onderzoeksvraag en een hypothese. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Onderzoeksvraag 

- Hypothese 

- Invalshoeken om een probleem te bekijken 

- Criteria voor een onderzoeksvraag zoals onderzoekbaar, haalbaar, 

ondubbelzinnig, afgebakend, relevant, beknopt, vraagvorm 

- Criteria voor een hypothese zoals toetsbaar, ondubbelzinnig, afgebakend, relevant, 

beknopt 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van criteria bij de formulering van een onderzoeksvraag en een hypothese 
- Toepassen van principes van inductief en deductief redeneren 
- Uitvoeren van een probleemanalyse 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

13.12 De leerlingen voeren een onderzoekstechniek uit om digitale en niet- digitale 

gegevens te verwerven in functie van een onderzoeksvraag. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Soorten onderzoekstechnieken: experiment en meting en andere technieken zoals 

observatie, interview, enquête, algoritme 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van een onderzoekstechniek 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
 

13.13 De leerlingen voeren een zelfgekozen en geschikte oplossingsstrategie uit in functie 

van een onderzoek of een probleem. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Algoritme, heuristiek 

- Criteria om een geschikte oplossingsstrategie te bepalen zoals doelstellingen, 

beschikbaarheid van gegevens, tijd, middelen 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van specifieke oplossingsstrategieën en specifieke vuistregels 

- Toepassen van criteria om een geschikte oplossingsstrategie te bepalen 

- Toepassen van reflectievaardigheden 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
 

13.14 De leerlingen formuleren een conclusie bij een onderzoeksvraag en een antwoord 

op een hypothese op basis van eigen onderzoeksresultaten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Criteria voor een conclusie zoals onderzoeksgebaseerd, bondig, relevant, eenduidig, 

gestructureerd 
*Procedurele kennis 
- Gebruiken van voorkennis 

- Gebruiken van de tijdens het onderzoek verworven informatie 

- Toepassen van criteria voor het formuleren van een conclusie 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren. 
 

13.15 De leerlingen beoordelen hun leerproces en hun leerresultaat op 

afgesproken momenten. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 
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- Evaluatiecriteria 

- Tijdsplanning en monitoring 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van evaluatiecriteria 

*Metacognitieve kennis 

- Zelfkennis als lerende 

> Eigen mogelijkheden en beperkingen 

> Eigen leerproces en leerresultaat in functie van de regulatie ervan 
 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt gerealiseerd via afspraken tussen leraar-leerling of tussen leerlingen 

onderling. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

 
13.16 De leerlingen analyseren sterktes en zwaktes van hun leerresultaat en leerproces 

in functie van hun leerloopbaan. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Sterkte-zwakteanalyse 

- Attributie: intern, extern, stabiel, instabiel 

- Leerloopbaan met aspecten zoals opleidingen, levenslang leren 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van een sterkte-zwakteanalyse 

- Toepassen van reflectievaardigheden 

*Metacognitieve kennis 

- Zelfkennis als lerende 

> Attributie: intern, extern, stabiel, instabiel 

> Eigen leerproces en leerresultaat in functie van de regulatie ervan 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor 

waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen 

conflicterende aspecten 

 
13.17 De leerlingen reguleren hun leeropvattingen, hun leerproces en hun 

leerresultaat aan de hand van strategieën. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Leeropvattingen zoals de eigen houding, het eigen gevoel, de eigen motivatie, de eigen 

perceptie van de moeilijkheid en meerwaarde, de eigen mogelijkheden 

- Regulatiestrategieën zoals co-regulatie, socially shared regulation, zelfregulatie met inbegrip 

van regulatie-activiteiten zoals plannen monitoren, evalueren, bijsturen 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van regulatiestrategieën 

*Metacognitieve kennis 

- Zelfkennis als lerende 

> Motivatie en emotie 
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> Eigen mogelijkheden en beperkingen 

> Eigen leeropvattingen, leerproces en leerresultaat in functie van de regulatie ervan 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 

 
Samen het leerproces vormgeven. 
 

13.18 De leerlingen versterken hun vaardigheden van samen leren in functie van gedeelde 

leerdoelen.° (attitudinaal) 

 
Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren. 
 

13.19 De leerlingen gebruiken schooltaal en domeinspecifieke taal in functie van hun 

leerproces. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen 

*Conceptuele kennis 

- Register: school- en domeinspecifieke taal 

*Procedurele kennis 

- Gebruiken van een register: school- en domeinspecifieke taal 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

 

 

 
 

14. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid 
 

Zie eindtermen 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 5.1, 5.3, 5.5, 13.1, 13.2, 13.15, 13.16, 

13.17, 3.18, 16.5, 16.7 
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15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin 

en loopbaancompetenties 

Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
15.1 De leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging door exploratie van zelfgekozen 

technieken en methodieken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Creatief denkproces: divergerende fase 

> Brainstormtechnieken en andere methodieken om een veelheid aan ideeën te bekomen 

> Valkuilen bij de divergerende fase 

*Procedurele kennis 

- Identificeren en beschrijven van een uitdaging aan de hand van aangereikte richtvragen 

- Toepassen van een creatief denkproces: divergerende fase 

> Toepassen van brainstormtechnieken en andere methodieken om een veelheid aan ideeën 

te bekomen 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen voorkeuren en interesses gerelateerd aan een uitdaging 
 

Met inbegrip van context 

* De uitdaging is een zelf geïdentificeerde uitdaging waarvoor de afbakening aangereikt 

wordt. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

Affectieve dimensie°: Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

 
De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen 
afwegen en het gekozen idee realiseren. 

 
15.2 De leerlingen onderzoeken de uitvoerbaarheid van ideeën rekening houdend met zelf 

geselecteerde criteria. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Criteria om de uitvoerbaarheid van ideeën te onderzoeken zoals ethische principes, 

duurzaamheid, tijd en middelen, meerwaarde 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van een creatief denkproces: convergerende fase 

> Clusteren, combineren, evalueren en selecteren 

- Selecteren en toepassen van criteria om de uitvoerbaarheid van ideeën te 

onderzoeken 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

 
15.3 De leerlingen ontwikkelen één of meerdere doelstellingen voor het omzetten van ideeën 

in acties. 

 
Met inbegrip van kennis 
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*Conceptuele kennis 

- Een methode om doelstellingen te ontwikkelen zoals SMART 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van een methode om doelstellingen te ontwikkelen zoals SMART 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
 

15.4 De leerlingen maken efficiënte en bewuste keuzes met betrekking tot tijd en 

hulpmiddelen bij het stapsgewijs uitwerken van een zelfgekozen idee om één of meerdere 

zelfbepaalde doelstellingen te bereiken. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Hulpmiddelen zoals mensen, informatie, gereedschappen, toepassingen, 

grondstoffen, energie 
*Procedurele kennis 
- Toepassen van planningstechnieken: stappenplan, tijdspad 

- Efficiënt en bewust inzetten van hulpmiddelen in functie van zelfbepaalde 

doelstellingen 
- Gebruiken van een kwaliteitssysteem of een werkwijze zoals PDCA 
- Toepassen van reflectievaardigheden 

 
Met inbegrip van context 

* Met "stapsgewijs" wordt bedoeld dat de leerlingen de nodige ruimte krijgen om te 

experimenteren, om bijsturingen te doen en om eventueel te mislukken. Het leerproces is 

belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

 
(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 

 
15.5 De leerlingen maken onderbouwde en duurzame keuzes aan de hand van zelfbepaalde 

criteria en aangereikte strategieën rekening houdend met de gevolgen van hun keuzes op 

korte en lange termijn. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Rationele, emotionele en intuïtieve keuzes 

- Keuzecriteria 

*Procedurele kennis 

- Afwegen van keuzecriteria 

- Toepassen van keuzestrategieën 

- Vermijden van veel voorkomende valkuilen bij het maken van keuzes 

- Toepassen van reflectievaardigheden 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen voorkeuren en interesses 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 
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15.6 De leerlingen onderzoeken het studie- of loopbaanaanbod rekening houdend met hun 

talenten en interesses in functie van een gefundeerde studiekeuze. 

 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Leeropvattingen 

- Studieaanbod zoals domeinen, finaliteiten, onderwijsvormen, studierichtingen, verticale en 

horizontale samenhang tussen studierichtingen 
- Loopbaanaanbod zoals beroepen, takenpakket, evoluties op de arbeidsmarkt 
*Procedurele kennis 

- Toepassen van keuzestrategieën 

- Interageren met anderen met betrekking tot studie- en loopbaanmogelijkheden, talenten en 

interesses 
- Toepassen van reflectievaardigheden 
*Metacognitieve kennis 

- Eigen voorkeuren en interesses 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen 

- Motivatie 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 
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16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie 
 

Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren. 

 
16.1 De leerlingen tonen interesse voor elkaars kunst- en cultuuruitingen.° 

(attitudinaal) 

 
16.2 De leerlingen lichten hun interesse voor kunst- en cultuuruitingen toe. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Kunst- en cultuuruitingen zoals dans, film, game, graffiti, kledij, landschap, lied 

- Culturele persoonlijkheid zoals in keuzes in kledij, muziek, taal 

- Uniciteit van een esthetische ervaring 

- Rol van aversie, empathie en respect in wederzijds begrip 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen culturele persoonlijkheid 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

16.3 De leerlingen illustreren op basis van waarnemingen van kunst- en cultuuruitingen 

gelijkenissen en verschillen in hun interpretatie van bedoeling en onderwerp. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Zintuigelijk waarneembare kenmerken zoals beweging, geur, klank, kleur 

- Onderwerpen van kunst- en cultuuruitingen zoals dood, het alledaagse, geboorte, 

geschiedenis, liefde, leven, rituelen 

- Bedoelingen van kunst- en cultuuruitingen zoals aankaarten, confirmeren, commercieel 

voordeel halen, decoreren, entertainen, identiteit vormgeven, informeren, in vraag stellen, 

maatschappelijk belang dienen, praktisch gebruiken, revolteren, schoonheid creëren 

- Gelaagdheid bij interpretatie van onderwerpen van kunst- en cultuuruitingen 

- Gelaagdheid van de interpretatie van bedoelingen van kunst- en cultuuruitingen 

- Uniciteit van een esthetische ervaring 

*Procedurele kennis 

- Waarnemen van kunst- en cultuuruitingen 

- Geven van betekenis aan kunst- en cultuuruitingen 

- Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit) 

- Toepassen van uitdrukkingswijzen zoals verwoorden, verbeelden, bewegen en verklanken 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
 

16.4 De leerlingen analyseren het zintuiglijk waarneembare van kunst- en 

cultuuruitingen in interactie met de bedoelingen en de onderwerpen ervan. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Vormgeving, inhoud, uitdrukkingsvorm, expressie 

- Kunst- en cultuuruitingen zoals dans, film, game, graffiti, kledij, landschap, lied 

- Zintuiglijk waarneembare kenmerken zoals beweging, geur, klank, kleur 

- Onderwerpen van kunst- en cultuuruitingen zoals dood, het alledaagse, geboorte, 

geschiedenis, liefde, leven, rituelen 

- Bedoelingen van kunst- en cultuuruitingen zoals aankaarten, confirmeren, commercieel 
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voordeel halen, decoreren, entertainen, identiteit vormgeven, informeren, in vraag stellen, 

maatschappelijk belang dienen, praktisch gebruiken, revolteren, schoonheid creëren 

- Invloed van waarden, normen en gewoontes 
*Procedurele kennis 

- Toepassen van methodes voor het analyseren van de interactie tussen de betekenis van het 

zintuiglijk waarneembare, de bedoelingen en de onderwerpen van kunst- en cultuuruitingen 

zoals beoogde en reële impact 

- Toepassen van uitdrukkingswijzen zoals verwoorden, verbeelden, bewegen en verklanken 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

Uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden. 
 

16.5 De leerlingen drukken uit hoe kunst- en cultuuruitingen hun gedachten, gevoelens 

en gedrag beïnvloeden. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Interactie tussen waarnemingen, gedachten, gevoelens en gedragingen 

- De invloed van tijd, ruimte, maatschappelijke positie en persoonskenmerken 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van uitdrukkingswijzen zoals verwoorden, verbeelden, bewegen en verklanken 

*Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten, gevoelens en gedrag 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
 

16.6 De leerlingen drukken vanuit hun ervaring met creatieprocessen hun waardering 

uit voor inhoud en vormgeving van kunst- en cultuuruitingen. 

Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Vormgeving: artistieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de feitenkennis 

van eindterm 16.7 
*Conceptuele kennis 
- Criteria om waardering uit te drukken 

> Vormgeving: artistieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de feitenkennis 

van eindterm 16.7 
> Samenhang van vormgeving en inhoud 
> Uniciteit van een esthetische ervaring 

*Procedurele kennis 

- Toepassen van uitdrukkingswijzen zoals verwoorden, verbeelden, bewegen en verklanken 
*Metacognitieve kennis 
- Eigen expressieve ervaring met het creatieproces 

 
Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 
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Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk. 

 
16.7 De leerlingen creëren artistiek werk vanuit hun verbeelding. 

 
Met inbegrip van kennis 

*Feitenkennis 

- Afhankelijk van de gekozen kunst- en cultuuruitingen terminologie met betrekking tot 

beeld, muziek, drama, dans of audiovisuele media, apart of gecombineerd 

In het geval van 

> Beeld 

• Bouwstenen zoals compositie, kleur, licht, lijn, ruimte, textuur, vorm 

• Technieken: twee- en driedimensioneel zoals boetseren, fotograferen, maquettes 

maken, met textiel werken, schilderen 
• Materialen zoals klei, licht, papier, recuperatiematerialen, steen, verf 
> Muziek 

• Bouwstenen zoals dynamiek, klankkleur, melodie, ritme, samenklank, structuur, 

tempo, vorm 
• Technieken zoals body percussion, improvisatie, samenzang 
• Materialen zoals instrumenten, lichaam, stem, voorwerpen 

> Drama 

• Bouwstenen zoals rol, ruimte, structuur, samenspel, tijd 

• Technieken zoals clownerie, figurentheater, improvisatie, mime, teksttheater 

• Materialen zoals decor, geluid, kostuums, lichaam, taal 

> Dans 

• Bouwstenen zoals kracht, ruimte, relatie, tijd 

• Technieken zoals bewegingsreeks, choreografie, dansexpressie, 

dansimprovisatie 
• Materialen zoals decor, geluid, lichaam, voorwerpen 
> Audiovisuele media 

• Bouwstenen zoals camerabeweging, geluid, kader, licht, montage 

• Technieken zoals montage, opname, sonorisatie 

• Materialen zoals microfoon, montageunit, smartphone 

*Conceptuele kennis 

- Inhoud: onderwerp en bedoeling 

- Artistiek creatieproces 

- Elementaire artistieke vaktaal: samenhang, herhaling, contrast, verwachting, verrassing 

- Afhankelijk van de gekozen kunst- en cultuuruitingen terminologie met betrekking tot 

beeld, muziek, drama, dans of audiovisuele media, apart of gecombineerd 

In het geval van 

> Beeld 

• Bouwstenen zoals compositie, kleur, licht, lijn, ruimte, textuur, vorm 

• Technieken: twee- en driedimensioneel zoals boetseren, fotograferen, maquettes 

maken, met textiel werken, schilderen 

• Materialen zoals klei, licht, papier, recuperatiematerialen, steen, verf 

> Muziek 

• Bouwstenen zoals dynamiek, klankkleur, melodie, ritme, samenklank, structuur, 

tempo, vorm 

• Technieken zoals body percussion, improvisatie, samenzang 

• Materialen zoals instrumenten, lichaam, stem, voorwerpen 

> Drama 

• Bouwstenen zoals rol, ruimte, structuur, samenspel, tijd 

• Technieken zoals clownerie, figurentheater, improvisatie, mime, teksttheater 

• Materialen zoals decor, geluid, kostuums, lichaam, taal 

> Dans 

• Bouwstenen zoals kracht, ruimte, relatie, tijd 
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• Technieken zoals bewegingsreeks, choreografie, dansexpressie, 

dansimprovisatie 

• Materialen zoals decor, geluid, lichaam, voorwerpen 

> Audiovisuele media 

• Bouwstenen zoals camerabeweging, geluid, kader, licht, montage 

• Technieken zoals montage, opname, sonorisatie 

• Materialen zoals microfoon, montageunit, smartphone 

*Procedurele kennis 

- Selecteren van ideeën zoals bij eigen gedachten en gevoelens stilstaan, artistieke 

werken bestuderen, indrukken of objecten verzamelen 

- Koppelen van de eigen bedoeling aan vormgeving via methodes zoals trial and error, try-out 
- Gebruiken van basistechnieken van de gekozen discipline 
*Metacognitieve kennis 

- Eigen expressieve ervaring met het creatieproces 

- Eigen verbeelding 
 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, 

opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, 

maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten 
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3. De cesuurdoelen Freinetpedagogie tweede graad 
 

De cesuurdoelen Freinetpedagogie zijn de leerdoelen eigen aan de studierichting Freinetpedagogie 

van de tweede graad. Ze moeten op het eind van de graad bereikt zijn door de leerlingen die de 

studierichting Freinetpedagogie volgen (bij Keerpunt zijn dat alle leerlingen).  

De cesuurdoelen bereiden de leerlingen voor op de studierichting Freinetpedagogie in de derde 

graad, waarvoor de specifieke eindtermen intussen al zijn vastgelegd door het bestuur van 

Freinetscholen Keerpunt in samenspraak met de Vlaamse overheid.1 

De Vlaamse overheid heeft de verschillende studierichtingen van het secundair onderwijs gekoppeld 

aan een aantal “wetenschapsdomeinen”. De cesuurdoelen van de studierichting Freinetpedagogie 

zijn gebundeld in de domeinen “algemene doorstroomcompetenties”, “moderne talen”, “kunst en 

cultuur” en “sociale wetenschappen”.  

Hier volgen, voor elk wetenschapsdomein, de cesuurdoelen voor het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie in de tweede graad. De nummering stemt overeen met de opsomming van de 

wetenschapsdomeinen in het eindtermendecreet. 

1.2 Algemene doorstroomcompetenties – historisch en cultureel bewustzijn 

1.2.1* Doelzin  

 De leerlingen onderscheiden voor de middeleeuwen en de 

vroegmoderne tijd kenmerken van westerse en niet-westerse 

samenlevingen, gelijkenissen en verschillen in kenmerken tussen 

samenlevingen, gelijkenissen en verschillen in kenmerken van 

samenlevingen uit vorige periodes, evenals kenmerken van 

interculturele contacten. 

 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Kenmerken van westerse en niet-westerse samenlevingen uit de 
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd voor elk van de 
maatschappelijke domeinen: 
> Politiek: staatsvorming en veranderende territoriale invulling; 
imperialisme; kolonialisme; politieke revolutie; bestuurlijke organisatie 
en staatsvorm (zoals monarchie, republiek, stadstaat, absolutisme, 
democratie) met kenmerken zoals grondwet, volkssoevereiniteit, 
vertegenwoordiging, (de)centralisatie, rechtspraak 
> Sociaal: gelaagde samenleving; nomadische, agrarische en industriële 
samenleving; stedelijke samenleving; (on)gelijkheid; (on)vrijheid; 
slavernij; oorlog, geweld en vrede; minderheden; migratie; kenmerken 
zoals gezinsorganisatie; demografische processen; interactie met 
natuur; wij-zij-denken; burgerrechten 
> Cultureel: kunst- en cultuuruitingen; filosofie; levensbeschouwing en 
levensbeschouwelijke organisatie; religieuze hervormingen en breuk; 
multiculturele samenleving; wetenschappen en technologie; drukkunst; 

 

 
1 In de derde graad zijn er naast de hierboven genoemde domeinen ook specifieke eindtermen voor 

onder meer “uitgebreide statistiek” in het domein “wiskunde” toegevoegd. 
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kenmerken zoals tradities en gewoonten; mens- en wereldbeelden; 
mentaliteiten; culturele en artistieke stromingen; onderwijs 
> Economisch: economische systemen; landbouw; nijverheid; handel; 
industrialisering; mondialisering; kapitalisme; koopkracht en 
levensstandaard; arbeidsorganisatie; kenmerken zoals vraag en 
aanbod; concurrentie; commercialisering; overheidsregulering, 
transport(r)evolutie; innovatie 

 *Conceptuele kennis  

 - Kenmerken van westerse en niet-westerse samenlevingen uit de 
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd voor elk van de 
maatschappelijke domeinen: 
> Politiek: staatsvorming en veranderende territoriale invulling; 
imperialisme; kolonialisme; politieke revolutie; bestuurlijke organisatie 
en staatsvormen (zoals monarchie, republiek, stadstaat, absolutisme, 
democratie) met kenmerken zoals grondwet, volkssoevereiniteit, 
vertegenwoordiging, (de)centralisatie, rechtspraak 
> Sociaal: gelaagde samenleving; nomadische, agrarische en industriële 
samenleving; stedelijke samenleving; (on)gelijkheid; (on)vrijheid; 
slavernij; oorlog, geweld en vrede; minderheden; migratie; kenmerken 
zoals gezinsorganisatie; demografische processen; interactie met 
natuur; wij-zij-denken; burgerrechten 
> Cultureel: kunst- en cultuuruitingen; filosofie; levensbeschouwing en 
levensbeschouwelijke organisatie; religieuze hervormingen en breuk; 
multiculturele samenleving; wetenschappen en technologie; drukkunst; 
kenmerken zoals tradities en gewoonten; mens- en wereldbeelden; 
mentaliteiten; culturele en artistieke stromingen; onderwijs 
> Economisch: economische systemen; landbouw; nijverheid; handel; 
industrialisering; mondialisering; kapitalisme; koopkracht en 
levensstandaard; arbeidsorganisatie; kenmerken zoals vraag en 
aanbod; concurrentie; commercialisering; overheidsregulering; 
transport(r)evolutie; innovatie 
- Verbanden en dynamiek tussen de maatschappelijke domeinen  
- Gelijkenissen en verschillen in dezelfde periode (synchroon) en tussen 
verschillende periodes (diachroon) 
- Aard van de interculturele contacten zoals gelijke of ongelijke 
machtsverhouding, vreedzaam of gewelddadig contact, wederkerigheid 
of uitbuiting in het contact, cultuurvermenging of dominantie, 
wederzijdse perceptie, wederzijdse impact 

 

 *Procedurele kennis  

 - Hanteren van meerdere perspectieven (multiperspectiviteit)  

 *Metacognitieve kennis  

   

 Met inbegrip van context  

   

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Analyseren 
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1.2.2* Doelzin  

 De leerlingen evalueren een historische vraag op basis van de soort, de 

onderzoekbaarheid en de situering ervan in het historisch 

referentiekader. 

 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Structuurbegrippen met betrekking tot 

> Tijd: millennium, eeuw, jaar, tijdrekening, chronologie, periode, 

continuïteit, verandering, breuk, evolutie, revolutie, duur, 

gelijktijdigheid, ongelijktijdigheid 

> Ruimte: lokaal, regionaal, (West-)Europees, westers en niet-westers, 

mondiaal, centrum-periferie, opengesloten ruimte, stedelijk en ruraal, 

continentaal en maritiem 

> Maatschappelijke domeinen: politiek, sociaal, cultureel, economisch 

- Structuurbegrippen met betrekking tot typische historische 
redeneerwijzen: oorzaak en gevolg, toeval, perspectief, historische 
inleving, continuïteit, verandering, argument, bewijs, gelijktijdigheid en 
ongelijktijdigheid, bedoelde en onbedoelde handelingen en gevolgen en 
structuurbegrippen zoals structurele en incidentele oorzaak, historische 
contextualisering, de menselijke en structurele (f)actoren (agency), 
analogie, verband, veralgemening, stereotypering 

 

 *Conceptuele kennis  

 - Standplaatsgebondenheid 

- Soorten historische vragen: vraag over het verleden, over de relatie 

verleden-heden, over de totstandkoming van historische kennis of over 

representaties van het verleden 

- Criteria voor de onderzoekbaarheid van een vraag zoals afbakening in 
tijd, ruimte of maatschappelijk domein, bestaan van bronnen, 
relevantie van bronnen, gebruik van historische redeneerwijzen, 
beschikbare tijd en middelen 

 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van historische redeneerwijzen: causaal redeneren, 

meerdere perspectieven hanteren, zich inleven in de context van het 

verleden, continuïteit en verandering analyseren, bewijs gebruiken, 

actualiseren en historiseren, tussen historische feiten verbanden leggen 

en historische redeneerwijzen zoals historisch contextualiseren, over 

bronnen reflecteren, de menselijke en de structurele (f)actoren 

(agency) benoemen, historische analogieën leggen, veralgemening en 

stereotypering onderzoeken 

 

 *Metacognitieve kennis  

   

 Met inbegrip van context  

   

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Evalueren 

 

  



 

Geïntegreerd leerplan secundair freinetonderwijs 2021/3 – tweede graad ASO 142 

1.2.5* Doelzin  

 De leerlingen brengen aspecten van vormgeving in kunst- en 

cultuuruitingen in verband met de context waarin die voorkomen. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

   

 *Conceptuele kennis  

 - Aspecten van vormgeving zoals materialen, technieken en functie, in 

tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen 

- Uitingen van kunst en cultuur zoals in media, in materieel en 
immaterieel erfgoed, in artistiek werk 

 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van methodes om aspecten van vormgeving in verband te 

brengen met de context waarin die voorkomen 
 

 *Metacognitieve kennis  

   

 Met inbegrip van context  

   

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Analyseren 

 

2.1 Talen algemeen – algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek 

2.1.1* Doelzin  

 De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen tussen talen 

om hun inzicht in taalverwantschap en classificatie van talen te 

vergroten. 

 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  

 *Conceptuele kennis  

 - Aspecten van taalverwantschap: taalfamilies, classificatie van talen 

- Elementaire lexicale en syntactische bouwstenen van talen 

- Verwantschap en classificaties van talen: 

> Op basis van gemeenschappelijke syntactische kenmerken, in het 

bijzonder op basis van volgorde van woorden en zinsdelen: SVO-taal, 

SOV-taal 

> Op basis van lexicale gelijkenissen 

 

 *Procedurele kennis  

 - Inzetten van het eigen meertalig repertoire: kennis van het 

Nederlands en van andere talen  

- Analyseren van talen op verschillende vlakken zoals 

> Syntactisch: volgorde van woorden en zinsdelen  

> Lexicaal: lexicale bouwstenen  

 

 Met inbegrip van context  

 * De vergelijking tussen de talen wordt gerealiseerd binnen de context 

van minstens één taal van de cesuurdoelen van de studierichting. 
 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Analyseren 
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2.2 Talen algemeen – sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten  

2.2.1* Doelzin  

 De leerlingen onderscheiden aspecten van talige diversiteit in de 

samenleving waarin ze leven. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Conceptuele kennis  

 - Meerderheidstaal, minderheidstaal, lingua franca, Global English 

- Overeenkomsten en verschillen tussen talen 

- Schriftsystemen zoals Latijns schrift, Arabisch schrift, cyrillisch schrift, 

karakterschrift 

- Indicatoren van taalvitaliteit 

- Gebruik van code-mixing, code-switching en translanguaging, 

luistertaal 

- Sociale mobiliteit, integratie 

- Meertaligheid 

 

 Met inbegrip van context  

 * Het cesuurdoel wordt gerealiseerd binnen de context van minstens 

één taal van de cesuurdoelen van de studierichting. 
 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Begrijpen 

2.6 Nederlands – taalsystematiek  

2.6.1* Doelzin  

 De leerlingen analyseren aspecten van het Nederlands als taalsysteem om 

hun inzicht in het taalsysteem te vergroten. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  

 *Conceptuele kennis  

 - Fonologisch domein 

> Open en gesloten lettergrepen 

> Stemloze en stemhebbende medeklinker 

> Articulatie 

- Morfologisch domein 

> Overgankelijk en onovergankelijk werkwoord 

> Woordsoorten 

- Syntactisch domein 

> Genus: de-woord, het-woord, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig 

> Getal 

> Woordvolgorde: hoofdzinsvolgorde, bijzinsvolgorde, tangconstructie 

> Werkwoordelijke eindgroep 

> Betrekkelijke bijzin, antecedent 

> Zinsdelen 

 

 *Procedurele kennis  

 - Fonologisch, morfologisch en syntactisch analyseren van aspecten van 

het Nederlands als taalsysteem  

- Taal- en redekundig ontleden van zinnen 

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Analyseren 
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2.7 Nederlands – literatuur  

2.7.1* Doelzin  

 De leerlingen analyseren hoe literatuur en de plaats die ze inneemt in de 

maatschappij evolueren doorheen de tijd. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  

 *Conceptuele kennis  

 - Literair-historische achtergrond van teksten m.i.v. kenmerken van 

romantiek en realisme 

- Adaptatie zoals film, dans, theater, musical 

 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van strategieën om literatuur te analyseren zoals  

> het leggen van verbanden binnen en tussen teksten 

> het leggen van verbanden tussen teksten en literaire stromingen 

> het leggen van verbanden tussen teksten, de literair-historische context 

en de maatschappelijke context 

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Analyseren 

 

2.8 Nederlands – communicatieve vaardigheden 

2.8.1* 

(= 

2.10.1* 

voor MT) 

Doelzin  

 De leerlingen vatten mondelinge teksten schriftelijk of mondeling samen 

in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Conceptuele kennis  

 - Sleutelwoorden, kernzinnen 

- Herformulering, samenvatting 

- Criteria van een samenvatting 

 

 *Procedurele kennis  

 - Verkort weergeven van de inhoud van mondelinge teksten en 

herformuleren op het vlak van woordgebruik en zinsbouw  

- Toepassen van strategieën: sleutelwoorden en kernzinnen noteren 

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Creëren 
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4.1 Kunst en cultuur – artistieke expressie: individuele gedrevenheid tonen 

4.1.1* Doelzin 

 De leerlingen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden.° (attitudinaal) 

 

4.2 Kunst en cultuur – artistieke expressie: creëren en (drang tot) innoveren 

4.2.1* Doelzin  

 De leerlingen komen actief tot artistieke creaties, benaderingen en 

inzichten. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  

 *Conceptuele kennis  

 Met betrekking tot de gekozen artistieke expressievorm: beeld, muziek, 

drama, dans of audiovisuele media of een combinatie ervan 

- Vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken van kunststromingen en 

kunstenaars  

- Artistiek parcours 

 

In het geval van:   

- Beeld:  

> Bouwstenen in al hun zintuiglijke aspecten: compositie (zoals lijn, vorm), 

textuur, ruimte, kleur en licht. 

> Technieken: 

tweedimensioneel: tekenen, fotograferen, printen 

driedimensioneel zoals installatie bouwen, printen, boetseren, maquettes 

maken, met textiel werken, digitale technieken hanteren 

> Materialen: digitale tools en analoge middelen zoals klei, verf, licht, steen, 

papier, textiel, metaal, hout, recuperatiematerialen 

- Muziek:  

> Bouwstenen: ritme, tempo, dynamiek, klankkleur, melodie, samenklank, 

structuur en vorm, harmonie  

> Technieken: uitvoeren in diverse vormen zoals solo, ensemble, 

samenzang, samenspel, improvisatie, variëren, versieren 

> Materialen: digitale en analoge instrumenten, lichaam, stem  

- Drama:  

> Bouwstenen: personage, tijd, ruimte, structuur van verhaal of scène, 

verbale en non-verbale expressie, emotie 

> Technieken: theatrale stijlen, improvisatie en theatercodes, inleving en 

samenspel  

> Materialen: lichaam, stem, taal, kostuum, decor, rekwisieten, digitale tools  

- Dans:  

> Bouwstenen: lichaam, ruimte, tijd, dynamische bewegingskwaliteiten, 

muzikaliteit, inleving  

> Technieken: klassieke en hedendaagse danstechnieken, improvisatie, 

basisprincipes van compositie en choreografie 

> Materialen: lichaam, licht, digitale tools, muziek, decor, kostuum  

- Audiovisuele media:  

> Bouwstenen: kader, camerabeweging, montage, licht en geluid  
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> Technieken: scenario, opname, montage, sonorisatie  

> Materialen: digitale en analoge tools 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen: 

artistieke creaties bestuderen, verzamelen van indrukken of objecten, 

documenteren zoals fotograferen, schetsen, luisteren of kijken naar 

opnames, maken van opnames, naar concerten gaan, naar voorstellingen 

gaan, lezen 

- Exploreren en experimenteren met de eigen en andere artistieke 

expressievormen 

- Verkennen van artistieke bouwstenen, technieken en materialen in functie 

van de te creëren betekenis of van het te bereiken effect  

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Creëren 

4.2.2* Doelzin  

 De leerlingen exploreren expressiemogelijkheden van artistieke 

bouwstenen, technieken en materialen. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

   

 *Conceptuele kennis  

 - Vormgeving: artistieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in 
de conceptuele kennis van cesuurdoel 4.2.1* 
- Samenhang en relaties tussen bouwstenen, technieken en materialen 
- Inhoud: onderwerp en bedoeling 
- Artistiek creatieproces 

 

 *Procedurele kennis  

 - Exploreren van de expressiemogelijkheden van artistieke bouwstenen, 
technieken en materialen zoals met verschillende materialen dezelfde 
effecten bekomen, met dezelfde technieken verschillende effecten 
bekomen, verschillende composities maken  
- Toepassen van werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen zoals 
artistieke werken bestuderen, indrukken verzamelen, objecten verzamelen , 
noteren, documenteren 

 

 *Metacognitieve kennis  

   

 Met inbegrip van context  

   

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Analyseren 

 

4.3 Kunst en cultuur – artistieke expressie: vakdeskundigheid inzetten 

4.3.1* Doelzin  

 De leerlingen zetten kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en 

materialen in in functie van een artistieke creatie. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  

 *Conceptuele kennis  
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 - Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de 

conceptuele kennis van het cesuurdoel 4.2.1* 
 

 *Procedurele kennis  

 -Toepassen van artistieke bouwstenen, technieken en materialen op een 

geïntegreerde wijze vermeld in de procedurele kennis van het cesuurdoel 

4.2.1* in functie van de artistieke creatie. 

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Creëren 

 

4.4 Kunst en cultuur – artistieke expressie: onderzoeken 

4.4.1* Doelzin  

 De leerlingen beargumenteren keuzes in hun artistiek proces en in hun creatie 

in dialoog met anderen. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel.  

 *Conceptuele kennis  

 - Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de 

conceptuele kennis van het cesuurdoel 4.2.1* 
 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van methodes om hun artistieke proces en hun creatie te 

analyseren zoals vanuit meerdere perspectieven benaderen, afstand nemen, 

vergelijken 

- Toepassen van methodes om in dialoog te gaan over hun artistieke proces en 

hun creatie zoals verwoorden, verbeelden, bewegen en verklanken 

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Evalueren 

4.4.2* Doelzin  

 De leerlingen reflecteren aan de hand van criteria over hun artistiek product en 

proces en dat van hun medeleerlingen. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel.  

 *Conceptuele kennis  

 - Inhoud: onderwerp en bedoeling  
- Artistiek creatieproces  
- Vorm-, stijl- en uitdrukkingskenmerken van kunstenaars  
- Criteria 
> Koppeling van intentie aan vormgeving  
> Elementaire artistieke vaktaal: samenhang, herhaling, contrast, verwachting 
en verrassing  
- Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de 
conceptuele kennis van cesuurdoel 4.2.1 

 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van reflectievaardigheden 
- Verwerken van feedback in eigen creaties 

 

 *Metacognitieve kennis  

 - Eigen artistieke mogelijkheden en voorkeuren  

 Met inbegrip van context  
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 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Evalueren 

 

4.5 Kunst en cultuur – artistieke expressie: relaties bouwen en samenwerken  

4.5.1* Doelzin  

 De leerlingen zetten hun deskundigheid en hun artistieke talenten in voor een 

gemeenschappelijk doel of project. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  

 *Conceptuele kennis  

 - Kunstvormspecifieke bouwstenen, technieken en materialen vermeld in de 

conceptuele kennis van het cesuurdoel 4.2.1* 
 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van methodes om hun deskundigheid en hun artistieke talenten 

en die van anderen af te stemmen op een gemeenschappelijk doel of project 

zoals oog hebben voor de talenten en eigenheid van anderen, meerwaarde 

halen uit complementariteit 

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Creëren 

 

4.6 Kunst en cultuur – artistieke expressie: presenteren 

4.6.1* Doelzin  

 De leerlingen presenteren hun artistieke creaties  

 Met inbegrip van kennis  

 *Conceptuele kennis  

 - Presentatietechnieken uit de gekozen en andere artistieke expressievormen   

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van methodes om artistieke creaties te presenteren in tijd en 

ruimte 
 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Creëren 

 

4.6.2* Doelzin  

 De leerlingen zetten presentatietechnieken in om hun artistiek werk te 

versterken. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

   

 *Conceptuele kennis  

 - Presentatietechnieken eigen aan de kunsten  
- Codes om zich te tonen zoals zich naar het publiek richten, eigen artistiek 
werk opstellen, geconcentreerd uitvoeren, appreciatie in ontvangst nemen 

 

 *Procedurele kennis  

 - Koppelen van eigen bedoeling aan vormgeving   
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- Toepassen van presentatietechnieken eigen aan de kunsten  
- Toepassen van codes om zich te tonen zoals zich naar het publiek richten, 
eigen artistiek werk opstellen, geconcentreerd uitvoeren, appreciatie in 
ontvangst nemen 

 *Metacognitieve kennis  

   

 Met inbegrip van context  

   

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Creëren 

 

15.1 Sociale wetenschappen – samenleving en politiek: sociale en humane wetenschappen 

15.1.2* Doelzin  

 De leerlingen analyseren kenmerken van hedendaagse samenlevingen aan de 

hand van sociologische begrippen. 
 

 Met inbegrip van kennis  

 *Feitenkennis  

 - Vakterminologie inherent aan de afbakening van het cesuurdoel  

 *Conceptuele kennis  

 - Sociologische begrippen: status, rol, macht, (on)gelijkheid, conflict, norm, 

cultuur, stand, klasse, groep 

- Kenmerken van hedendaagse samenlevingen zoals individualisering, 

socialisatie, sociale controle, modernisering, transformatie, stratificatie, 

sociale mobiliteit, arbeidsverdeling, secularisering, emancipatie, 

rationalisering, machtsstrijd 

 

 *Procedurele kennis  

 - Toepassen van strategieën om kenmerken van hedendaagse samenlevingen 

sociologisch te analyseren zoals zoeken naar onderliggende structuren en 

mechanismen, zoeken naar causale verbanden en correlaties, vergelijken in 

tijd en ruimte 

 

 Met inbegrip van dimensies eindterm  

 *Cognitieve dimensie Analyseren 
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4. De keerpuntleerplandoelen 
De keerpuntleerplandoelen in dit leerplan bouwen voort op de erkende doelstellingen van de 

basisoptie Freinetpedagogie in de eerste graad (tweede leerjaar A).  

Het zijn de volgende acht doelen: 

1. De leerlingen verdiepen zich in de freinetpedagogie, plaatsen die in haar historische 

context en evalueren haar actualiteitswaarde. Ze verhouden zich kritisch t.a.v. de 

emancipatorische principes en de toepassing ervan binnen de school. 

 

2. De leerlingen verdiepen hun inzicht in de principes van democratische besluitvorming en 

passen die wendbaar toe op klas- en schoolniveau. 

 

3. De leerlingen verdiepen zich in de basisbeginselen van coöperatief samenwerken en 

passen die wendbaar toe op klas- en schoolniveau. 

 

4. De leerlingen verdiepen hun inzicht in de principes van conflicthantering en passen die 

wendbaar toe op klas- en schoolniveau. 

 

5. De leerlingen brengen samenlevingsinitiatieven en –problematieken in de ruimere 

omgeving van de school (bv. gemeente, regio) in kaart en engageren zich actief in 

burgerschapsprojecten, die ze vervolgens ook kritisch evalueren. 

 

6. De leerlingen verdiepen hun inzicht in de verschillende kennis- en vaardigheidsdomeinen 

(*) van de samenleving, waarderen het belang van elk van deze domeinen en ontdekken, 

verkennen en ontwikkelen gaandeweg hun eigen interessegebieden.  

(*) Het betreft de volgende deelgebieden:  
 
(1) natuurexploratie, -zorg en -beheer;  
(2) handvaardigheid, bouw en techniek;  
(3) kennisverwerving en -verdieping;  
(4) experimenteren, wetenschappelijk onderzoek en innovatiedenken;  
(5) digitale competentie, mediawijsheid, moderne technologieën;  
(6) expressie, artistieke vormgeving, creatie, ontwerp;  
(7) andere (bijvoorbeeld welzijn, zorg, sport en beweging).  

 

Toelichting: naast een verplicht aanbod aan kortlopende ateliers, kan de school in de tweede 

graad ook een beperkt atelieraanbod op trimester-, semester- of jaarbasis organiseren. De 

leerlingen kiezen dan een ‘focusatelier’. Zo kunnen sommige leerlingen hun kennis en 

vaardigheden in een specifiek domein naar keuze ontwikkelen. De formulering van doelen 

voor het (de) gekozen domein(en) gebeurt in overleg tussen leerlingen en mentoren. 

Hiervoor kan inspiratie gezocht worden in onder meer de specifieke doelen van 

wetenschapsdomeinen die niet aan het structuuronderdeel Freinetpedagogie gekoppeld 

werden, evenwel zonder dat dit leidt tot een selectieve of verplichte studiekeuze.  
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In tegenstelling tot alle andere doelen van dit leerplan gelden de doelen van een focusatelier 

niet voor alle leerlingen: elke leerling kan al dan niet een focus kiezen. Met andere woorden: 

voor de focusdoelen is een sterke inhoudelijke differentiatie mogelijk (en wenselijk). De 

daarmee verbonden ateliers of andere didactische werkvormen worden dan ook best 

opgenomen in het complementair gedeelte (zie 5. Besteding van onderwijstijd en verdeling 

van lestijden). Daarom worden deze doelen niet vastgelegd in dit leerplan. 

7. De leerlingen leren onder begeleiding onderzoeksvragen formuleren en deze vervolgens 

(onder begeleiding) beantwoorden met behulp van specifieke onderzoeksmethoden en -

technieken, bronnen, onderzoeksgegevens en resultaten; ze leren over het uitgevoerde 

onderzoek rapporteren en reflecteren en evalueren het proces (cf. onderzoek). 

 

8. De leerlingen begrijpen vanuit een praktijkervaring extra muros de werking van een socio-

economische organisatie (cf. ervaringsweek); ze schetsen, eventueel met behulp van 

richtvragen, de werking van de betrokken organisatie en evalueren hun eigen functioneren 

tijdens de ervaringsweek. 

 

De combinatie van de doelen 6 en 7 moet toelaten dat het freinetonderwijs voldoende 

comprehensief blijft, zodat de leerlingen samen in één studierichting kunnen leven, werken en 

studeren. Zodoende kunnen de leerlingen na de tweede graad doorstromen naar een brede waaier 

van opleidingen. Anderzijds bieden onderzoek en een beperkt atelieraanbod op jaarbasis aan de 

leerlingen die dat wensen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op meer gespecialiseerde 

vervolgtrajecten. Die mogelijkheden zullen in de derde graad uitgebreid worden door extra atelier-

lestijden op jaarbasis aan een meer gespecialiseerd domein te wijden en door de 

onderzoekscompetenties te verdiepen, onder andere door het schrijven van een eindwerk.  

Het is raadzaam om bij de formulering van de doelen van het complementair gedeelte rekening te 

houden met de individuele mogelijkheden en belangstellingsdomeinen van de leerling. Anderzijds 

moeten er keuzemogelijkheden voorzien worden, die ook al in het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie van de eerste graad vervat zijn (bv. creatief en kritisch denken, mediawijsheid, 

samenwerken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, …). Daarnaast zal de 

nadruk blijven liggen op een voortgezette verdieping van 21ste-eeuwse vaardigheden.1 

In de mate dat individuele leerlingen tijdens of op het einde van de tweede graad al een studiekeuze 

willen of kunnen maken met het oog op doorstroming, zullen die leerlingen uit een door de school 

bepaald aanbod een keuze kunnen maken en de overeenstemmende doelen bereiken via 

onderzoeksopdrachten, focusateliers en begeleid zelfstandig werk. Daarnaast zal de school zowel 

voor deze leerlingen als voor hen die nog geen studiekeuze kunnen of willen maken, een gevarieerde 

en flexibele loopbaanoriëntering tot 18 jaar mogelijk maken, met een leertraject dat tot in de derde 

graad ‘hoofd, hart en handen’ aanspreekt. 

  

 
1 Van den Branden (2018) 
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5. Besteding van onderwijstijd en verdeling van lestijden 
 

Een lesweek in de tweede graad ASO omvat 32 lestijden. In principe zullen 20 tot 22 lestijden 

besteed worden aan de basisvorming, 2 lestijden aan levensbeschouwing, 6 tot 8 lestijden aan het 

structuuronderdeel Freinetpedagogie en ongeveer 2 lestijden aan een complementair 

keuzegedeelte. De volgende tabel biedt een overzicht van de lesactiviteiten in het 

structuuronderdeel Freinetpedagogie, telkens met een indicatieve tijdsbesteding (aantal lestijden). 

Naast de ‘pedagogische vakbenaming’ (schoolintern), vermelden we telkens een ‘administratieve 

vakbenaming’ die voorkomt op de lijst van officieel erkende vakken in het secundair onderwijs. 

Tabel : Studierichting Freinetpedagogie (2e graad) 

Administratieve 

vakbenaming 

Pedagogische 

vakbenaming 

Lestijden 

per week 

(indicatief) 

Sleutelcompetenties 

 
Opmerkingen 

sociale 

activiteiten of 

seminaries of 

exploratie 

klasraad 1 
1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 

15, 17 

 

 

sociale 

activiteiten of 

seminaries of 

exploratie 

praktische 

burgerschaps-

vorming 

1 

 

1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 

17 

 

 

Afhankelijk van de gekozen 

activiteit kunnen alle andere 

sleutelcompetenties aan bod 

komen. 

sociale 

activiteiten of 

seminaries of 

exploratie 

 

atelier 3 

 

Alle sleutelcompetenties 

kunnen verdiept worden 

(afhankelijk van de vraag 

van de leerlingen en het 

aanbod van de school en 

in de buurt van de 

school). 

 

 

De school streeft naar een 

evenwichtig aanbod  

(zie § 2.2. g). 

 

Een deel van de ateliers mag 

op jaarbasis aangeboden 

worden (in het 

complementair gedeelte voor 

‘focusateliers’) 

exploratie onderzoek 2 

Alle sleutel-competenties 

kunnen verdiept worden 

(afhankelijk van het 

aanbod en de vraag van 

de leerlingen). 

= onderzoek buiten de 

basisvorming 

sociale 

activiteiten of 

seminaries of 

exploratie 

 

ervaringsweek 1 

Sleutelcompetentie 15 

wordt in elke 

ervaringsweek verdiept; 

afhankelijk van de aard 

van de concrete invulling. 

vindt plaats op locatie (extra 

muros) 

 

  

https://www.dropbox.com/s/mo0i13mc2elnxh5/klasraad.docx?dl=0
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Toelichting: 

- Het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de tweede graad bevat dezelfde onderdelen 

als de basisoptie (klasraad; praktische burgerschapsvorming; atelier) en de nieuwe 

onderdelen ‘onderzoek’ en ‘ervaringsweek’. 

 

- Al deze onderdelen zijn ofwel freinettechnieken (klasraad, atelier, onderzoek), ofwel een 

toepassing van levend leren (praktische burgerschapsvorming, ervaringsweek). 

 

- Het aangegeven aantal lesuren is indicatief. Voor het totaal aantal lesuren van de 

studierichting gingen we uit van acht lestijden.  

 

- Een aantal ateliers mag op jaarbasis aangeboden worden. Dat mag echter niet leiden tot een 

verplichte studiekeuze voor alle leerlingen (met andere woorden: ook kortlopende ateliers 

moeten in het aanbod aanwezig zijn). Ateliers op jaarbasis (focusateliers) worden als 

inhoudelijke differentiatie aangeboden in het complementair gedeelte en behoren stricto 

sensu niet tot het structuuronderdeel Freinetpedagogie. 

Een opmerking met het oog op continuïteit in de programmatie: in een latere aanvraag voor een 

structuuronderdeel Freinetpedagogie in de derde graad ASO zullen dezelfde activiteiten 

(pedagogische vakbenamingen) voorkomen, met uitbreiding van het aantal atelieruren, waarbij meer 

ateliers op jaarbasis zullen ingericht worden met een dubbele finaliteit: talentenverkenning tot 18 

jaar & voorbereiding op hoger onderwijs in een gekozen richting. In het onderdeel ‘Onderzoek’ zal 

elke leerling een eindwerk schrijven.  

Zo kunnen we het structuuronderdeel Freinetpedagogie voorlopig samenvatten in onderstaande 

tabel: 

 Eerste graad Tweede graad Derde graad 

klasraad 1 1 1 

praktische 

burgerschapsvorming  
1 1 1 

atelier 
3 

niet op jaarbasis 

3 

deels op jaarbasis 

mogelijk in 

complementair 

gedeelte 

4 of 5 

deels op jaarbasis in 

complementair 

gedeelte 

ervaringsweek - 1  1 of 2 

onderzoek - 2 2 (eindwerk) 

Totaal 5 lesuren 8 lesuren** 10 lesuren** 

Samenvattend overzicht van het structuuronderdeel Freinetpedagogie. Het aangegeven aantal 

lesuren is indicatief. 

 

Hierna geven we een beschrijving van de nieuw opgenomen activiteiten van het structuuronderdeel. 

Voor de beschrijving van de onderdelen atelier, klasraad en burgerschapsvorming verwijzen we naar 

het leerplan 2021/2 (basisoptie Freinetpedagogie in de eerste graad). 
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Beschrijving van het onderdeel ‘ervaringsweek’ 

 

De ervaringsweek is een vorm van levend leren waarbij leerlingen gedurende een korte tijd actief 

zijn in een bestaande organisatie.  

De ervaringsweek vindt extra muros plaats1 en in levensechte situaties (levend leren): leerlingen 

worden gedurende een week ingeschakeld in een bedrijf of organisatie, onder begeleiding en met 

een vooraf vastgesteld leerdoel. Het algemene doel van een ervaringsweek is dat leerlingen 

ervaringen opdoen in de maatschappij. Het doel is dus niet om een vak te leren. 

Waarom ervaringsweek in het structuuronderdeel Freinetpedagogie? 

Het inrichten van een ervaringsweek vanaf de tweede graad is een logische volgende stap in het 

proces van levend leren, dat de hele freinetpedagogie kenmerkt. Terwijl in de eerste graad vooral via 

de klasraad en praktische burgerschapsvorming aan sociale vaardigheden en politieke emancipatie 

gewerkt wordt, trekken de leerlingen in de tweede graad nog wat meer de wereld in, waarbij ze een 

brede waaier aan competenties kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van de aard van de ervaringsweek, 

kunnen potentieel alle 16 sleutelcompetenties op deze manier ingeoefend worden in de meest 

realistische omstandigheden, namelijk door tijdelijk mee te draaien in een echt bedrijf of een echte 

organisatie.  

Daarnaast kunnen ervaringen uit de ervaringsweek ook mee terug naar de klas komen en in de 

basisvorming gebruikt worden: leerlingen kunnen een tekst schrijven over hun werkervaring of 

personen op de plaats van de ervaringsweek interviewen; ze kunnen een filmreportage maken over 

het bedrijf of de organisatie waar ze werken; een diepgaander onderzoek over de aanbieder van hun 

ervaringsweek als economische, sociale of culturele speler behoort ook tot de mogelijkheden. De 

ervaringsweek als kennismaking met het echte leven is een bijzonder vruchtbare bron van inspiratie 

en verdieping in de context van de freinetpedagogie.  

Afhankelijk van externe factoren (bv. de afstand tot de locatie van de activiteit, de motivatie en de 

situatie van de leerling in kwestie) kan de ervaringsweek verschillende vormen aannemen: een korte 

periode (bv. telkens twee uur) gedurende enkele weken, één volledige week tijdens het schooljaar, 

of twee volledige weken tijdens een graad. In sommige gevallen (bv. op vraag van de leerling) kan de 

activiteit ook buiten de lesuren plaatsvinden. 
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Beschrijving van het onderdeel ‘onderzoek’ 

Zoals al werd beschreven2 is onderzoek in elke freinetschool een vast onderdeel van de dagelijkse 

werking: een freinetklas is als het ware een levend laboratorium waar werkelijk álles onderwerp van 

onderzoek kan worden.  

Vanaf de tweede graad is onderzoek ook als een apart onderdeel in het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie opgenomen. Het doel is tweevoudig: het leerproces wordt aangestuurd door de 

eigen interesses van de leerlingen, en zodoende ontwikkelen ze hun onderzoeksvaardigheden. 

 Alle onderwerpen en thema’s komen in aanmerking voor onderzoek.  

 

Waarom onderzoek in het structuuronderdeel Freinetpedagogie? 

Onderzoekend leren is de kern van het freinetonderwijs: we leren uit ervaringen en onze ervaringen 

zijn het resultaat van een niet aflatend proces van proefondervindelijk verkennen.  

Zoals werd beschreven in § 1.5 komt onderzoekend leren ook in de basisvorming uitgebreid aan bod. 

Toch is het belangrijk om het als een volwaardig element in het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

op te nemen, opdat leerlingen ook kennisgebieden en thema’s die geen deel uitmaken van de 

basisvorming, diepgaander kunnen verkennen en onderzoeken. Het gaat dan om 

wetenschapsdomeinen die gekoppeld zijn aan de cesuurdoelen van het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie. 

Het vertrekpunt van elk onderzoek is bij voorkeur de eigen ervaring en beleving of een persoonlijke 

‘weetvraag’ van een leerling, of een vraag waarop (een deel van) de klas het antwoord wil kennen.  

Niet elk onderzoek moet uitgebreid zijn. Een vraag die bijvoorbeeld tijdens de ochtendkring, de 

actuaronde of een tekstbespreking opduikt, kan leiden tot een kort ad hoc onderzoek waarvan het 

resultaat dezelfde dag nog (bijvoorbeeld tijdens de slotkring) aan de groep voorgelegd wordt. 

Het is de taak van de begeleidende leerkracht te zorgen dat het bij onderzoek om échte 

onderzoeksvragen gaat (waarop de leerling het antwoord nog niet kent, of dat niet snel ‘gegoogled’ 

kan worden) en dat het onderzoek methodologisch correct verloopt. In het ideale geval formuleert 

een leerling zelfstandig een onderzoeksvraag rond een zelfgekozen thema, stelt een aanpak en 

planning van het onderzoek voor en gaat, na overleg met de begeleidende leerkracht, aan het werk. 
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6. Materiële vereisten/Basisuitrusting 
 

Voor het behalen van de eindtermen bij alle leerlingen, moeten minstens de hierna beschreven 

infrastructuur, didactische materialen en benodigdheden ter beschikking zijn. Deze moeten 

beantwoorden aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, 

ergonomie en milieu. De grootte van de klasgroepen wordt afgestemd op de beschikbare ruimte en 

infrastructuur.  

Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: Codex, ARAB, AREI, Vlarem.  

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften waarmee rekening moet gehouden worden met 

betrekking tot:  

- de uitrusting en inrichting van lokalen;  

- de aankoop en het gebruik van toestellen, materialen en gereedschappen.  

Zij schrijven voor dat:  

- duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn;  

- alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften moeten kennen en correct 

kunnen toepassen;  

- de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden;  

- de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar 

waar de wetgeving het vereist; 

- een lijst met noodnummers (eerstelijnshulp) op een centrale, goed zichtbare plaats moet 

hangen. 

De beschikbaarheid van deze infrastructuur, materialen en/of benodigdheden kan van tijdelijke aard 

zijn, bijvoorbeeld door te huren of te lenen. Het materiaal kan ook op externe locaties (bv. in een 

andere onderwijsinstelling, bedrijf, sporthal, labo, werkplaats of atelier...) gebruikt worden. Ook 

kunnen scholen of vestigingen van een school sommige materialen aankopen voor gedeeld gebruik. 

In deze gevallen hoeft het didactisch materiaal geen eigendom van de school te zijn. De school zorgt 

ervoor dat zulke oplossingen geen belemmeringen vormen voor vlot onderwijs: alle materiaal moet 

beschikbaar zijn wanneer het nodig is. 

In een freinetschool wordt er in mindere mate klassikaal gewerkt dan in andere onderwijsvormen en 

is het in de regel niet nodig dat alle leerlingen op hetzelfde ogenblik dezelfde leermiddelen, 

naslagwerken of hulpmiddelen gebruiken (zie hoger: polyritmie). Het aantal exemplaren van 

bepaalde leer- en hulpmiddelen per leerling of per klas kan dan ook beperkt blijven. Het is de 

verantwoordelijkheid van het lerarenteam en de school om in dit verband verantwoorde keuzes te 

maken. Daarom vermelden we in het onderstaande overzicht doorgaans geen aantallen.  
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Voor de realisatie van de eindtermen is de volgende minimale basisuitrusting vereist: 

- ruimte voor het vormen van de kring; 

- ruimte voor zelfstandig werk; 

- ruimte voor coöperatieve werkvormen; 

- ergonomisch verantwoord zitmeubilair (bij voorkeur gevarieerd en flexibel), gemakkelijk 

verplaatsbaar; 

- ergonomisch verantwoorde werktafels (bij voorkeur gevarieerd en flexibel), gemakkelijk 

verplaatsbaar; 

- planningsmateriaal: planningsbord, takenbord, (digitale) planningsagenda; 

- instructiemateriaal: krijtbord of whiteboard, eventueel een digibord; 

- presentatiemateriaal zoals bord voor muurkrant, actua, klasraadagenda; 

- (draadloze) internetverbinding met een aanvaardbare capaciteit; 

- (draagbare) computers met voldoende capaciteit grafische kaart, geluidskaart en 

luidsprekers en de nodige software (om bewerkingen uit te voeren in bestanden zoals tekst-, 

cijfer-, geluid-, grafische en audiovisuele bestanden); 

- de mogelijkheid om (bewegend beeld) te projecteren en geluid af te spelen; 

- minstens één, en in de mate van het mogelijke meerdere lokalen/ruimtes die voldoende 

verduisterd kunnen worden in functie van kwaliteitsvolle projectie; 

- digitale randapparatuur zoals luidsprekers, DVD-speler, multimediaprojector, 

projectiescherm, beamer, opnameapparatuur, digitale camera, … 

- printer/kopieerapparaat; 

- gescheiden afvalcontainers voor een correct afvalbeheer en een correcte sortering van 

afvalresten; 

- voldoende en ecologisch verantwoord reinigingsmateriaal; 

- voldoende ruimte om materialen, gereedschappen en grondstoffen op te bergen volgens de 

geldende regelgeving. 

Specifieke leermiddelen/didactisch materiaal (analoog en/of digitaal): 

- referentiemateriaal  

▪ staatkundige en orohydrografische wandkaarten (wereld, Europa, België) 

▪ wegen-, land- en wereldkaarten (België, Europa, de wereld, …)  

▪ een bodemkaart van de eigen regio  

▪ analoge topografische kaarten op verschillende schalen, waaronder die van 

de eigen regio  

▪ voorbeelden van andere analoge en/of digitale kaarttypes  

▪ tijdslijn (eventueel door de leerlingen gemaakt) 

▪ educatieve posters 

▪ wandplaat met het periodiek systeem van de elementen 

 

- naslagwerken en bronnen 

▪ atlassen  

▪ historische atlassen  

▪ (digitale) woordenboeken aangepast aan het taalniveau van de leerlingen  

• verklarende (digitale) woordenboeken Nederlands, Frans, Engels 

• vertalende (digitale) woordenboeken voor Frans en Engels, in beide 

richtingen 
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▪ (digitale) woordenlijsten 

▪ toegang tot een bibliotheekcollectie, eventueel extern, met een variatie aan 

boeken en een verscheidenheid aan tekstsoorten: (al dan niet digitale) 

boeken, tijdschriften, strips, spelletjes, liedjes, dvd’s, … 

▪ diverse (eventueel geleende) bronnen zoals kranten en tijdschriften, audio- 

en beeldopnamen 

 

- digitaal materiaal 

▪ mogelijkheid om het internet te raadplegen 

▪ toegang tot software voor tekstverwerking (met spellingcontrole), 

rekenblad, presentatie, grafisch programmeren; rekenapps; browser; 

elektronische mail; courante sociale media; cloud-toepassingen; chat- en 

messaging-toepassingen 

▪ toegang tot software voor het ontwerpen en ontwikkelen, bewerken, 

monteren en presenteren van beeld 

▪ toegang tot een eenvoudige programmeertaal 

▪ toegang tot software voor eenvoudige mindmaps  

▪ (online) toegang tot een wiskundesoftwaresysteem zoals GeoGebra 

▪ toegang tot simulaties/applets voor wetenschappen en wiskunde 

▪ ondersteunende taalverwerkingssoftware 

▪ courante geografische software waaronder Google Earth, Mappy, Geopunt, 

routeplanners openbaar vervoer, Google Maps, buienradar, Indexmundi, 

Gapminder en ArcGIS 

▪ registratie-/presentatiemateriaal visueel en audio 

 

- rekenmateriaal en meettoestellen 

▪ rekenmachines met de basisbewerkingen 

▪ meetlat, meetlint, chronometer, eventueel een digitale afstandsmeter 

▪ schuifpasser 

▪ tekeninstrumenten: passer, geodriehoek, meetlat 

▪ thermometers (analoog of digitaal) (bij voorkeur -10° C tot +110° C) 

▪ dynamometers 

▪ elektronische balans/keukenbalans (0,1 g) bij voorkeur met 

tarreermogelijkheid 

▪ elektronische pH-meter 

▪ multimeter (digitaal of analoog) 

▪ (vlies)manometer of druksensor 

▪ calorimeters 

▪ kompassen 

▪ andere meetapparatuur en functionele apparaten, zoals bijvoorbeeld een 

toestel om de wet van Pascal aan te tonen. 

  

- Uitrusting van de wetenschapsklas/het labo  

o kasten of bakken om het didactisch materiaal op een veilige manier in op te bergen, 

inclusief inventaris van het aanwezige (chemisch) materiaal 
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o voorzieningen voor correct afvalbeheer, met inbegrip van chemicaliën en glaswerk1 

o werktafels met water-, gas- en elektriciteitsaansluiting2 

o noodstop 

o watervoorziening voor en/of achteraan in het lokaal met ruime uitgietbakken 

o trekkast(en)  

o zuur-base kast (liefst met automatische afzuigmotor en in de daartoe voorziene 

ruimte voor opslag van chemicaliën)3  

o veiligheidskasten voor de opslag van de nodige chemicaliën conform de richtlijnen  

o koelkast voorzien van een vriesvak  

o centrale elektriciteitskast met twee voltages of netstroom + transformatoren voor 

gelijkstroom 

Veiligheidsmateriaal voor de wetenschapsklas/het labo 

o blustoestel 

o emmer met zand 

o branddeken 

o metalen vuilnisbak 

o veiligheidsbrillen 

o labojassen 

o handschoenen 

o EHBO-set met oogdouche of oogwasfles 

Onderzoeksmateriaal en toestellen voor onderzoek en experiment 

o loep 

o lichtmicroscoop en preparaten, draag- en dekglaasjes 

o glaswerk zoals maatbekers, maatcilinders, trechters, reageerbuizen en 

reageerbuisrekken, petrischalen, kolven (rondbodem/platbodem) erlenmeyers (alles 

vuurvast en met verschillende inhoud) 

o kurken of kunststof stoppen 

o druppeltellers 

o spatels en lepeltjes 

o glazen buizen, rubberen darmen voor proefopstelling (bv. destillatie) 

 
1 Containers of flessen voor het selectief verzamelen van afvalstoffen. Een milieubewuste 
verwijdering van chemisch afval uit de school is een belangrijk onderdeel van de milieubewuste 
opvoeding in de chemielessen. 
2 Aangezien een gasaansluiting noodzakelijk is, spreken we van een chemisch labo. Dit labo dient 

bijgevolg in orde te zijn met alle veiligheidsvoorschriften voor een chemisch labo. Dienen o.a. 

aanwezig te zijn: veiligheidstekens; brandblustoestel; emmer met zand; branddeken; metalen 

papiermand; labojassen; veiligheidsbrillen; oogdouche of oogwasfles; beschermende handschoenen; 

EHBO-kit met brandzalf; wandplaat en/of lijst met - P en H-zinnen (fysiek of digitaal); wettelijke 

etikettering van chemicaliën; twee efficiënte vluchtuitgangen voor snelle evacuatie van het lokaal; 

een noodstop op de tafels waarbij water/elektriciteit en gas in één handbeweging worden 

afgesloten. 

3 De Zuur-base kast, de koelkast en de veiligheidskasten voor de opslag van chemicaliën bevinden 
zich idealiter in een aanpalende voorraadkamer. 
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o pipetten van verschillende grootte en peertjes om op een veilige manier pipetten te 

gebruiken 

o hittebestendige plaatjes 

o hittebestendige handschoenen 

o kroesjes en kroezentangen 

o chemicaliën (afhankelijk van de uitgevoerde leerlingenproven) 

o materiaal voor het uitvoeren van scheidingstechnieken zoals filtreren, decanteren, 

centrifugeren, destilleren, uitdampen, zeven 

o chromatografiepapier of een gelijkwaardig equivalent 

o bunsenbrander en/of (elektrisch) verwarmingselement, driepikkel, tang, vuurvast 

gaas 

o statief met noten en klemmen 

o mortier/vijzel en stamper 

o elementaire herkenningsmiddelen en universeel indicatorpapier 

o reagentia voor eenvoudige demonstratieproeven 

o centrifuge 

o magneten 

o veren 

o drukpan voor sterilisatie 

o 2D- (en eventueel 3D-)voorstellingen van planten, dieren en organen (zoals torso 

mens en hoofd, skelet, 3D-model hersenen, oog en/of oor, cel, zenuwcel, 

micropreparaten hormonale klier, zenuwweefsel (ruggenmerg), …) 

o determineertabellen en -kaarten 

o dichtheidslichamen of een evenwaardig alternatief 

o diverse vaste stoffen en vloeistoffen met bijbehorende veiligheidsfiche 

o basismateriaal voor eenvoudige elektrische stroomkringen 

o GIS-viewers en andere geografische hulpbronnen zoals gps-systeem, digitale en niet 

digitale kaarten  

o entnaalden 

o testkits voor bodem en/of wateronderzoek 

o specifieke uitrusting met betrekking tot onderzoek afhankelijk van de gekozen 

projecten. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen gebruik kunnen maken van recente 

software, machines, technologieën, … 

o excursiemateriaal en materiaal voor leerwandelingen: klembord, kompas, stafkaart 

en/of stratenplan, doosjes en potjes, camera,  

o gereedschapskoffer en eenvoudig doe-het-zelf-materiaal 
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- Uitrusting en materiaal voor muzische vorming 

o een lokaal met voldoende ruimte om de verschillende disciplines (zoals beeld, 

audiovisuele media, dans, muziek, drama) uit te voeren, met aangepaste vloer (dans, 

drama) en akoestisch geschikt 

o grote werktafels (vrijstaand) en/of individuele tekentafels 

o gevarieerd materiaal en materieel om in 2D en 3D te werken bij artistieke vorming 

▪ dragers: papier, canvas, tekentablet, … 

▪ overzetters: potloden, penselen, stiften, …  

▪ materie: verf, klei, …  

▪ hulpmiddelen: schaar, lijm, liniaal, … 

o het voor het dramatisch project of lesonderwerp nodige discipline-eigen materiaal 

(zoals decorstukken, rekwisieten, kostuums, grime, belichting, teksten en 

inspiratieobjecten, gepaste muziek, …) 

o het voor het muzisch project of lesonderwerp nodige discipline-eigen materiaal 

(zoals aangepast instrumentarium of klankbronnen voor de leerlingen, partituren in 

de meest ruime betekenis van het woord, …) 

o melodische en ritmische instrumenten in functie van de gekozen werkvormen en 

lesonderwerpen 

o minstens één begeleidingsinstrument van goede kwaliteit (zoals piano, keyboard, 

gitaar) 

o geluidsinstallatie 

 

- Uitrusting en materiaal voor welzijn en sport 

o de mogelijkheid om gebruik te maken van sportmateriaal en kwaliteitsvolle, goed 

onderhouden sportvoorzieningen met voldoende grote afmetingen en aandacht voor 

verluchting, verwarming en hygiëne. 

o voldoende grote, afzonderlijke kleedruimtes voor jongens en meisjes 

 

- Sportmateriaal en/of de mogelijkheid om gebruik te maken van sportmateriaal: 

o voor atletiek: aflossingsstokken, chronometer, meetlint, landingsmat, springlat of 

elastisch snoer, … 

o basismateriaal voor bewegingsleer en gymnastiek, zoals kleine matjes, valmat, 

minitrampoline, veerplank, bok, touwladders of klimtouwen, ringen, evenwichtsbalk 

of Zweedse bank, plint, sportraam, rekstokken, … 

o voor ritmische en dansante sporten: muziekinstallatie 

o voor ploeg- en terugslagsporten: ballen (zoals voor rugby, volleybal, voetbal, 

handbal, basketbal, tennis enz.), badmintonrackets en -pluimpjes, honkbalbats en -

ballen… en bijhorende doelen, netten en/of elastisch snoer, … 

o los materiaal zoals fluitjes, partijhesjes, kegels, krijt, scorebord, frisbee, springtouw, 

hoepels, ballenpomp, step, halters, meetlint, chronometer… 

 

- Basiskit met oefenmateriaal voor EHBO-lessen  
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Bijlage: Célestin Freinet, de freinetpedagogie en de Freinetbeweging 
 

De freinetpedagogie van de 21ste eeuw bouwt voort op het levenswerk van de Franse onderwijzer en 

onderwijsvernieuwer Célestin Freinet (1896-1966).  

Freinet begon zijn onderwijscarrière als dorpsonderwijzer in Bar-sur-Loup (departement Alpes-

Maritimes). Het was daar, en later ook in Saint-Paul de Vence, dat hij via zijn klaspraktijk met 

volkskinderen de basis legde voor een eigen pedagogie. Na de introductie van de drukpers en de 

daardoor mogelijk geworden uitwisseling tussen leerlingen en leraren uit andere streken in Frankrijk, 

werd de basis gelegd voor een nationale en later ook internationale Freinetbeweging. Al in 1927 

richtte Freinet met enkele collega’s een coöperatieve op (CEL, Coöperative de l’Enseignement Laïc), 

die de onderwijsvernieuwing steunde door de ontwikkeling en verspreiding van materiaal 

(drukpersen, limografen, auto-correctieve werkkaarten…) en via congressen en tijdschriften. Na de 

Tweede Wereldoorlog nam een nieuwe organisatie in Frankrijk dit werk over (ICEM, Institut 

Coöpératif de l’Ecole Moderne) en ontstonden er ook in andere landen, waaronder België, 

groeperingen van leraren die door de freinetpedagogie geïnspireerd werden.  

In 1957 kondigde Freinet op het ICEM-congres in Nantes de oprichting van een internationale 

beweging aan: FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne), die om de 

twee jaar telkens in een ander land een internationaal congres voor leraren organiseert (RIDEF, 

Rencontre Internationale des Educateurs Freinet). Over de hele wereld proberen leraren in de 

Freinetbeweging, door coöperatieve uitwisseling van ideeën en praktijkvoorbeelden en door de 

gemeenschappelijke ontwikkeling van hulpmiddelen voor de klas, de moderne school met respect 

voor de basisprincipes van de freinetpedagogie af te stemmen op de veranderende plaats van het 

onderwijs in de samenleving. 

In Vlaanderen ontstond in 1979 op initiatief van ouders een eerste freinetbasisschool in Leuven. 

Vanaf 1985 richtte de stad Gent freinetbasisscholen op in het officiële onderwijs en in 1990 ontstond 

in Gent een eerste secundaire freinetschool. Sinds de jaren ‘90 kwamen er heel wat nieuwe 

freinetscholen bij, zowel in het gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs als bij FOPEM (Federatie 

van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen). Sinds kort zijn er in 

Vlaanderen ook enkele freinetscholen in het katholiek onderwijs.1 Anno 2018 beschikt elk 

onderwijsnet dus over freinetscholen. 

Leraren uit deze scholen worden ondersteund door de netgebonden begeleidingsdiensten, maar ook 

door hun zelforganisatie (Freinetbeweging Vlaanderen). Sinds 2010 organiseert de Vlaamse 

Freinetbeweging in samenwerking met een van de HIVO’s een opleiding voor freinetleraren.2  

In 2014 verenigden de Vlaamse en de Nederlandse Freinetbeweging zich in de Nederlandstalige 

Vereniging voor Freinetpedagogie, die jaarlijks twee publicaties voor de leden uitgeeft: in de 

Freinetbibliotheek worden de originele werken van Freinet in het Nederlands vertaald en in De Reeks 

worden nieuwe praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de freinetpedagogie.  

 
1 Bijvoorbeeld Rippetip in Bilzen (basisonderwijs) en ’tvier in Kortrijk (secundair onderwijs). 
2 Er zijn in Vlaanderen een tiental Hogere Instituten voor Opvoedkunde (HIVO), die een driejarige vorming voor 
leraren geven die leidt tot een erkend Diploma van Hogere Opvoedkundige Studies (DHOS). Het Oost-Vlaams 
Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen (OIOW) werkt sinds 2010 samen met de Freinetbeweging om 
een opleiding in de freinetpedagogie aan te bieden.  
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De voortdurende groei van het freinetonderwijs in Vlaanderen maakt dat de begeleiding, opleiding, 

nieuwe publicaties over freinetpedagogie en de uitwisseling onder leraren binnen de 

Freinetbeweging onmisbaar geworden zijn om het freinetonderwijs of de ‘Moderne School’ 

inderdaad ‘modern’ te houden. Hoewel de basisprincipes en -technieken van het freinetonderwijs 

decennia geleden ontwikkeld werden, is de uitwerking in de klaspraktijk uitgesproken eigentijds en in 

voortdurende ontwikkeling. 
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